
 
 
 
 
                                                                        

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565  

--------------------------------- 
  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
และแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัดนี้การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินการเสร็จ
ลงแล้ว จึงขอสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วสนต าบลล าสนธิ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศษสตร์ ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และคุณภาพชีวิต                  
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา นันทนาการ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จึงขอประกาศรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  25   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
     
                                          ลงชื่อ 

         

 
     (   นางวันทนา  บุญหรรษา   )                                                      
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1.ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2-บ้านนายสะอาด หมู่ที่ 6 4๘0,๐๐๐ 
2.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่านนางประกอบ หมอกขุนทด หมู่ที่ 5 275,๐๐๐ 
3. ก่อสร้างถนนสายบุญเพียงฟาร์ม หมู่ที่ 1 493,๐๐๐ 

รวม 1,248,000 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  

๑.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด (ศ.ต.ส.อ.ล าสนธิ) ๕๐,๐๐๐ 
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 30,718.06 
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 25,000 
   ( สถานที่กลาง)  

รวม 105,710 
การพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต  

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓17,84๐ 
2.อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ๕๙4,30๐ 
3.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓9,600 
4.อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข 120,000 
5.โครงการควบคุมโรคต่างๆและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 12,000 
6.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอล าสนธิ ๓๕,๐๐๐ 

รวม 1,118,740 
  

การสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬานันทนาการ  
1.โครงสร้างบริหารจัดการขยะมูลฝอยในต าบลล าสนธิ 9,93๐ 
2.โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 441,6๐๐ 

รวม 451,530 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

1.โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนฯ 4,900 
2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 95,684 

รวม 100,580 
รวมทั้งสิ้น 3,024,560 

  
  

  
  

 
 
 
 
 



โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน   19   โครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองไก่ (คลองนายเลื่อน พริกจ ารูญ) หมู่ที่ 2     
     งบประมาณ 455,000 บาท  
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางเข้าไร่นายสมชาย บรรเทิงจิตร์ หมู่ที่ 6                             
   งบประมาณ 216,000 บาท  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางซอย 1 (แยกทางเข้าไร่นางสมใจ ไชโย) หมู่ที่ 3                             
     งบประมาณ 45,000 บาท  
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรอบสระน้ า หมู่ที่ 1 งบประมาณ 292,000 บาท 
รวมงบประมาณ   1,008,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน) 
 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 
5. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบ้านท่าเยี่ยม – โพธิ์งาม ลบ.ถ.102-01 หมู่ที่ 2,3  

งบประมาณ 500,000 บาท  
6. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบุขนุน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 86,000 บาท 
7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางบ้านโพธิ์งาม – โคกแจง ลบ.ถ.102-10 งบประมาณ                   

240,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบ้านโค้งล าสนธิ – บ้านหนองนา ลบ.102-07 หมู่ที่ 5-6 

งบประมาณ 520,000 บาท 
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบ้านท่าข้าม-หลังฟาร์มไก่ลบ.ถ.102-08 หมู่ที่ 6 

งบประมาณ 47,000 บาท 
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบ้านท่าเยี่ยม  บ้านท่าข้าม ลบ.ถ.102-06 หมู่ที่ 6 

งบประมาณ 267,000 บาท 
รวมงบประมาณ 1,660,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ  
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางกลุ่มล าพญากลาง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 497,000 บาท 
12. โครการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยนายปาน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 487,000 บาท 
13. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า ถนนคลองไส้ไก่ (หลังวัดท่าเยี่ยม) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 81,000 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโพธิ์งาม-คลองช้างตาย ลบ.ถ.102-13 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 

487,000 บาท 
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเลียบชายคลองเกตุ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 479,000 บาท 
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยนายเกลียว สุขนิล (สายทางบ้านหนองนา-หนองตาไกล้) หมู่ที่ 5 

งบประมาณ 500,000 บาท 
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนางวันเพ็ญ วงษ์ซา (แยกถนนสายบ้านหนองนา-บ้านหนอง

ตาไกล้ ลบ.ถ.102-05) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 224,000 บาท 
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนดินลูกรังและถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3 และ หมู่ที่ 6 
      งบประมาณ 117,000 บาท 
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยบ้านนายสะอาด ดาวขุนทด (แยกถนนสายท่าเยี่ยม-ท่าข้าม ลบ.ถ. 
     102-06) หมู่ที่ 6  งบประมาณ 326,000 บาท 

          รวมงบประมาณ 3,490,000.- บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหม่ืนบาท) 
รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  5,866,000 บาท ( ห้าล้านแปดแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,890,560  บาท  (แปดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
 



  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
 

 
 
 


