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ส่วนที่ 1                                                                          
บทนำ 

  การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน       
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  

 การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นการติดตามและประเมินผล
ความสอดคล้องและความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายปีและ
กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดับใด 
               1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
ส่วนการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การ
ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน
จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไปในอนาคต 

        2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง 

 2.1 ความก้าวหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการ/ความสำเร็จของโครงการการที่ทำไปแล้ว     
ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ 

 2.2 ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่าย
ล่าช้า) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ และการหาแนวทางการแก้ไข 

 2.3 ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำ
โครงการต่อไป 

 2.4 ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การดำเนินงานในอนาคต 
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                3. ขั้นตอน วิธีการติดตามและประเมินผล  
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและ

กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มประจำปีงบประมาณนั้น              
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่าง     
การดำเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์    
ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มตำบลบ้านกุ่ม กำหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลจากโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกปี โดยใช้แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล
ผ่านระบบ e-Plan เป็นแบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบบ e-Plan เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูล
ของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและวิเคราะห์ความสอดคล้องของการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับได ้

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม                
ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม                 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
บ้านกุ่ม เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบ     
และมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่
วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มผู้บริหารจัดประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  

                4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
4.1 ใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-Plan) หัวข้อ รายงาน 
4.2 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่นในภาพรวม เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม       
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในภาพรวม 

4.3 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในแต่ละยุทธศาสตร์ 

4.4 การติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงประจักษ์ โดยการลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลการดำเนิน
โครงการจริงตามโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
กำหนด 

      5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ ดังนี้  
  5.1 เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเพียงพอที่จะให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ  
  5.2 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที  
  5.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
  5.4 เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งหรือไม่ 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

****************** 
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
    1) วิสัยทัศน์ “ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศน์สวยงาม
ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ศาสนาที่วัฒนธรรมโดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา การยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
    2) ยุทธศาสตร์ 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความ 
                         เป็นเลิศ 
       4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
                         พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
       6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการ 
                         ท่องเที่ยว 
   3) เป้าประสงค์ 
      1) การยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส 
      2) บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
      3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน  
      4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไข  
                         ปัญหายาเสพติด และนโยบายและรัฐ 
      5) ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
      6) มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
      7) ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
      ๘) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
     ๙) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
      ๑๐) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
     ๑๑) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้มาตรฐาน 
      ๑๒) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
      ๑๓) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๑๔) พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม 
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4) ตัวช้ีวัด 

      1) กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  ๒) กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
     5) ค่าเป้าหมาย 
      1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 
       2) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 
       3) ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี 
       4) การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน 
      5) การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเชิงประชาชน 
      6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      7) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  ๘) การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
  ๙) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
  ๑๐) การส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 
  ๑๑) การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
                           ท้องถิ่น 
  ๑๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
  ๑๓) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
  ๑๔) บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
  ๑๕) ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปตาม 
                           แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๗) ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ  
                           ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 
  ๑๘) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยง   
                           ระหว่างตำบล 
  ๑๙) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
  ๒๐) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๒๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
  ๒๒) พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  ๒๓) บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
  ๒๔) ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒๕) การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน 
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     6) กลยุทธ์ 
           1) บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยและโปร่งใส 
  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันทั้งภาคราชการและเอกชน 
            3) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
            4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
            6) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            7) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  ๘) ส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  ๙) ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
  ๑๐) เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ๑๑) ส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพและเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  ๑๒) ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  ๑๓) ปรับปรุงสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐาน 
  ๑๔) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๕) พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม 
 

2.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

-บริหารงานทั่วไป 
 
 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-บริหารงานทั่วไป 
 
 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองช่าง 
-กองช่าง 
 

ทุกสำนัก/กอง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

-บริหารงานทั่วไป 
 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-การรักษาความสงบ
ภายใน 
-การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-งบกลาง 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-สำนักปลัด 
 
-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 
 
-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด 
-กองช่าง 
 

ทุกสำนัก/กอง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ               
ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 

-การศึกษา 
-ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-สาธารณสุข 

 

-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 
-กองสาธารณสุขฯ 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 
 
 

 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 

-สาธารณสุข 
 

 

-กองสาธารณสุขฯ 
 

ทุกสำนัก/กอง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

-บริหารงานทั่วไป 
 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-บริหารงานทั่วไป 
 
-สาธารณสุข 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
-การเกษตร 
 

-สำนักปลัด 
 
-กองสาธารณสุขฯ 
-สำนักปลัด 
 
 
-สำนักปลัด 

ทุกสำนัก/กอง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

 

-เคหะและชุมชน 
 
 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การเกษตร 
 

-กองช่าง 
 
 
-กองช่าง 
 
-สำนักปลัด 

ทุกสำนัก/กอง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-สาธารณสุข 
-ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 
-เคหะและชุมชน 
 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การเกษตร 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 
-กองช่าง 
 
-กองช่าง 
 
-กองช่าง 
 

ทุกสำนัก/กอง 
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การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ้านกุ่ม มีการดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 โดยมีการนำนโยบายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประกาศใช้ไป
ดำเนินการครบทั้ง 7 ด้าน มีความสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในทุกด้าน
ดังนี้ 
จำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) แก้ไข 
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง และงบประมาณแยกเป็นรายปี 
 

พ.ศ. 
จำนวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จำนวน 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

2561 179 12.42 95,534,240.00 8.00 
2562 200 13.84 200,596,240.00 16.96 
2563 329 22.82 342,433,100.00 28.95 
2564 342 23.72 363,990,100.00 30.77 
 2565 392 27.19 380,439,700.00 32.16 

รวม 1,442 100.00 1,182,993,380.00 100.00 
 

การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนบ้านกุ่มได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านมีการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่            
13 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการบรกิาร
เพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

24 2,990,000.00 30 4,166,000.00 55 11,627,000.00 52 10,307,000.00 56 10,967,000.00 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาสังคม 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

21 7,111,700.00 16 6,501,700.00 32 10,482,900.00 32 10,262,900.00 36 20,843,060.00 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่งเสริมด้าน
การศกึษา
การอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธร
รมและ
ส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็น
เลิศ 

22 3,970,000.00 21 4,250,000.00 25 5,160,000.00 25 5,160,000.00 24 4,880,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสขุ
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

11 947,540.00 22 1,377,540.00 24 1,299,500.00 24 1,299,500.00 38 1,934,940.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 
เกษตร
อุตสาหกรรม 
พาณิชยก
รรม การแปร
รูปและ
ผลิตภัณฑ์ 

8 530,000.00 4 250,000.00 13 1,860,000.00 13 1,860,000.00 13 1,860,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

83 74,985,000.00 95 178,901,000.00 163 295,773,700.00 179 318,870,700.00 206 323,684,700.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
อนรุักษ์ 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม
และส่งเสริม
การ
ท่องเทีย่ว 

10 5,000,000.00 12 5,150,000.00 17 16,230,000.00 17 16,230,000.00 19 16,270,000.00 

รวม 179 95,534,240.00 200 200,596,240.00 329 342,433,100.00 342 363,990,100.00 392 380,439,700.00 
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2.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

การจัดทำงบประมาณ 
               ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 6,217,625 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 9 345,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  8 193,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 11 2,056,125.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 7 327,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรปูและผลิตภณัฑ ์

1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 19 3,056,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสง่เสริมการท่องเที่ยว 4 210,000.00 

รวม 59 6,217,625.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีดังนี้ 
 

  
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการอบรมและพัฒนา
บุคลากร อบต.บา้นกุ่ม 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมากขึ้น 

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานสว่น
ตำบลและพนกังานจ้าง อบต. 
บ้านกุ่ม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับบุคลากร 
อบต. 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกจิตสำนกึให้
บุคลากรท้องถิ่น มี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต  

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานสว่น
ตำบลและพนกังานจ้าง อบต. 
บ้านกุ่ม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 
อบต.ที่มีประสิทธิภาพ  

หมู่บ้าน 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตำบล 

5,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 
อบต.ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ที่มี
ประสิทธิภาพเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชน 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯทอ้งถิ่น 

270,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

จัดการเลือกตั้งนายก 
อบต.และสมาชิก อบต. 

จัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก ตำบล 
บ้านกุ่ม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย 

5,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย 

บุคลากรและประชาชน ของ อบต.   
บ้านกุ่ม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการอบรมและพัฒนา 
บคุลากร ศพด. 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาบุคลาการให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ มาก
ขึ้น  

บุคลากร ศพด. 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้ง 

40,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดฝึกอบรม
คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งให้มีความรู้
เกี่ยวกบัการเตรียมการ
และดำเนินการใหก้าร
เลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

7,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

7,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการจราจร 

25,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนและสามารถลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้กับด้านการจราจร 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการรณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

50,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
งบประมาณดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

อุดหนุนศูนย์อำนวยการปองกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี 

4,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สตรีมีบทบาทด้าน
ต่างๆมากขึ้น 

สตรีในตำบลบ้านกุ่ม 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 

5,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย  
-เพื่อรณรงค์การเลี้ยงดูลูก
ด้วยนมแม ่ 

ครอบครัวในตำบล 
บ้านกุ่ม 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

45,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในตำบล  
บ้านกุ่ม 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการคนดีศรีสุพรรณ 100,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษาและ
ประชาชนในหมู่บ้านให้มี
คุณลักษณะเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบยีบวินยั มีความรู ้

ร้อยละ 60 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1.ค่าอาหาร
กลางวัน 2.ค่าจัดการ
เรียนการสอน 3.
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

438,625.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ -เด็กได้มีสื่อ
การการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับวยั -
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นกุ่มจำนวน 3 
ศูนย์ 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันใหก้ับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่ม 

1,407,500.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จำนวน 3 โรงเรียน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กเล็กมีขวญั
กำลังใจ และมพีัฒนาการ
ที่เหมาะสม 
ตามวัย 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านกุ่ม 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่ม 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ได้มี
โอกาสพบปะกับ
ผู้ปกครอง เด็กเล็ก และ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ 

ผู้บริหาร ครู เด็กเล็กผู้ปกครอง
คณะกรรมการ  
บริหารศูนย์ฯ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

30,000.00 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชนและเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกุ่ม  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการเรยีนรู้ตามธรรม
นำชีวิต 

50,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
หลักธรรมคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจา้ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ราชการ
พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการการแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท. 

30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ -
เพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่าง อปท.ในเขต
อำเภอสองพี่นอ้ง  

เด็ก เยาวชน และประชาชน ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯพนักงาน ข้าราชการใน
สังกัด อบต.บ้านกุ่ม 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

10,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ และมี
สุขภาพด ี 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกุ่ม 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

10,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อปลูกฝังและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบล 
บ้านกุ่ม 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
งานประเพณีวันสงกรานต์ 

50,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อปลูกฝังและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบล 
บ้านกุ่ม 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา 

30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อปลูกฝังและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบล 
บ้านกุ่ม 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน สำหรับ
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 

120,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  

อบรมรณรงค์และป้องกันด้าน
สาธารณสุข 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล 

50,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคระบาด
ตามฤดูการ 

รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลบา้นกุ่ม 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก โรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

22,500.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนขับ้าฯ 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการกำจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏกิูลและน้ำเสีย 

20,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชนตำบลบา้นกุ่ม 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม พัฒนา
ตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย 

10,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อให้ประชาชนตำบล
บ้านกุ่มมีตลาดที่ได้
มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ 

พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านกุ่ม 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม 
สำหรับประชาชนตำบล
บ้านกุ่ม 

100,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ผู้ที่
ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้เข้ารับ
การรักษาใน
สถานพยาบาลได้เข้ารับ
การดูแลในสถานที่
ดังกล่าว 

โรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 แห่ง 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

5,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
ให้กับผู้ว่างงานและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม 

30,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มรายได้และ
ส่งเสริมทำอาชีพเสริม 

ประชาชนตำบลบา้นกุ่ม 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงขยาย
ถนนดินลงลูกรัง พร้อม
ปรับเกลี่ย แยกจากถนน
สายสวนนก ถึงบริเวณ
บ้านนางอุบล เอีย่มสอาด 
หมู่ที่ 1  

115,0001.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 
10 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง 
330 เมตร  

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก พร้อม
ปรับเกลี่ย จากบริเวณ
โบสถ์วัดบางสะแก ถึง
บริเวณบ้านนางเสนาะ 
อำมโพชร หมู่ที่ 1 

13,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 140 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 29 
ลูกบาศก์เมตร 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย สายคันคลอง
ทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 
4 กม.ที่ 0+000 - กม. 
ที่ 1+300 

131,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมและ
การขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
1,300 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 273 ลกูบาศก์เมตร 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย รหัสทางหลวง 
สถ.ถ.80-004 สายคัน
คลองวัดอาน - รางทอง 
(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - 6 กม.ที ่
0+000 - กม.ที่ 2+785 

281,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมและ
การขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,785 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 780 ลูกบาศก์เมตร 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยถนนคันคลอง
ทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) 
จากบริเวณทีน่านาย 
สุเทพ สงกระสาร ถึง
บริเวณคันคลองรางทอง 
หมู่ที่ 6 

272,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นการขนส่งพืชผล
การเกษตรรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
2,700 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 810 ลกูบาศก์เมตร 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงเสริม
ถนนดินลงลูกรังพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลองลำ
ลาดหญ้าแพรก (ฝั่ง
ตะวันออก) จากบริเวณที่
นานายเจยีม ปิ่นแกว้ หมู่
ที่ 5 ถึงบริเวณที่นานาย
พิเชษฐ์ เชื้อรามัญ หมู่ที ่6 

368,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมและ
การขนส่งสะดวก
รวดเรว็ขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 
7.5 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร  

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จาก
บริเวณที่นา นายเจิม  
มุสิจะ หมู่ที ่2  
ถึงบริเวณที่นานายทิม  
ใจทัศน์กุล หมู่ที่ 6 

141,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมและ
การขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
1,900 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 570 ลกูบาศก์เมตร 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยแยกจากถนน 
คสล. วัดสว่างอารมณ์ ถึง
บริเวณบ้านนายจงกล  
มุสิจะ หมู่ที ่6 

25,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมและ
การขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 250 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 75 
ลูกบาศก์เมตร 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บริเวณบ้านนายสนั่น 
น้อยเลิศ ถึงบริเวณบ้าน 
นางลำไย ใจยั่งยืน  
หมู่ที่ 1 

106,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกคันคลองรางยายคู 
หมู่ที่ 1 

69,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-006 
สายคันคลองทองพันชั่ง  
(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 
กม.ที 0+000 - กม.ที ่
3+290 

332,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  ผลผลิต 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกสายคันคลอง
ชลประทาน 1  
หมู่ที่ 1 

58,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย สายคันคลอง
บ้านกุ่มใต้ (ฝั่งเหนือ) จาก
บริเวณบ้านนายชาญ 
คล้ายสุบรรณ ถึงบริเวณที่
นานายไพฑูรย ์ชูกา้น  
หมู่ที่ 6 

101,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210 ลกูบาศก์เมตร 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยสายคันคลองพัฒนา 
(ฝั่งตะวันออก) จาก
บริเวณบ้านนางชลาวัลย์ 
ชูก้าน ถึงบริเวณที่นา
นางสาวจำเนยีร กลำ่ฮุ้ย     
หมู่ที่ 6 

50,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 
600 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
105 ลูกบาศก์เมตร 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย สายคันคลอง
วัดอาน - รางทอง (ฝัง่
เหนือ) จากบริเวณท่อ
ลอด คสล.บ้านนางสำลี 
คงชาตรี หมู่ที่ 6 ถึง
บริเวณ  ที่นานายสมาน 
ท้วมทวยหาญ หมู่ที่ 4 

131,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 420 ลกูบาศก์เมตร 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 
สายบ้านรางบัวทอง - 
บ้านสว่างอารมณ์ กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 0+087 
หมู่ที่ 2 

254,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 87 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ันที่ไม่น้อยกวา่ 
435 ตารางเมตร 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บริเวณท่อลอด 
คสล.คลองบ้านกุ่มเหนือ 
หมู่ที่ 2 

66,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 28 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
112 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 



16 
 

  
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.
80-025 ซอยบ้านโพธิ ์4 
หมู่ที่ 3 กม.ที่ 0+000 - 
กม. ที่ 0+230 

489,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นในทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
690 ตารางเมตร 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.
80-025 ซอยบ้านโพธิ ์4 
หมู่ที่ 3 กม.ที่ 0+230 - 
กม. ที่ 0+450 

469,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น การขนส่ง 
พืชผลการเกษตร
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
660 ตารางเมตร 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการณรงค์การคัด
แยกขยะและการนำวัสดุ
เหลือใช้นำกลับใหม่  
(3 R) 

50,000.00 กองช่าง เพื่อปลูกจิตสำนกึการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนในตำบลบ้านกุ่ม 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแม่นำ้และลำ
คลองภายในตำบล 

160,000.00 สำนักปลัด 
อบต. 

เพือ่รักษาคุณภาพน้ำให้
สะอาดเพื่อการระบาย
น้ำได้ให้สะดวกขึ้น 

แม่น้ำลำคลองในตำบลบ้านกุ่ม 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อนพัฒนา
เมืองสีเขียว 

20,000.00 กอง 
สาธารณสุขฯ 

บำรุงรักษาต้นไม้ยืนต้น
และพืชพรรณท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่อง มีการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในท้องถิ่น 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณข้างทางของถนน
สาย 3351 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000.00 กอง 
สาธารณสุขฯ 

เพื่อดําเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่
ตําบลบ้านกุ่ม 

มีการคัดเลือกพันธุพ์ืชที่จะอนุรกัษ์และ
ร่วมกันดําเนินการปลกูในพื้นที ่

 

 ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ รายจา่ยประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 

ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาค่าตดิตั้ง)  
ขนาด 12,000 บีทีย ู

39,000                
 
 

    สำนักปลัด 
2. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(รวมราคาคา่ติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทีย ู
42,000 

3. ครุภณัฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย(โพเดยีม) จำนวน 2 ตัว 10,000 
4. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 5,000 
5. ครุภณัฑ์สำนักงาน ป้อมยามสำเรจ็รูป จำนวน 1 หลงั 60,000 
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ที ่ ประเภท รายการ 
จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

6. ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  จำนวน 1 ตู้ๆละ 
5,000 บาท 

5,000  
 
 

        กองคลัง 7. ครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท 

60,000 

8. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 

42,500  
 
 
 

   กองการศึกษาฯ 
9. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ 15,000 

10. ครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 

11. ครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 2,500 

12. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู ้ 5,900  
       
       กองช่าง 

13. ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซือ้รถสามล้ออเนกประสงค์ ขนาดไมเ่กิน 150 ซีซี 
จำนวน 1 คัน 

85,000 

14. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์  
จำนวน 1 ตวั 

20,000 

15. ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น 
ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครือ่ง 

16,800    
 
       สำนกัปลัด 16. ครุภณัฑ์งานบ้าน 

งานครัว 
 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 9,500 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 5,283,588 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 5,349,588 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

3 155,278.00 4 171,278.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

3 25,560.00 4 75,560.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

4 1,810,420.00 4 1,810,420.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 2 61,870.00 2 61,870.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ ์

0 0.00 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17 3,030,500.00 17 3,030,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2 199,960.00 2 199,960.00 

รวม 31 5,283,588.00 34 5,349,588.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับบคุลากร 
อบต. 

10,000.00 4,935.00 4,935.00 5,065.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

270,000.00 139,543.00 139,543.00 130,457.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้ง 

40,000.00 10,800.00 10,800.00 29,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

7,000.00 6,050.00 6,050.00 950.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

โครงการป้องกัน
และลดอุบตัเิหตุ
ทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

7,000.00 6,050.00 6,050.00 950.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

45,000.00 13,460.00 13,460.00 31,540.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมิด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม

ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

438,625.00 389,600.00 389,600.00 49,025.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

โครงการเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ อบต.บ้านกุ่ม 

1,407,500.00 1,402,800.00 1,402,800.00 4,700.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย 

10,000.00 660.00 660.00 9,340.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

โครงการจดั
กิจกรรมงาน
ประเพณีแห่เทียน
วันเข้าพรรษา 

30,000.00 17,360.00 17,360.00 12,640.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

120,000.00 51,050.00 51,050.00 68,950.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

22,500.00 10,820.00 10,820.00 11,680.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการซ่อมแซม
ถนน โดยการลง
หินคลุก พร้อม
ปรับเกลีย่ จาก
บริเวณโบสถ์วัด
บางสะแก ถึง
บริเวณบา้นนาง
เสนาะ อำมโพชร 
หมู่ที่ 1 

13,000.00 12,500.00 12,500.00 500.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย สายคันคลอง
ทางหลวง 1 (ฝั่ง
ใต้) หมู่ที ่4 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 
1+300 

131,000.00 130,000.00 130,000.00 1,000.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนคันคลอง
ทางหลวง 1 (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณ
ที่นานายสุเทพ สง
กระสาร ถึงบริเวณ
คันคลองรางทอง 
หมู่ที่ 6 

272,000.00 271,000.00 271,000.00 1,000.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
เสรมิถนนดินลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ยสายคันคลอง
ลำลาดหญ้าแพรก 
(ฝั่งตะวันออก) 
จากบริเวณที่นา
นายเจียม ปิ่นแก้ว 
หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณ
ที่นานายพิเชษฐ์ 
เชื้อรามัญ หมู่ที่ 6 

349,000.00 340,000.00 340,000.00 9,000.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนน โดยการลง
หินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยสายคันคลอง
ทองพันช่ัง (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณ
ที่นา นายเจิม มสุิ
จะ หมู่ที่ 2 ถึง
บริเวณที่นานายทิม 
ใจทัศน์กุล หมู่ที่ 6 

141,000.00 139,000.00 139,000.00 2,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนน โดยการลง
หินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยแยกจากถนน 
คสล. วัดสว่าง
อารมณ์ ถึงบรเิวณ
บ้านนายจงกล มสุิ
จะ หมู่ที่ 6 

25,000.00 24,500.00 24,500.00 500.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบริเวณ
บ้านนายสนัน่ น้อย
เลิศ ถึงบริเวณบ้าน
นางลำไย ใจยั่งยืน 
หมู่ที่ 1 

106,000.00 105,000.00 105,000.00 1,000.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกคัน
คลองรางยายคู หมู่
ที่ 1 

69,000.00 68,500.00 68,500.00 500.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-
006 สายคันคลอง
ทองพันช่ัง (ฝั่งใต้) 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 
กม.ที่ 0+000 - 
กม.ที ่3+290 

332,000.00 328,000.00 328,000.00 4,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
สายคันคลอง
ชลประทาน 1 หมู่
ที่ 1 

58,000.00 57,000.00 57,000.00 1,000.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย สายคันคลอง
บ้านกุ่มใต้ (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณ
บ้านนายชาญ 
คล้ายสุบรรณ ถึง
บริเวณที่นานาย
ไพฑูรย์ ชูก้าน หมู่
ที่ 6 

101,000.00 100,000.00 100,000.00 1,000.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย
สายคันคลอง
พัฒนา (ฝั่ง
ตะวันออก) จาก
บริเวณบา้นนาง
ชลาวัลย์ ชูก้าน ถึง
บริเวณที่นา
นางสาวจำเนียร 
กล่ำฮุ้ย หมู่ที่ 6 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย สายคันคลอง
วัดอาน - รางทอง 
(ฝั่งเหนือ) จาก
บริเวณท่อลอด 
คสล.บา้นนางสำลี 
คงชาตรี หมู่ที่ 6 
ถึงบริเวณที่นานาย
สมาน ท้วมทวย
หาญ หมู่ที่ 4 

131,000.00 130,000.00 130,000.00 1,000.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-
002 สายบ้านราง
บัวทอง - บ้าน
สว่างอารมณ์ กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 
0+087 หมู่ที่ 2 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 0.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณท่อลอด 
คสล.คลองบ้านกุ่ม
เหนือ หมู่ที่ 2 

66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 

 
 



24 
  

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทาง
หลวงทอ้งถิน่ 
สพ.ถ.80-025 
ซอยบ้านโพธ์ิ 4 
หมู่ที ่3 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 
0+230 

489,000.00 488,000.00 488,000.00 1,000.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 
ซอยบ้านโพธ์ิ 4 
หมู่ที่ 3 กม.ที ่
0+230 - กม.ที่ 
0+450 

469,000.00 467,000.00 467,000.00 2,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ
และการนำวัสดุ
เหลือใช้นำกลับมา
ใช้ใหม่ (3R) 

50,000.00 42,960.00 42,960.00 7,040.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการกำจดั
ผักตบชวาและ
วัชพชืในแม่น้ำและ
ลำคลองภายใน
ตำบล 

160,000.00 157,000.00 157,000.00 3,000.00 

ยุยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพ

ผลผลติทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรปูและผลิตภณัฑ ์

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับผู้
ว่างงานและ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีตำบล
บ้านกุ่ม 

30,000.00 0.00 0.00 
งบ พมจ. 

30,000.00 

 
 



25  

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

16,000.00 - 16,000 0.00 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
พืน้ทีจ่ังหวัด
สุพรรณบุรี  

50,000.00 - 50,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

56 10,967,000.00 9 345,000.00 3 155,278.00 4 171,278.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

36 20,843,060.00 8 193,000.00 3 25,560.00 4 75,560.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความ 
เป็นเลิศ 

24 4,880,000.00 11 2,056,125.00 4 1,810,420.00 4 1,810,420.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

38 1,934,940.00 7 327,500.00 2 61,870.00 2 61,870.00 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม การแปรรปูและ
ผลิตภณัฑ ์

13 1,860,000.00 1 30,000.00 - - 1 50,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

206 323,684,700.00 19 3,056,000.00 17 3,030,500.00 17 3,030,500.00 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์ 
ฟืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

19 16,270,000.00 4 210,000.00 2 199,960.00 2 199,960.00 

รวม 392 380,439,700.00 59 6,217,625.00 31 5,283,588.00 34 5,349,588.00 

 

จำนวนโครงการทีด่ำเนินการ   x   100               =     34 โครงการ x 100   =  57.63 % 
  จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณข้อบัญญัติฯ 2565                     59 โครงการ 
 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2565 จำนวน 25 โครงการ  
งบประมาณ 1,060,000.00 บาท  คิดเป็น 42.38 % 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 

จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านกุม่ 10,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
จัดกาบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น/อบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการ  
 บริหารจดัการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการจดัประชุมประชาคมตำบล 5,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย 5,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการอบรมและพัฒนา บุคลากร ศพด. 30,000.00 



27 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร 25,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี 4,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน  

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 5,000.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

โครงการคนดีศรสีุพรรณ 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการสานสมัพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุม่ 

30,000.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 30,000.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต 50,000.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการจดัส่งนกักีฬาเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท. 

30,000.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการจดักิจกรรมงานประเพณวีันลอยกระทง 10,000.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการจดักิจกรรมงานงานประเพณีวันสงกรานต ์ 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 50,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการกำจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูลและนำ้เสยี 20,000.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม พัฒนาตลาดให้มมีาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย 

10,000.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับประชาชน
ตำบลบ้านกุม่ 

100,000.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่น 5,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลงลูกรัง พร้อมปรับ

เกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนาง
อุบล เอี่ยมสอาด หมู่ที่ 1  

115,0001.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลีย่ รหสัทางหลวง สถ.ถ.80-004 สายคัน
คลองวดัอาน - รางทอง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - 6 กม.ที่ 
0+000 – กม.ที่ 2+785 

281,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว 20,000.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000.00 

 
ครุภัณฑ์ทีด่ำเนินการตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 93,000 บาท 

ที ่ ประเภทรายจ่าย รายการ 
งบประมาณที ่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  จำนวน 1 ตู้ๆ
ละ 5,000 บาท 

4,500  

 
กองคลัง 2. ครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 
บาท 

60,000 

3. ครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 กองการศึกษาฯ 

4. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู ้ 5,500 กองช่าง 
 
ครุภัณฑ์ทีย่ังไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
จำนวน 12 รายการ งบประมาณที่อนุมัติ 347,300.00 บาท 

ที ่ ประเภทรายจ่าย รายการ 
งบประมาณที ่

อนุมัติ 
1. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาค่าตดิตั้ง)  

ขนาด 12,000 บีทีย ู
39,000 

2. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(รวมราคาคา่ติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทีย ู

42,000 

3. ครุภณัฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย(โพเดยีม) จำนวน 2 ตัว 10,000 
4. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 5,000 
5. ครุภณัฑ์สำนกังาน ป้อมยามสำเรจ็รูป จำนวน 1 หลงั 60,000 
6. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
42,500 
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ที ่ ประเภทรายจ่าย รายการ 
งบประมาณที ่

อนุมัติ 
7. ครุภณัฑ์สำนกังาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ 15,000 
8. ครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 2,500 

9. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถสามล้ออเนกประสงค์ ขนาดไมเ่กิน 150 ซีซี จำนวน 1 คัน 85,000 
10. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์  

จำนวน 1 ตวั 
20,000 

11. ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า 
จำนวน 1 เครื่อง 

16,800 

12. ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 9,500 

 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  4 รายการ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 56,890.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ทีอ่นุมัติ 

เบิกจ่าย 

1. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว 9,000.00 8,400.00 

2. ค่าจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โซเดียม) จำนวน 2 ตัว 20,000.00 18,000.00 

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง  

23,000.00 23,0000.00 

4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tang Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

7,500.00 7,490.00 

 

โครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 

45,000.00 11,240.00 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

2. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 8,810.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. โครงการสุพรรณบุรีประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน 20,000.00 13,770 

4. โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน 20,000.00 - 

ดำเนินโครงการที่
คล้ายกันแล้ว 

 

โครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่กันเงินอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต. (รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (กันเงิน
อำนาจนายก อบต.บ้านกุ่ม) 

415,000.00 413,000.00 
(เบกิจ่ายแล้ว) 

 

รายการที่กันเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในสมัยประชุม วิสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่  28 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 2,121,300 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่อนุมัติ 

ครุภัณฑ์ทีโ่อนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงินในที่ประชุมสภาฯ (ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)  
1. จัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 1 คัน  1,282,000.00 

2. จดัซื้อเก้าอ้ีสำหรับพนักงานปรับระดับได้ มีที่วางแขน จำนวน 1 ตัว  
(ราคาตามท้องตลาด) 

4,000.00 

3. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

51,400.00 

4. จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ จำนวน 1 ตัว (ข้อบัญญัติฯ2565) 20,000.00 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่อนุมัติ 

โครงการทีโ่อนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงินในที่ประชุมสภาฯ (ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกุ่ม 97,900.00 

6. 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.บ้านกุ่ม (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. 
กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

151,000.00 

7. 
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านกุ่ม (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

500,000.00 

8. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ อบต.บ้านกุ่ม 15,000.00 
 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 17 โครงการ  
งบประมาณ 2,164,700.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนาง
บัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณบ้านนางเฉลา  
นิยมทอง หมู่ที่ 2 

111,000.000 110,000.00 0.00 

2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนาย
สุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ 1 

10,000.00 10,000.00 0.00 

3. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณที่นานาง
พจนา แผลงศร หมูท่ี่ ๓ ถึงบรเิวณบ้านนางฉวี  
คงสวัสดิ์ หมูท่ี ่6 

300,000.00 300,000.00 0.00 

4. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงทอ้งถิ่น สพ.ถ. 
80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต)้ กม.ที่ 3+327 - 
กม.ที ่3+367 หมู่ที ่5 

119,700.00 119,700.00 0.00 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 
(ฝั่งเหนือ) หมู่ที ่3 - หมู่ที่ 6   

225,700.00 225,700.00 0.00 

6. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหนิคลุก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-020 สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที ่5 - หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+825 
- กม.ที่ 1+145 หมู่ที่ 5 

66,000.00 66,000.00 0.00 
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

7. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 
(ฝั่งใต)้ กม.ที่ 1+150- กม.ที่ 2+000 หมู่ที่ 3 - หมู่ที ่6 

95,000.00 95,000.00 0.00 

8. โครงการซอ่มแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนานางบุปผา โพธิกุล ถึงบริเวณท่ีนานางสาว
กัญญา ยุพาพิน หมู่ที่ 4  

196,000.00 196,000.00 0.00 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ 
(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 

304,700.00 304,700.00 0.00 

10. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนางวิไล  
พรายยงค ์หมู่ที่ 2 ถึงบรเิวณทีน่านายจิตรกร สุริวรรณ  
หมู่ที่ 6    

160,100.00 160,100.00 0.00 

11. โครงการปรับปรุงฝังท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนาย
ประสิทธิ์  เกิดโภคา หมู่ที่ 6 

20,500.00 20,500.00 0.00 

12. โครงการซอ่มแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 
(ฝั่งใต้) กม.ที ่1+250 - กม.ที่ 2+200  
หมู่ที่ 4 - หมู่ที ่6 

108,000.00 106,000.00 2,000.00 

13. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 
80-003 สายบ้านสว่างอารมณ์ – บ้านรางทอง กม.ที่ 
1+786 - กม.ที ่1+906 หมู่ที่ 6 

273,400.00 270,000.00 3,400.00 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากถนนสายสวนนก ถึง
บรเิวณบ้านนายย้อย เอ่ียมสะอาด กม.ที่ 0+000 - กม.ที ่
0+150 หมู่ที่ 1   

20,000.00 19,000.00 1,000.00 

15. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกคันคลองชลประทาน 
(ฝั่งตะวันออก) บริเวณท่ีนานายชอน   
สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ 

14,000.00 13,000.00 1,000.00 

16. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.003 สายบ้านสว่างอารมณ์ –  
บ้านรางทอง หมู่ที่ 6 

26,000.00 25,000.00 1,000.00 

17. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนาง
บัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานางเฉลา  
นิยมทอง หมูท่ี่ 2 

125,000.00 124,000.00 1,000.00 
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการช่วยเหลือป้องกันสาธารณภัย ฯลฯใน
พื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 

ลำดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการจ้างเหมาทำแผ่นเหล็กปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ขนาด 
1.20x1.20 เมตร จำนวน 14 แผ่น  

46,200.00 46,200.00 0.00 

 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ 3,863,000.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง จากบริเวณ
บ้านนายทุย๊ ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานายประจักษ์ ครุฑ
ใจกล้า หมู่ที ่๖ 

4,149,000.00 3,863,000.00 286,000.00 

 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. 

 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนนก หมู่ที ่๑ ถึงหมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านกุ่ม 
 

10,428,000.00 อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

 

ค่าวัสดุก่อสร้าง 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

1. 

 

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ 
เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

109,144.00 109,144.00 0.00 
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โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 โครงการ  
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 12,955,400.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิน่ สพ.ถ.80-004  บ้านโพธิ์เหนือ- 
บ้านรางทอง หมู่ที ่4-6 

8,872,000.00 8,867,900.00 4,100.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก
บริเวณหลังทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ถึง
บริเวณศาลเจ้าแม่ไผ่สีทอง หมูท่ี ่2 จำนวน  
2 ชว่ง  

491,000.00 490,000.00 1,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบ้านนายจุ่น 
วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ ๖ 

535,000.00 533,000.00 2,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบรเิวณบ้านนายทุ๊ย 
ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า  
หมู่ที ่6 กม.ที่ 0+000 – กม.ที ่0+400 

889,000.00 887,000.00 2,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบา้นนายทุ๊ย 
ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจกัษ์ ครฑุใจกล้า  
หมู่ที่ 6 กม.ที่ 2+140 - กม.ที ่2+540 

882,000.00 880,000.00 2,000.00 

6. โครงการปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปา
ที่มถีาดเติมอากาศแบบหมุนวน และระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัต ิพร้อมติดตั้งถังน้ำใส  
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และงานฐานราก 

1,298,000.00 1,297,500.00 500 

 

งบกลาง จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 340,700.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการปรับปรุงถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-
010 สายวัดรางบัวทอง กม.ที่ 0+073- กม.ที่ 0+183 
หมู่ที่ 2 และรหัสสายทาง สพ.ถ. 80-011 ซอยบ้านกุ่ม 1 
กม.ที ่0+538 - กม.ที่ 0+571  
หมู่ที ่2  

22,800.00 22,800.00 0.00 
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งบกลาง 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง  
สพ.ถ. 80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ –  
บ้านรางทอง กม.ที่ 2+330 - กม.ที่ 4+700  
หมูท่ี่ 3 - หมู่ที ่6 

26,200.00 26,200.00 0.00 

3. โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง  
สพ.ถ. 80-005 สายสวนนก หมูท่ี่ 1 - หมู่ที่ 5    

18,900.00 18,900.00 0.00 

4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
สายคนัคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณ
บา้นนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณ 
ทีน่านางสายบัว สัจจะวงษ์รตัน์ หมู่ที่ 6 

124,000.00 124,000.00 0.00 

5. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองบ้าน
กุ่มเหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่ีนานางสาว 
สุดารตัน์ ขำดี ถงึบริเวณท่ีนานายเสมียน  
อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที ่3  

112,800.00 112,800.00 0.00 

6. โครงการปรับปรงุทางเชื่อม บริเวณศาลาประชาคม  
หมู่ที ่๔ 

36,000.00 36,000.00 0.00 

 

งบกลาง รวม 6,296,200.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม/โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000.00 +293,600.00 5,292,200.00 201,400.00 

2. เบี้ยยังชีพความพิการ 930,000.00 - 898,000.00 32,000.00 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 7,000.00 - 6,000.00 1,000.00 

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 175,000.00 - 100,000.00 75,000.00 

งบกลาง เงินสำรองจ่าย 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม/โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. เงินสำรองจา่ย 804,000.00 +914,000.00 1,716,484.00 2,111.00 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ประเภทท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

เงินคืน 
กองทุน ฯ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ตรวจหารสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลบ้านกุ่ม รพ.สต.บ้านกุม่ 27,660 27,660 -  
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและข้อเข่าเสื่อมด้วย

ศาสตร์แพทย์แผนไทยตำบลบ้านกุ่ม 
รพ.สต.บ้านกุ่ม 16,560 16,560 -  

3 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ(CPR) ใน
ประชาชนตำบลบ้านกุ่ม 

รพ.สต.บ้านกุ่ม 17,760 17,760 -  

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม รพ.สต.บ้านกุ่ม 15,060 15,060 -  
5 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียน

ตำบลบ้านกุ่ม 
รพ.สต.บ้านกุ่ม 12,800 12,800 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 89,840 89,840 -  
 

 ประเภทท่ี 2 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

เงินคืน 
กองทุน ฯ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) 

ร.ร.วัดรางบัว
ทอง 

35,100 35,100 -  

2 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ใน
สถานศึกษา 

ร.ร.วัดสว่าง
อารมณ์ 

25,290 25,290 -  

3 โครงการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 

ร.ร.วัดบาง
สะแก 

35,790 35,790 -  

4 โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังด้วยชุมชน อบต.บ้านกุ่ม 13,920 13,920   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 110,100 110,100 -  
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 ประเภทที ่4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการหรือพัฒนากองทุน ฯ 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน ฯ 
  - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
  - ค่าตอบแทน คณะกรรมการ อนุกรรมการ ฯ (ไม่เกิน 20 % ของรายรับ 
ปีงบประมาณ 2565) กรณี อปท.เข้าระบบ LTC 
    1) ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565  
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  

กองทุน 
สปสช. 
ตำบล 

บ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,200 5,200 -  
 

 ประเภทท่ี 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ลำดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลอื 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

กองสาธารณสุข 
อบต.บ้านกุ่ม 

140,320 140,320 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,320 140,320 -  
 
 
 

.
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 11 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 345,460.00 บาท   
   - โครงการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลบ้านกุ่ม    
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยตำบลบ้านกุม่ 
   - โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในประชาชนตำบลบ้านกุม่ 
   - โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม    
   - โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนตำบลบ้านกุม่  
   - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง 
     (สุรวรรณวิทยา) 
   - โครงการคน้หาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษา   
   - โครงการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนวัดบางสะแก   
     (วิทยารังสรรค์) 
   - โครงการไข้เลือดออกป้องกนัด้วยพลังชุมชน       
   - โครงการพฒันาศักยภาพกองทุน ฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)     
   - โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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คำชี้แจง :แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่มีการ 

ดำเนินการ ดำเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ✓   
  การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา ✓   
ท้องถิ่น   
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ✓   
ของท้องถิ่น   
11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓   

12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓   
14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓   
15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓   
16.มกีารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ✓   
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 มีการดำเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 
 
 

 

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
****************** 

3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ติดตามโครงการงบประมา ปี 2565     
โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
*************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
 

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
2.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 2.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) 
2.3 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 2.4 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
1. จำนวนโครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

และแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

24 30 55 52 56 217 15.05 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

21 16 32 32 36 137 9.50 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา         สู่ความ
เป็นเลิศ 

22 21 25 25 24 117 8.12 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

11 22 24 24 38 119 8.26 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

8 4 13 13 13 51 3.54 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 83 95 163 179 206 726 50.56 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการอนุรักษ์  ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

10 12 17 17 19 75 5.21 

รวม 179 200 329 342 392 1,442 100.00 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
  

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม เฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น 392 โครงการ จำนวนงบประมาณ 380,439,700.- บาท  
ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มีการดำเนินการครบทั้ง             
7 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มากเป็นอันดับ 1      
 
 
 
 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม พ.ศ.2561-2565 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ านการ เมื องและการ
บริหารจัดการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

2,990,000 
 

4,166,000 11,627,000 10,307,000 10,967,000 40,057,000 2.90 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สั ง ค ม  ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตและความ
ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยส์นิ 

7,111,700 6,501,700 10,492,900 10,262,900 20,843,060 55,202,210 4.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมด้านการศึกษาการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬา สู่ความ
เป็นเลิศ 

3,970,000 4,250,000 5,160,000 5,160,000 4,8880,000 23,420,000 1.70 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น ส า ธ า รณ สุ ข แ ล ะ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

947,540 1,377,540 1,299,500 1,299,500 1,934,940 6,859,020 0.50 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร อุตสาหกรรม 
เก ษ ต ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
พาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 

530,000 250,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 6,360,000 0.46 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

74,985,000 178,901,000 295,773,700 318,870,700 323,684,700 1,192,215,100 86.21 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ านการอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

5,000,000 5,150,000 16,230,000 16,230,000 16,270,000 58,880,000 4.26 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 2561-2565 95,534,240 200,596240 342,433,100 363,990,100 380,439,700 1,382,993,380 100.00 
 
 



                                 
        

42 
การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ 
งบประมาณ 6,217,625 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน 9 345,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  8 193,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมิดา้นการศึกษาการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 11 2,056,125.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 7 327,500.00 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรปูและผลิตภณัฑ ์

1 30,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 3,056,000.00 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 4 210,000.00 

รวม 59 6,217,625.00 
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   ผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     34 โครงการ x 100   =  57.63% 
         จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณฯ 2565               59 โครงการ     
 

          ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น  59  โครงการ 
 1.จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.63 
 2.โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อย - 
 3.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 42.38 
 4.โครงการที่มีการยกเลิกจำนวน – โครงการ คิดเป็นร้อยละ – 
 5.โครงการที่มกีารเพ่ิมเงินจ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - 
  
 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวน 
โครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

(จ่ายขาดเงินสะสม,    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,
เฉพาะกิจจากหน่วย   

งานอื่น) 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

4 
 
 
 

44.45 - - 5 55.56 - -   9 15.25 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4 50.00 - - 4 50.00 - -   8 13.56 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

4 36.37 - - 7 63.64 - -   11 18.64 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2 28.58 - - 5 71.43 - -   7 11.86 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

1 100.00 - - -  - -   1 1.70 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 89.48 - - 2 10.53 - -   19 32.21 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2 50.00 - - 2 50.00 - -   4 6.78 

รวม 34 57.63 - - 25 42.38 - -   59 100.00 
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        ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     87 โครงการ x 100   =  22.19 % 
         จำนวนโครงการที่ตั้งแผนพัฒนาฯ ปี 2565             392 โครงการ     
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม 2564– กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น  392  โครงการ 
 1.จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 87 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.19 
 2.โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คดิเป็นร้อย 1.28 
 3.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 300 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.53 
 4.โครงการที่มีการยกเลิกจำนวน – โครงการ คิดเป็นร้อยละ – 
 5.โครงการที่มีการเพ่ิมเงินจ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 23 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 11.17 งบ สปสช. จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.95 

- 
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวน 
โครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

(จ่ายขาดเงินสะสม,    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,
เฉพาะกิจจากหน่วย   

งานอื่น) 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

4 7.14 - - 52 92.86 - - - - 56 14.29 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคุณภาพชวีิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9 25.00 - - 27 75.00 - - - - 36 9.18 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมด้านการศึกษาการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

5 20.83 - - 19 79.17 - - - - 24 6.12 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3 7.89 - - 24 63.16 - - 11 28.95 38 9.69 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

2 15.38 - - 35 92.17 - - - - 13 3.32 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

26 23.79 5 2.43 152 73.78 - - 23 11.17 206 52.55 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4 21.05 - - 15 78.95   - - 19 4.85 

รวม 87 22.19 5 1.28 300 76.53   34 8.67 392 100.00 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565  เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจจากหน่วยงานอืน่,

จ่ายขาดเงินสะสม 

รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

171,278.00 100.00 - - 171,278.00 100.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6,480,904.00 100.00 - - 6,480,904.00 100.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมดา้น
การศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

1,810,420.00 100.00 - - 1,810,420.00 100.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

73,110.00 100.00 345,460 82.53 418,570.00 100.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 

8,810.00 14.98 50,000.00 85.02 58,810.00 100.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3,443,500.00 15.32 19,029,300.00 84.68 22,472.800.00 100.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

213,730.00 100.00 - - 213,730.00 100.00 

รวม 12,201,752.00 39.01 19,424,760.00 63.42 31,626,512.00 100.00 
 

 
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน/เฉพาะ
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 16,818,400.00 บาท 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
งบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  30 กันยายน 2564 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565  
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 จำนวนโครงการ 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที ่ จำนวนโครงการที่ 

 ปรากฏอยู่ในแผน ต้ังข้อบัญญติัฯ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 56 9 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 36 8 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

24 11 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 38 7 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

13 1 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 206 19 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

19 4 

รวม 392 59 
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ตอบ 
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 60.83% 39.17% 0.00% 0.00% 86.94% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 61.67% 38.33% 0.00% 0.00% 87.22% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

62.50% 37.50% 0.00% 0.00% 87.50% 

4) มีการรายงานผลการดำเนิน งานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

62.50% 35.00% 0.00% 0.00% 88.33% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

63.33% 36.67% 0.00% 0.00% 87.78% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 90.00% 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 88.89% 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 70.83% 29.17% 0.00% 0.00% 90.28% 
ภาพรวม 71.36% 37.81% 0.00% 0.00% 88.37% 
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5.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.01 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.91 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.82 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.83 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.90 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.96 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.98 

ภาพรวม 8.91 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.01 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.94 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.93 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.96 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.91 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.93 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

ภาพรวม 8.95 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.95 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.88 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.95 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.93 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.94 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.90 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 

ภาพรวม 8.93 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.02 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.98 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.86 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.85 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.93 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.92 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   ในท้องถิ่น 8.93 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.93 

ภาพรวม 8.93 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.91 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.84 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.78 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.78 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.84 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.93 
   ในท้องถิ่น 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.95 

ภาพรวม 8.86 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.90 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.89 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.88 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.85 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.88 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.86 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.88 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.82 

ภาพรวม 8.87 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.96 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.88 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.88 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.96 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.03 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.01 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.94 

ภาพรวม 8.94 
 

3.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมุ่งเน้น
พัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านบริหาร การปกครอง ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถนำโครงการ / 
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของปี 2565 (จากจำนวน 9 โครงการ) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (จากจำนวน 56 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 171,278.00 บาท ของปี 2565 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (จากจำนวน 10,967,000.00 บาท) ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการพัฒนาเพ่ือมุ่งเน้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านกุ่ม เพ่ือการช่วยเหลือ ป้องกันภัย และบรรเทา
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
ทุกปีและถือเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มให้ความสำคัญยิ่ง เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มไปสู่การปฏิบัติ
พบว่าสามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของปี 2565 (จากจำนวน 8 
โครงการ) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 36 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 6,480,904.00.- บาท  
 



 
50 

 

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (จากจำนวน 20,843,060.00 บาท) ทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่มได้รับการพัฒนาที่
มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศเป็นการพัฒนา
เพ่ือมุ่งเน้นระบบ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.37 ของปี 2565 
(จากจำนวน 11 โครงการ) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 24 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น            
1,810,420.00 บาท ของปี 2565 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 4,880,000.00 บาท) ทำให้ประชาชนใน
เขตตำบลบ้านกุ่มได้รับการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นระบบ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึงและเป็น

ธรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสรา้งสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนเสริมสร้างศักยภาพดูแล
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ที่ระบุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถนำ
โครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.58 ของปี 2565 (จากจำนวน 7 โครงการ)         
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 38 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 418,570 บาท ของปี 2565       
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 1,934,940.00 บาท) ทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่มการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาเพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วย
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการให้ความรู้ ฝึกอบรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพต่างๆให้เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการคลัง การเศรษฐกิจชุมชน  ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถนำโครงการ / 
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปี 2565 (จากจำนวน 1 โครงการ) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (จากจำนวน 13 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 58,810.00 บาท งบ พมจ. 50,000.00 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 1,860,000.00 บาท) ทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่มได้รับการพัฒนาที่มุง่เน้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการจราจร การขนส่ง การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เส้นทางคมนาคม คูคลองส่งน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ 
และระบบประปา ป้ายจราจรในตำบลบ้านกุ่มระดับหนึ่งซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดถึงใช้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ได้ 
 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการจราจร การขนส่ง การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยี ที่ระบุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มไปสู่การปฏิบัติพบว่า
สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 89.48 ของปี 2565 (จากจำนวน 19
โครงการ) รวมงบนอก 23 โครงการ ใช้งบประมาณ 19,028,300.00 บาทของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 
206 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 22,472,800.00 บาท ของปี 2565 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(จากจำนวน 323,684,700.00 บาท) ทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่ม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดถึงใช้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการ
พัฒนาเพ่ือมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ ไขและ
ป้องกันสภาวะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะตลอดจนแก้ไขและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เหมาะสมและการ
สร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุม่ไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติ
ได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของปี 2565 (จากจำนวน 4โครงการ) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 
19 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 213,730.00 บาท ของปี 2565 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากจำนวน 
16,270,000.00 บาท) ทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่มได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาด้าน
ผลกระทบจากภัยแล้วได้ระดับหนึ่งซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจึงควรให้ความสำคัญและ
เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พบว่าสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้และแล้วเสร็จ เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ของโครงการที่ปรากฏในแผนแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     34 โครงการ x 100   =  57.63% 
 จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ                        59 โครงการ     
 
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ x 100 = 87 โครงการ x 100 = 22.19% 

             จำนวนโครงการแผนพัฒนาฯ                                         392 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
แผนดำเนินงาน  

ปี 2565         
 ต้ังบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปี 2565 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

9 15.25 56 14.29 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

8 13.56 36 9.18 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

11 18.64 24 6.12 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

7 11.86 38 9.69 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ ์

1 1.70 13 3.32 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 19 32.20 206 52.55 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว 

4 6.78 19 4.85 

รวม 59 100.00 392 100.00 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ปี 65 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏใน

แผนฯ  
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐานและครอบคลมุทุกพ้ืนที ่

56 9 
(9x100) = 16.07 

        56 
2.พัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนและกลุม่อาชีพให้มีความ
เข้มเข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

36 8 
(8x100) = 22.22 

        35 

3.ส่งเสรมิกิจกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน 24 11 
(11x100) = 45.83 

         24 
4.พัฒนาการ ศึกษาเรียนรู้ การสบืทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาของท้องถิ่น 

38 7 
(7x100) = 18.42 

        38 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชุมชน 13 1 
(1x100) = 7.69 

         13 
6.พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

206 19 
(19x100) = 9.22 

         206 

7.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 19 4 
(4x100) = 21.05 

        19 
รวม 392 59 (59x100) = 15.05 

       392 
 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 
 (87 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

392 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ  

59 โครงการ 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  392 380,439,700.00 

22.19 57.63 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 59 6,217,625.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 87 31,626,512.00 
 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     34 โครงการ x 100   =  57.63% 
         จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณฯ 2565               59 โครงการ     
 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     87 โครงการ x 100   =  22.19% 
         จำนวนโครงการที่ตั้งแผนพัฒนาฯ ปี 2565               392 โครงการ     
 
 

 



 
ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
******************* 

สรุปแบบสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากแบบสอบถามท้ังหมด  120  ชุด  ปรากฏผลเป็นดังนี้ 
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 

  ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  จำแนกเป็น  
         ๑. เพศ  

   ชาย     จำนวน  71 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.17 
   หญิง     จำนวน  49 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.83 

     ๒. อาย ุ
     ต่ำกว่า  ๒๐ ปี  จำนวน    5  คน  คิดเป็นร้อยละ   4.17  

      ๒๐  -  ๓๐  ปี  จำนวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.33 
    ๓๑  -  ๔๐  ป ี  จำนวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.33 
    ๔๑  -  ๕๐  ป ี  จำนวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.17 
    ๕๑  -  ๖๐  ป ี  จำนวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.50 
    มากกว่า 60 ปี  จำนวน   15  คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

   ๓. การศึกษา 
     ประถมศึกษา   จำนวน  40 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33 
     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  39 คน  คิดเป็นร้อยละ  32.50 
     อนุปริญญาหรือเทียบเทา่ จำนวน   12 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
     ปริญญาตรี   จำนวน   24 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00 
     สูงกว่าปริญญาตรี    จำนวน    4 คน  คิดเป็นร้อยละ    3.33 
     อ่ืนๆ    จำนวน    0 คน   คิดเป็นร้อยละ    0.00 
๔. อาชีพ      
    รับราชการ   จำนวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ   9.17 
    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน    5 คน  คิดเป็นร้อยละ   4.17 
    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00 
    รับจ้าง    จำนวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 

             นักเรียน นักศึกษา    จำนวน    4 คน  คิดเป็นร้อยละ   3.33 
    เกษตรกร   จำนวน  57 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.50 
    อ่ืนๆ              จำนวน   6 คน  คิดเป็นร้อยละ   5.00 
    ไม่ตอบ    จำนวน    0 คน  คิดเป็นร้อยละ   0.00 

   อ่ืน ๆ ว่างงาน    จำนวน    1 คน   คิดเป็นร้อยละ   0.83 
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       ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ตอบ 
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

60.83% 39.17% 0.00% 0.00% 86.94% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

61.67% 38.33% 0.00% 0.00% 87.22% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

62.50% 37.50% 0.00% 0.00% 87.50% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

62.50% 35.00% 0.00% 0.00% 88.33% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

63.33% 36.67% 0.00% 0.00% 87.78% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 90.00% 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 88.89% 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

70.83% 29.17% 0.00% 0.00% 90.28% 

ภาพรวม 71.36% 37.81% 0.00% 0.00% 88.37% 
 

ผลการประเมินในภาพรวมในการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่      
        การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ประสบผลสำเร็จในระดับ 88.37 %   
 

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 เชิงปริมาณ 
 ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 พบว่ามีการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ 59  
โครงการ  ไปปฏิบัติจำนวน  34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของปี 2565 นำไปปฏิบัติตามแผนฯ เฉพาะปี 
2565 จำนวน 76 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 19.39 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  392 โครงการ มีการใช้
จา่ยเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น 12,201,752.00 บาท คิดเป็นร้อยละคิดเป็น
ร้อยละ 39.01 เงินนอกงบประมาณ จำนวน 19,079,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.99 งบประมาณของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 380,439,700.00 บาท  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 
 

จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

4 171,278.00 0.55 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9 6,480,904.00 
20.72 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

5 1,810,420.00 
5.79 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14 418,570 1.32 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ 

2 58,810.00 0.19 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 49 22,472.800.00 71.84 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4 213,730.00 
0.68 

รวม 87 31,626,512.00 100.00 
 
เชิงคุณภาพ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้านได้แก่  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่งโดยสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
ได้เป็นอย่างดี 
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4.2 ข้อสังเกตในการติดตามและประเมินผล 
 1. ประชาคมมีความคาดหวังว่า เมื่อได้เสนอปัญหาความต้องการแล้ว จะได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งหมด หรือ
ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถดำเนินการได้ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
 

4.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมนิผล 
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถ

ดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม 
 2. ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่เข้าใจในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต.ซึ่งไม่
สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได ้
 3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของ
ประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 

4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในภาพรวม 
          1. ม.1 เสริมถนนเสน้ ม.1 บ้านริมน้ำ เพื่อให้การเดินทางสะดวก 

2. ม.3 ขอเครือ่งออกกำลังกายบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ม.3เสริมถนนเส้ยข้างอนามัยให้สูงเพื่อประชาชน
ไดส้ัญจรสะดวกเวลาน้ำท่วม 

2. ของบซ่อมถนนเส้นหน้าอนามัยถึงสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 6 
3. ยกระดับถนนสูงขึ้นอีก 1 เมตร เพ่ือเป็นคันก้ันน้ำป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่การเกษตร 

 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มีความเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ควรตัดโครงการซ้ำๆ ออกบ้าง ทำให้จำนวนโครงการมากทำให้ผลออกมา% น้อย 
2. ควรเปลี่ยนแปลงโครงการแทนโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วเพ่ือไม่ใหม้ีจำนวนมาก 
3. จำนวนโครงการเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก เพ่ือให้มีในแผนพัฒนาไว้ มีโอกาสสามารถนำมาดำเนินการได้ ทำให้

แผนไม่มีคุณภาพ รายงานผลแผนออกมาคะแนนน้อย  
4. บางหมูข่อให้มีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนมีความพร้อมสามารถนำมาดำเนินการได้เลย 
5. โครงการในแผนพัฒนานาท้องถิ่นเยอะมาก แต่งบประมาณที่ได้รับน้อย 

 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2565 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ จำนวนมาก ทำให้ เปอร์เซ็น ผลการดำเนินการออกมาน้อย              
ควรใส่โครงการที่ดำเนินการจริง บางหมู่บ้านใส่ถนนเส้นเดียวหลายโครงการ 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่มในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1) ชาย    (2) หญิง 

2. อายุ  (1) ต่ำกว่า 20 ปี   (2) 20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50 ปี   (5) 51 – 60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

  (4) ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ  

4.อาชีพหลัก (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

  (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศกึษา  (6) เกษตรกร 

  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิน่ 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในภาพรวม 



 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในภาพรวม 

 

คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
เช่น ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน , ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม , ประชาคม , อบรมศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้คะแนนแต่ละ ข้อเต็ม 10 คะแนน 
ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มของทา่นเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชน่ 
การฝึกอบรม อปพร. ,ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , เบี้ยยังชีพ , ค่ายพัฒนาครอบครัว ฯลฯ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน โดยให้คะแนน
แต่ละข้อเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านกุ่มของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ  
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  

  2 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา สู่ความเป็นเลิศ  
เช่น ส่งเสริมด้านการศึกษา , อาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การกฬีา , อนุรักษป์ระเพณีต่างๆ ฯลฯ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา สู่ความเป็นเลิศโดยให้คะแนนแต่ละข้อ
เต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มของท่านเทา่ใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เช่น สาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , รณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก , โครงการพระราชดำริ ฯลฯ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มของทา่นเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

 

 

  3 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ เช่น ด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง,ผลผลิตทางการเกษตร 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
โดยให้คะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น มีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวกเพิ่มมากข้ึน,  
ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะเพิ่มขึ้น , แหล่งน้ำและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคเพิม่ขึ้น , ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่มของท่านเทา่ใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 
 
 
 

  4 



 

5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
บริหารจัดการขยะในชุมชน , คัดแยกขยะ , ขุดลอกคคูลองระบายน้ำ , กำจัดผักตบชวา , ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มของท่าน
เท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน ข้อละ 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้ น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย 
                 ประเด็นที่ตอ้งพิจารณา 
                 ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
                 ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
                 ๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
                 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน 
                 ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน 
                 ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน 
                 ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
                 ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน 
                 ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๕ คะแนน 
                 ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
                 ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
                 ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
                 ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน 
                 ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน 
                 ๓.๑๒ ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
                 รวม ๑๐๐ คะแนน 
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                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ ๘0 (๘0 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่
เป็นจริง แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยขอ้มลูดังนี้ 
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ 
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯประชากร เช่น ขอ้มลู
เกีย่วกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

๒๐ 
(๕) 

18.22 
4.56 

๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณ สุข อาชญ ากรรม ยาเสพติด  การสั งคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

(๕) 4.56 

๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๕) 4.56 

๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
๘ ) การสำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เ พ่ื อการจั ดท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำราจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (brainstorming 

(๕) 4.56 



2 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom-up/Top-down) 

๒๐ 
(๕) 

19.11 
4.78 

๒ ) การวิ เคราะห์ ท างสั งคม  เช่ น  ด้ าน แรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน ยาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(๕) 4.78 

๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพกลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพกลุ่มต่างๆ สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(๕) 4.78 

๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค  

(๕) 4.78 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปีและ
ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๐ 
(๕) 

56.22 
4.56 

๓ .๒  แ ผ น พั ฒ น า
เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะสั ง ค ม
แห่ งช าติ  ฉบั บ ที่  ๑ ๒ 
หรือฉบับที่ ๑๓ 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือจุดหมายและป ระเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4.67 

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (sustainable 
Development Goals 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามเป้ามหาย/เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๕) 4.44 
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        แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓.ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(๕) 4.56 

๓ .๕  ยุ ท ธศาสตร์ก าร
พั ฒ น า ข อ งอ ง ค์ ก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด 

(๕) 4.67 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะหส์อดคล้องกับสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(๕) 4.67 

๓.๗ วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
สิ่ งที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น ในอนาคต และศั กย ภ าพที่ เป้ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) 4.78 

๓.๘ กลยุทธ์  การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจากประเด็นคำถามที่
สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด และจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

(๕) 4.78 

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร  

(๕) 4.78 
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        แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓.ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
๓.๑๐ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

การกำหนดและการวิ เคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากสักยภาพของ
พ้ืนทีจ่ริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็น
จริงหรือมีอยู่จริงคอือะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จ 

(๕) 4.89 

๓.๑๑ แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นถึงการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ
จำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดง
ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร  ถูกตอ้งตามแผนงานหรือไม่ 

(๕) 4.78 

๓.๑๒ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
หรือฉบับที่  ๑๓  SDGs แผนพัฒนาจั งหวัด /กลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงอน่างไร เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(๕) 4.67 

รวมคะแนน ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด ๑๐๐ 93.56 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนขอ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบ
ที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถิ่น โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบมาณรายจ่ายประจำปี 
(ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประมารรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
         ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
         ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
         ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
         ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 5 คะแนน 
         ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10 คะแนน 
         ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 
         ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
         ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
         ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
         ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
         ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ๕ คะแนน 
         ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน 
         ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน 
         ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน 
         ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน 
         ๖.๔ โครงการพฒันาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน 
         ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม                 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น ๕ คะแนน 
         ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน 
         ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ๕ คะแนน  
รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
 



 
1 

           แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร   
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ดำเนินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค หรือ
อ่ืนๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

๑๐ 
(๕) 

8.56 
4.22 

๒) การวิ เคราะห์หรือผลวิ เคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบั นทิศทาง
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิคหรือนำเทคนิคมาเชื่อมต่อ เป้นการ
วิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4.33 

๒ . การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้
ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

๑๐ 
(๕) 

9.22 
4.44 

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่
กระทบ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
ด้วยรูปแบบข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(๕) 4.78 

๓) การประเมนิผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑ ) การกำหนดและการวิ เคราะห์ การประเมิ น
ประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตาม
หน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจาก
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ 

5 
(๕) 
 

4.67 
4.67 

 
 
 
 



2 
           แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓) การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นไปหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่
กระทบ (lmpact) โครงการที่ดำเนินในเชิงคุณภาพ ที่
เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความ
พึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของขอ้มูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

  

๔ ) ยุ ท ธศาสตร์  กลยุทธ์
แผนงานการพัฒนา 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ หลักการบูรณาการ (integration) หรืออ่ืนๆ 
โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 

๑๐ 
(๕) 

 9.33 
4.67 

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(๕) 4.67 

๕) โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
๑) โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนการ
จัดทำบริการสาธารระและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
๒)โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรและดำเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

30 
(๕) 
 

27.67 
4.78 

 



3 
           แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร   
     ปกครองส่วนท้องถิน่ (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 
 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นโครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะ
ดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

 
 

(๕) 

 
 

4.56 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป้นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด 
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่ม เป้ าหมายพ้ืนที่ พ้ืนที่ ดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงานรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง 
(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการ
ราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(๕) 4.67 

๕.๔ มีการประมารการราคา
ถู ก ต้ อ งต ามห ลั ก วิ ธี ก าร
งบประมาณ 

๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
จัดทำบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องกับ โครงการ การจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลัก
วิ ช า ก า ร ท า งช่ า ง  ห ลั ก ข อ ง ร า ค า ก ล า งต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ๒๕๖๐  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณรา
คมที่เกิดจากเป้าหมาย 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) 
ความประหยัด(๒) ความมีประสิทธิภาพ (๓) ความมี
ประสิทธิผล  (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่น (๕) ความโปร่งใส ชัดเจนตรวจสอบได้  

(๕) 
 

4.78 

            



4 
แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ตอ่) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
๕ .๕ มีการกำหนดตั วชี้ วัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มี ก ารกำห นดตั วชี้ วั ด ผล งาน  ที่ ส าม ารถวัด ได้  
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) .
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้เช่นการกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (คาดว่าจะ
ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผล
สำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่
การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ ง / แห่งหนึ่ ง / หนึ่ ง
โครงการ / ความกว้าง /ความยาว ฯลฯ 

(๕) 4.44 

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ัง
ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึ งถึ ง (๑ ) มี ความเป็ น ไป ได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัด
และประเมินผลระดับความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้  (๔) เป็นเหตุ เป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลา 

(๕) 4.44 

๖ . โครงการพัฒนาที่นำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น ำ ไป จั ด ท ำ งบ ป ระม าณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม 

 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ
กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ของงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายที่ตั้งไว้ 

๓๕ 
(๕) 

 

33.11 
4.78 

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว้ 

 

(๕) 4.78 

 
 



5 
แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ต่อ) 
๖ .๓ โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ น ำ ไ ป จั ด ท ำ
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆเพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา
ท รัพ ย าก รจำน วน ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยล ะ  ๒  ขอ ง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(๕) 4.78 

๖.๔ โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ี
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกบัสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะ
หรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อย
กว่ าร้ อ ยล ะ  ๒  ขอ งงบ ป ระม าณ รายจ่ าย ต าม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 

(๕) 4.78 

๖ .๕ โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาร
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตัง้ไว้ 

(๕) 
 

4.56 

๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิน่ที่นำไปจัดทำงบประมาร
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว้ 

(๕) 4.78 

๖ .๗ โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาร
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน   

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ
งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น
ก่อสร้าง ปรับปรุวแหล่งน้ำ ติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(๕) 4.67 

รวม ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด ๑๐๐ 92.56 



 
         แนวทางการดำเนินการอ่ืน 1 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ 
         ๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
          - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖ 
          - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐ 
         ๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
          - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน ควรให้คะแนน ๑0-๙๘๗-๖ 
          - ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐ 
         ๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง 
ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘0 ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่
กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘0 คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน 
หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ปี 65 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏใน

แผนฯ  
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐานและครอบคลมุทุกพ้ืนที ่

56 9 
(9x100) = 16.07 

        56 
2.พัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนและกลุม่อาชีพให้มีความ
เข้มเข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

36 8 
(8x100) = 22.22 

        35 

3.ส่งเสรมิกิจกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน 24 11 
(11x100) = 45.83 

         24 
4.พัฒนาการ ศึกษาเรียนรู้ การสบืทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาของท้องถิ่น 

38 7 
(7x100) = 18.42 

        38 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชุมชน 13 1 
(1x100) = 7.69 

         13 
6.พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

206 19 
(19x100) = 9.22 

         206 

7.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 19 4 
(4x100) = 21.05 

        19 
รวม 392 59 (59x100) = 15.05 

       392 
 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 
 (87 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

392 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ  

59 โครงการ 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  392 380,439,700.00 

22.19 57.63 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 59 6,217,625.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 87 31,626,512.00 
 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     34 โครงการ x 100   =  57.63% 
         จำนวนโครงการทีต่ั้งงบประมาณฯ 2565               59 โครงการ     
 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     87 โครงการ x 100   =  22.19% 
         จำนวนโครงการที่ตั้งแผนพัฒนาฯ ปี 2565               392 โครงการ     
 
 



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านกุ่ม” 

 

 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก” 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (3R) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 



โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส “ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

 



โครงการสุพรรณบุรีรวมใจสร้างวินัยความสะอาดชุมชน กิจกรรม Kick Off เก็บขยะในที่สาธารณะ 

 

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 

 

 



กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข 

 

 

การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านกุ่ม 

 

 



โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ 2565 

 

 

 



โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

 



โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

 

 

ลงพื้นที่ เพ่ือดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่เสี่ยงต่างๆ และบริเวณพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

 



โครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (3R) 

 

 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ตำบลกุ่ม 

 

 



 
โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา 

(ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2) 
 

 
 
 

                               

 
โครงการรณรงค์ตรวจหารสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 
 

 

 

 

 

      

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ในประชาชนตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

    

 

 

 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ในโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน ฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-025 ซอยบ้านโพธิ์ 4 หมู่ที่ 3 กม. 
ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+230 
 

    
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-025 ซอยบ้านโพธิ์ 4 หมู่ที่ 3 กม. 
ที่ 0+230 - กม.ที่ 0+450 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสนั่น น้อยเลิศ ถึงบริเวณบ้านนางลำไย ใจยั่งยืน  
หมู่ที่ 1 
 

   
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณท่อลอด คสล.บ้านกุ่มเหนือ หมู่ที่ 2 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 สายบ้านรางบัวทอง - บ้าน
สว่างอารมณ์ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+087 หมู่ที่ 2 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ 
อำมะโพชร หมู่ที่ 1 
 

   
 
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนน คสล.วัดสว่างอารมณ์ ถึงบริเวณบ้านนาย
จงกล มุสิจะ หมู่ที่ 6 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่ีนานายเจิม 
มุสิจะ หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นานายทิม ใจทัศน์กุล หมู่ที่ 6 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 กม.ที่ 0+000 - 
กม.ที่ 1+300  
 

   
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุม่ใต้ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนาย
ชาญ คล้ายสุบรรณ ถึงบริเวณที่นานายไพฑูรย์ ชูกา้น หมู่ที่ 6 

 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน - รางทอง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่อ
ลอด คสล.บ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณที่นานายสมาน ท้วมทวยหาญ หมู่ที่ 4 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองพัฒนา (ฝั่งตะวันออก) จากบริเวณบ้านนางชลาวัลย์   
ชูก้าน ถึงบริเวณทีน่านางสาวจำเนียร กล่ำฮุ้ย หมู่ที่ 6 
 

   
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-006 สายคนัคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้)หมู่ที่ 1 - หมู่
ที่ 5 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+290 

 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกคันคลองรางยายคู หมู่ที่ 1 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายคันคลองชลประทาน 1 หมู่ที ่1 
 

   
 
 
 
 
 



โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันออก) จากบริเวณที่นา
นายเจียม ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณที่นานายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ หมู่ที่ 6 

 

   
 
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานายสุเทพ สงกระสาร ถึง
บริเวณคันคลองรางทอง หมู่ที่ 6 
 

   
 
 

โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต. 
 

   
 

 



โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบรเิวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณบ้านนางเฉลา นิยมทอง  
หมู่ที่ 2 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ ์ถึงบริเวณบ้านนาย 
สุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที ่1 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานางพจนา แผลงศร หมูท่ี่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนางฉวี คงสวัสดิ์ หมู่
ที ่6 (เงินสะสม) 
 

   
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) กม.ที่ 3+327 - 
กม.ที ่3+367 หมู่ที ่5 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สายคันคลองทางหลวง (ฝั่งเหนือ) หมู่ที ่3 - หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้อง สพ.ถ.80 -020 สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง (เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง (ฝั่งใต)้ กม.ที่ 1+150- กม.ที่ 2+000 หมู่ที่ 3 - หมู่ที ่6 
(เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานางบุปผา โพธิกุล ถึงบริเวณที่นานางสาวกัญญา 
ยุพาพิน หมู่ที่ 4 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุม่ใต้ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนางวิไล พรายยงค์ หมู่ที่ 2 
ถึงบรเิวณท่ีนานายจิตรกร สุริวรรณ หมู่ที่ 6  (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการปรับปรุงฝังทอ่ระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายประสิทธิ์  เกิดโภคา หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซอ่มแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) กม.ที่ 1+250 - กม.ที่ 2+200  

หมู่ที่ 4 - หมู่ที ่6 (เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-003 สายบ้านสว่างอารมณ์ – บ้านรางทอง กม.ที่ 
1+786 - กม.ที่ 1+906 หมูที่ ่6 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนายย้อย เอ่ียมสะอาด กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
0+150 หมู่ที่ 1 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก คันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) บริเวณท่ีนานายชอน  สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ 

(เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.003 สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านรางทอง หมู่ที่ 6 
(เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง  

หมู่ที่ 2 (เงินสะสม) 
 

   
 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-004  บ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง หมู่ที ่
4-6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

   
 



โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง จากบรเิวณบ้านนายทุย๊ ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า 
หมู่ที ่๖ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณหลังทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ถึง
บริเวณศาลเจ้าแม่ไผ่สีทอง หมูท่ี ่2 จำนวน 2 ช่วง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน
กุ่ม กม.ที่ 0+725 - กม.ที่ 1+000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบรเิวณบ้านนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกลา้ หมู่ที ่6 กม.
ที่ 0+000 - กม.ที ่0+400 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบา้นนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานายประจักษ์ ครฑุใจกล้า หมู่ที่ 6 กม.
ที ่2+140 - กม.ที ่2+540 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัต ิพร้อมติดตั้งถังน้ำใส ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และงานฐาน
ราก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
 



 
งบกลาง 

 
โครงการปรับปรุงถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-010 สายวัดรางบัวทอง กม.ที่  
0+073- กม.ที่ 0+183 หมู่ที่ 2 และรหัสสายทาง สพ.ถ. 80-011 ซอยบ้านกุ่ม 1 กม.ที่ 0+538 - กม.ที่ 0+571 
หมู่ที ่2 (งบกลาง) 
 

   
 
โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ – บ้าน 
รางทอง กม.ที่ 2+330 - กม.ที่ 4+700 หมูท่ี่ 3 - หมู่ที ่6 (งบกลาง) 
 

   
 
โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-005 สายสวนนก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 (งบกลาง)    

 

   
 



โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคนัคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณ
บ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณที่นานางสายบัว สัจจะวงษ์รตัน์ หมู่ที่ 6 (งบกลาง) 

 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่มเหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางสาวสุดารัตน์ ขำดี ถึง
บริเวณท่ีนานายเสมียน อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที ่3 (งบกลาง) 
 

   
 
โครงการปรับปรงุทางเชื่อม บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที ่๔ (งบกลาง) 
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