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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 

 
 
  ๑.๑ ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลลุ่มสุ่ม  
อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  และต าบลลุ่มสุ่ม  เป็นต าบล  ๑ ใน ๗  ต าบล ในเขตอ าเภอไทรโยค            
มีอาณาเขต ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง คือ  ต าบลศรีมงคล ต าบลสิงห์ ต าบลวังกระแจะ ต าบลท่าเสา และต าบล
ช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลท่าเสา     อ าเภอไทรโยค 
       ต าบลสิงห์       อ าเภอไทรโยค 

ต าบลช่องสะเดา  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต าบลศรีมงคล     อ าเภอไทรโยค 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลสิงห์         อ าเภอไทรโยค 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลลุ่มสุ่ม       อ าเภอไทรโยค 
       ต าบลวังกระแจะ  อ าเภอไทรโยค 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอไทรโยค  ประมาณ  ๒ กิโลเมตร        
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  ๕๕  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  
๒๑๒ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๑๖๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๐๑,๔๐๐ ไร่ 

ประวัติต าบลลุ่มสุ่ม เดิมเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดแม่น้ าแควน้อย ท าให้ราษฎรปลูกบ้านเรือนอยู่ริม
แม่น้ า ซึ่งสมัยก่อนจะใช้การสัญจรทางน้ า เนื่องจากยังไม่มีถนนในสมัยนั้นประกอบกับพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม 
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังอยู่เป็นประจ าทุกปี  ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพการสานสุ่มเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจับ
ปลา ครั้นยามน้ าลดก็จะเห็นสุ่มเป็นจ านวนมากอยู่ในลุ่ม จึงเรียกชื่อต าบลว่า “ต าบลลุ่มสุ่ม”   

 

  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มมีลักษณะภูมิประเทศ ๒ ประเภท 

๑. ประเภทที่ราบลุ่มลักษณะแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบและมีแควน้ าแควน้อยไหลผ่าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ และ ๑๑  

๒. ประเภทที่ราบเชิงเขาสูง ประกอบด้วยหมู่ที่ ๒ และ ๙ 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
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ทิศเหนือ 
  แนวเขต  เริ่มต้นที่กึ่งกลางแม่น้ าแควน้อย  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์ ๓๔๖๓๐ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางรถไฟสายตะวันตก   ตรงหน้าถ้ าแสงจันทร์ บริเวณพิกัดเอ็นอาร์ ๑๓๘๖๓๒  
ผ่านเขาหมา ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๑๕๖๖๔๒   ขึ้นสันเขาช่องกระทิง 
บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๒๐๐๖๗๗  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามสันเขาช่องกระทิง  สิ้นสุดที่เขาช่องกระทิง   
บริเวณพิกัดเอ็นอาร์    ๒๑๗๖๕๐ รวมระยะทางประมาณ   ๑๖ กิโลเมตร 
   

ทิศตะวันออก 
  แนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาช่องกระทิง บริเวณพิกัดเอ็นอาร์   ๒๑๗๖๕๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้   ตัดตรงลงจากเขาช่องกระทิง   ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    ๓๒๓   ตรงกิโลเมตร  ที่  ๒๔  + ๕๐๐  
เมตร  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๒๐๖๖๐๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดตรงผ่านเขาท่าช้าง   ผ่านทางรถไฟสาย
ตะวันตก  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๒๑๕๕๖๗  ถึงกึ่งกลางแม่น้ าแควน้อย  สิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ าแควน้อย บริเวณ
พิกัดเอ็นอาร์  ๒๒๘๕๕๒  รวมระยะทางประมาณ  ๑๑.๕  กิโลเมตร 
 

  ทิศใต้ 
  แนวเขตเริ่มต้นที่ก่ึงกลางแม่น้ าแควน้อย  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๒๒๘๕๕๒  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้  ตัดตรงผ่านเขาอ้ายเหือด  ขึ้นเขาทุ่งตาคลอง  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๑๖๓๕๒๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้  ตามสันเขาทุ่งตาคลอง  ถึงบริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๑๕๕๕๓๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามสันเขาทุ่งตา
คลอง  ถึงบริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๑๔๓๕๑๙  ไปทางทิศตะวันตก  ตัดตรงขึ้นเขาโกรกหินแดง  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  
๑๑๘๕๑๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามสันเขาโกรกหินแดง  สิ้นสุดที่สันเขาโกรกหินแดง  บริเวณพิกัด
เอ็นอาร์  ๐๖๘๕๖๕ รวมระยะทางประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร 
 

  ทิศตะวันตก 
  แนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาโกรกหินแดง  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๐๖๘๕๖๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ  ตามสันเขาโกรกหินแดง  สันเขาช้างพี  ถึงสันเขาช้างพี  บริเวณพิกัดเอ็นอาร์  ๐๔๗๖๑๕  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้   ตามสันเขาช้างพี   ถึงเขาอ้ายกาง  บริเวณพิกัดเอ็น อาร์   ๐๙๕๖๐๓ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดตรงผ่านเขากวาง  ลงแม่น้ าแควน้อย  สิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ าแควน้อย  บริเวณพิกัดเอ็น
อาร์  ๑๓๔๖๓๐  รวมระยะทางประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
 

   แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลลุ่มสุ่มมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น 

 

  ๑.4. ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารต าบลลุ่มลุ่มมีสภาพดิน เป็นดินปนทราย และดินปน

ลูกรัง 
 

  ๑.๕. ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ลักษณะของแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ า

แควน้อย และมีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่อีกจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าไทรทอง และอ่างเก็บน้ า สามัคคีธรรม 
พร้องทั้งมีสระน้ าสาธารณะทุกหมู่บ้าน และยังมีมีล าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 

  ๑.๖. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ต าบลลุ่มสุ่ม มีปุาไม้ที่มีลักษณะปุาเบญจพันธุ์ มีไม้หลากหลายชนิด และมีปุาไผ่ จ านวนมาก ซึ่ง

เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 

 

   ๒.๑. เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีจ านวนหมู่บ้านในเขตปกครอง จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

  หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น    ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายโยธิน  จันทร์ที  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 080-0212877 
  หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง     ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นางกมลพร  สุริยะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๙๒๗๘๐๐ 
  หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายสมโชค  คนตรง  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๖๖๐๖๔๗๕ 
  หมู่ที่  ๕  บ้านสามัคคีธรรม  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๐๖๗๙๒ 
  หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง     ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายทวิช  วงค์นรินทร์  ก านันต าบลลุ่มสุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๐๑๙๙๓๔ 
  หมู่ที่  ๗  บ้านพุน้อย     ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายจิรพัฒน์  ไทรโยควิจิตร  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 089-9123502 
  หมู่ที่  ๘  บ้านเสรีธรรม    ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 

    นายพรเทพ  ค าสิงห์  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 061-5342568 
  หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์     ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายเอนก  อ่อนช้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖4-9545965 
  หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม     ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายมานัส  มะม่วงชุม  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๐๖๔๓๘๕๖ 
  หมู่ที่  ๑๑  บ้านหินงามพุพลู  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
     นายสมชัย  ท่าผา  ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๗๘๙๕๒๙๘ 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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  ๒.๒ การเลือกตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
(มาตรา ๔๓) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีผู้บริหารดังต่อไปนี้ 

 

1. นายสมศักดิ์  สุริยะวงษ์ ก านันต าบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต าแหน่ง)  
      คนแรก และได้เปลี่ยนเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  
2.  นายอุบล  มณีวรรณ์     เป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  
3. นายพงษ์สิทธิ์  ตรรก์ชูวงค์    เป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓  –  วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗  
4. นายเกรียงศักดิ์ อัมพรจินดารัตน์ เป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘  – วันที่  ๘  มกราคม ๒๕๕๒ 
5. นายฐนันดร  อุดมสินค้า   เป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม     

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  – วันที่  ๔  มีนาคม ๒๕๕๔ 
6. ดาบต ารวจช่วง  นาคทองค า            เป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 

ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๔  – ปัจจุบัน 
 
                         คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

๑. ดาบต ารวจช่วง   นาคทองค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ๐๘๑-๘๕๗๑๒๔๖ 
๒. นายวิชิต           โพธิ์เงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ๐๘๒-๒๙๒๖๓๖๕ 
๓. นางนวพร          แซ่โง้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 065-2253965 
๔. นางภาวิณี         กลางจันทึก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 064-9786729 

 
       ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

๑ นายปรีชา  วิเศษสิงห์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระทะทอง / 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

081-9413788 

 
การบริหารราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม แยกออกเป็น ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ 

๑. ส านักปลัด  
๒. กองคลัง   
๓. กองช่าง 

 

          โดยมี สิบต ารวจเอก หญิง เอ้ืองนิสา  กัณหา เป็น ปลัดองค์กาบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
หมายเลขโทรศัพท ์๐90 – 9852945 เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และมีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ/
โทรศัพท์ 

ส านักปลัดฯ    จ านวน     ๒7   คน   
๑.  นางสาวขวัญจิตร  ยุ่นเพ็ญ หัวหน้าส านักปลัด ๐๘๙-๔๘๔๑๕๐๓ 
๒. นายสุรสิทธิ์        นนทสุต นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ ๐๘๙-๙๑๕๑๔๘๙ 
๓. นางสาวฐานิตา    จุนทการ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   ๐๘๖-๓๔๔๙๓๘๓ 
๔. นางสาวภัทรพร   ทวีระวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ๐๙0-1418700 
5. นางสาวอภิรดี  ศรีพยัคฆ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 064-0731122 
6. นายดนัย    ถิรเดชฐิตพันธ์ เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ ปฏิบัติงาน ๐๘๓-๓๑๖๐๐๙๙ 
7. นางสาวกัลยา      แก้วชิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 085-7535435 
8. นายสมภพ     อุ่นลาวรรณ พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ า ) 061-4217746 
9. นายปัญญา      พวงมณี คนสวน 098-3710136 

10. นางสาวดาวเรือง  ชายสีอ่อน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 085-2647855 
๑1. นางสาวเยาวลักษณ์   คชวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 090-4355159 
๑2. นางสาวอ้อมใจ    ศรีสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 087-1510797 
๑3. นายประเทือง      แสงนิ่ม พนักงานขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง ) 084-4634686 
๑4. นายสมโพช               บุญม ี คนงานทั่วไป 062-2917985 
๑5. นางสาวศุภรัตน์   หลวงวิเศษ คนงานทั่วไป 062-2611629 
๑6. นายชัยวัฒน์      อ่ิมกมล คนงานทั่วไป 092-8526085 
๑7. นายพิชัย                  สร้อยระย้า คนงานทั่วไป (ยาม) 096-3983109 
๑8. นางสาวรักษิกาญจน์  นาคทองค า คนงานทั่วไป 063-2090837 
๑9. นางประนอม      ราคา หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา ๐๘๑-๐๑๐๖๕๙๘ 
20. นางขวัญหล้า      จณิแพทย์ หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดพุน้อย ๐๘๙-๒๖๐๔๗๖๓ 
๒1. นางสาวปราณีต   แก้วธรรม หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม ๐๘๙-๕๐๕๕๗๔๑ 
๒2. นางสาวเบญจวรรณ   ไผ่สอาด ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) 092-7194408 
๒3. นางมยุรี                    จุ้ยเอี่ยม ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) 089-9157743 
24. นางสุวรรณดี      ค าสอาด ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ) 089-5128365 
25. นางสาวธิดาวดี    อ่ิมทิม ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 098-5192359 
26. นายอนุวัตร   พุกพบสุข คนงานทั่วไป 087-1179299 
27. นายไชยา   ฆ้องบ้านโข้ง คนงานทั่วไป 061-6061267 

กองคลัง       จ านวน    8    คน   
๑. นางสาวณัชช์สิณี   รอดคล้ า ผู้อ านวยการกองคลัง ๐๘๙-๐๔๐๙๗๙๕ 
๒. นางอุทุมพร        นนทสุต หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี ๐๘๖-๑๖๒๘๐๒๙ 
๓. นางปราณี          งามเจริญ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 081-0100711 
4. นางสาวอนุกูล    สุริยะวงษ์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 081-0111786 
5. นางสาวจันจิรา   สวนแก้ว ผู้ช่วยเพนักงานการเงินและบัญชี 092-5545884 
6. นางสาวศินีนาถ  ชินอุดมสุขสกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 093-1151885 
7. นางสาวดนุภา หล้าแหล่ง คนงานทั่วไป 080-0174288 
๘. นายเมฆา            วู่ชัยภูม ิ คนงานทั่วไป 082-2409826 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
กองช่าง      จ านวน    ๕   คน   

๑. นายวัชรินทร์     เหลืองกานนท์ ผู้อ านวยการช่าง ๐๘๑-๐๑๑๖๕๔๑ 
๒. นายศิริชัย        แก้วกระโทก นายช่างโยธาช านาญงาน ๐๘๗-๒๔๑๙๗๒๗ 
๓.  นางยุพิน          ลาน้ าเที่ยง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๐89-9344146 
๔. นายวรวิทย์       เกิดสุข คนงานทั่วไป 087-4168487 
๕. นายอนุรักษ์      หอมเขียน คนงานทั่วไป 061-6747314 

 
 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน     ๑7 คน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในสภา  หมายเลขโทรศัพท์ 
๑. นายนิกร             คชเดช ส. อบต.หมู่ที่ ๔ ประธานสภาฯ ๐๘๙-๕๐๙๕๒๙๔ 
๒. นายสากล พรมค า ส. อบต.หมู่ที่ ๒ รองประธานสภาฯ ๐๘๑-๓๘๑๑๑๓๑ 
๓. ส.ต.อ.หญิง เอื้องนิสา   กัณหา ปลัด อบต.ลุ่มสุ่ม เลขานุการสภาฯ 090-9852945 
๔. นายสุรศักดิ์         สุขส าราญ ส. อบต.หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภาฯ ๐๘๙-๙๖๖๑๖๗๑ 
๕. นายจ าลอง          แก้วอัมพวา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาฯ ๐๘๙-๕๔๖๑๔๗๔ 
๖. นายภัทรภณ       คุณทรัพย์สถิต ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาฯ ๐๘๗-๐๘๗๑๑๙๙ 
๗. นายพยอม         เงินบาท ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภาฯ ๐๘๕-๒๙๖๕๑๘๐ 
๘. นายเฉลิม          ดาปาน ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สมาชิกสภาฯ ๐๘๖-๑๗๕๙๗๖๕ 
๙. นายต้อย           สารชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สมาชิกสภาฯ ๐๘๑-๐๐๕๗๐๖๔ 

๑0. ดาบต ารวจชัยพัชร  รุ่งสว่าง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สมาชิกสภาฯ ๐๙๒-๔๑๓๒๑๙๗ 
๑1. นางสุพัตรา       โพธิ์มี ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สมาชิกสภาฯ ๐๘๙-๕๐๘๙๐๘๒ 
๑2. นายส าเรือน       จิตรบรรจง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภาฯ ๐๙๘-๕๗๒๓๘๐๘ 
๑3. นายไฉน            สุราฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ สมาชิกสภาฯ ๐๘๒-๒๔๔๓๒๔๑ 
๑4. นางรัชฎา          กาฬสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาฯ ๐๘๔-๙๐๐๐๗๙๑ 
๑5. นายสุมล          ศิริธร ส.อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ ๐๘๕-๗๐๑๔๘๘๑ 
๑6. นายรังษี          ไผ่สอาด ส.อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ ๐๘๐-๖๕๘๗๖๙๐ 
๑7. นางไพรินทร์ ฟักโต ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาฯ ๐๙๐-๗๘๖๕๑๗๙ 
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 ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
                         องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

หมายเหตุ 

๒ บ้านเขาสามชั้น 636 319 317  

๓ บ้านลุ่มผึ้ง 792 371 421  
๔ บ้านหนองขอน 51๙ 269 250  
๕ บ้านสามัคคีธรรม 478 229 249  
๖ บ้านไทรทอง 489 249 240  
๗ บ้านพุน้อย 559 268 291  
๘ บ้านเสรีธรรม 228 119 109  
๙ บ้านไตรรัตน์ 846 439 407  

๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม 401 188 213  
๑๑ บ้านหินงามพุพลู 486 234 252  

รวม 5,434 ๒,685 ๒,749  
 
 
 

         ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 
             ณ  เดือน  พฤษภาคม 2562
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            ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
                 ข้อมูลจ านวนประชากร  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(คน) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

๒ บ้านเขาสามชั้น 1,539 818 721 536 

๓ บ้านลุ่มผึ้ง 997 479 518 483 

๔ บ้านหนองขอน 690 349 341 298 

๕ บ้านสามัคคีธรรม 653 315 338 263 

๖ บ้านไทรทอง 754 390 364 333 

๗ บ้านพุน้อย 726 340 386 313 

๘ บ้านเสรีธรรม 312 155 157 127 

๙ บ้านไตรรัตน์ 1,745 961 784 604 

๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม 510 243 267 306 

๑๑ บ้านหินงามพุพลู 651 322 329 211 

รวม 8,577 4,372 4,205 3,474 
 
 

  ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง        ณ  เดือน  พฤษภาคม  2562 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
              ตารางการเปรียบเทียบข้อมูลช่วงอายุของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 

 
 
 

ช่วงอายุ (ปี) 
/ประเภท 

พ.ศ. ๒๕๕8 
 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ - ๑๕ ๗๕๓ ๗๑๗ ๑,๔๗๐ ๗๔๗ ๗๒๓ ๑,๔๗๐ ๗๗๖ ๗๔๙ ๑,๕๒๕ ๗๗๑ ๗๔๓ ๑,๕๑๔ 

๑๖ - ๓๐ ๗๘๕ ๗๙๗ ๑,๕๘๒ ๗๘๖ ๗๙๕ ๑,๕๘๑ ๗๙๘ ๗๙๒ ๑,๕๙๐ ๗๙๗ ๗๙๗ ๑,๕๙๔ 
๓๑ - ๔๕ ๘๖๖ ๘๖๒ ๑,๗๒๘ ๘๗๐ ๘๓๔ ๑,๗๐๔ ๘๘๑ ๘๓๑ ๑,๗๑๒ ๘๘๖ ๘๓๗ ๑,๗๒๓ 
๔๖ - ๖๐ ๕๗๕ ๕๙๔ ๑,๑๖๙ ๕๙๓ ๖๒๑ ๑,๒๑๔ ๖๑๔ ๖๐๗ ๑,๒๒๑ ๖๒๙ ๖๔๒ ๑,๒๗๑ 

๖๐ ปีขึ้นไป ๓๑๕ ๓๗๔ ๖๘๙ ๓๓๐ ๔๐๐ ๗๓๐ ๓๔๐ ๔๒๖ ๗๖๖ ๓๖๐ ๔๕๑ ๘๑๑ 
รวม ๓,๒๙๔ ๓,๓๔๔ ๖,๖๓๘ ๓,๓๒๖ ๓,๓๗๓ ๖,๖๙๙ ๓,๔๐๙ ๓,๔๐๕ ๖,๘๑๔ ๓,๔๔๓ ๓,๔๗๐ ๖,๙๑๓ 

3. ประชากร 
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     ๔.๑ การศึกษา 
 

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต ๓   จ านวน  ๕ โรงเรียน  ได้แก่ 
 

๑. โรงเรียนบ้านเขาสามช้ัน  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่  ๒ ต าบลลุ่มสุ่ม 
จ านวนนักเรียน  รวม  198  คน  แยกเป็น  ชาย  103  คน  หญิง  95  คน  ดังนี้ 

 

ชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อนุบาล ๑ 9 8 17 
อนุบาล ๒ ๙ ๑1 20 
อนุบาล 3 7 8 15 

ชั้นประถมปีที่  ๑ 10 ๑4 24 
ชั้นประถมปีที่  ๒ ๑2 9 ๒1 
ชั้นประถมปีที่  ๓ ๑4 14 28 
ชั้นประถมปีที่ ๔ 14 ๑๑ 25 
ชั้นประถมปีที่  ๕ 15 ๘ 23 
ชั้นประถมปีที่ ๖ ๑3 12 25 

รวม 103 95 198 
 

     
๒. โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  ๓ ต าบลลุ่มสุ่ม 

จ านวนนักเรียน  รวม  64  คน  แยกเป็น  ชาย  33  คน  หญิง  31  คน  ดังนี้ 
 

ชั้น ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
อนุบาล ๑ 4 3 7 
อนุบาล ๒ 2 2 4 

ชั้นประถมปีที่ ๑ 1 4 5 
ชั้นประถมปีที่ ๒ 3 4 7 
ชั้นประถมปีที่ ๓ 6 5 11 
ชั้นประถมปีที่  ๔ 4 2 6 
ชั้นประถมปีที่  ๕ 5 8 13 
ชั้นประถมปีที่  ๖ 8 3 11 

รวม 33 31 64 
 

 
 
 
 

4. สภาพทางสังคม 
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๓. โรงเรียนบ้านหนองขอน  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่  ๔  ต าบลลุ่มสุ่ม 
จ านวนนักเรียน  รวม  50  คน  แยกเป็น  ชาย  22  คน  หญิง  28  คน  ดังนี้ 

 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 3 ขวบ 2 2 4 

อนุบาล  ๑ 3 4 7 
อนุบาล  ๒ 2 4 6 

ช้ันประถมปีที่ ๑ 4 2 6 
ช้ันประถมปีที่  ๒ 2 4 6 
ช้ันประถมปีที่  ๓ 1 1 2 
ช้ันประถมปีที่  ๔ 5 4 9 
ช้ันประถมปีที่  ๕ 2 3 5 
ช้ันประถมปีที่  ๖ 1 4 5 

รวม 22 28 50 
 

๔. โรงเรียนหลุงกัง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่  ๖ ต าบลลุ่มสุ่ม 
จ านวนนักเรียน  รวม  114  คน  แยกเป็น  ชาย  63  คน  หญิง  51  คน  ดังนี้ 

 

ชั้น ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
อนุบาล  2 7 4 11 
อนุบาล  3 7 3 10 

ช้ันประถมปีที่ ๑ 7 9 16 
ช้ันประถมปีที่  ๒ 8 7 15 
ช้ันประถมปีที่  ๓ 11 8 19 
ช้ันประถมปีที่  ๔ 6 6 12 
ช้ันประถมปีที่  ๕ 12 7 19 
ช้ันประถมปีที่  ๖ 5 7 12 

รวม 63 51 114 
 
 

๕. โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่  ๘  
จ านวนนักเรียน  รวม  81  คน  แยกเป็น  ชาย  35  คน  หญิง  46  คน  ดังนี้ 

 

  
 

ชั้น ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
อนุบาล  ๑ 3 7 10 
อนุบาล  ๒ 4 5 9 

ช้ันประถมปีที่ ๑ 5 8 13 
ช้ันประถมปีที่  ๒ 2 4 6 
ช้ันประถมปีที่  ๓ 7 6 13 
ช้ันประถมปีที่  ๔ 3 3 6 
ช้ันประถมปีที่  ๕ 9 5 14 
ช้ันประถมปีที่  ๖ 2 8 10 

รวม 35 46 81 
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ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  จ านวน  ๓ ศูนย ์
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมู่ที่  ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม   

จ านวนเด็กเล็ก  22  คน  ชาย  6  คน     หญิง  ๑6  คน    
ผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน  ๒  คน 

๑.๑ นางสาวปราณีต  แก้วธรรม     หัวหน้าศูนย์ 
๑.๒ นางสาวเบญจวรรณ  ไผส่อาด   ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา  
จ านวนเด็กเล็ก  27  คน   ชาย  ๑3 คน  หญิง  ๑4  คน  
ผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน  ๒  คน 

๒.๑  นาง ประนอม  ราคา     หัวหน้าศูนย์ 
๒.๒  นางสุวรรณดี  ค าสอาด   ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

๓.  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย  
    จ านวนเด็กเล็ก  23  คน ชาย  11 คน  หญิง  12  คน   
    ผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน  ๒ คน 

๓.๑ นางขวัญหล้า  จิณแพทย์   ผู้หัวหน้าศูนย์ 
๓.๒. นางมยุรี  จุ้ยเอี่ยม    ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม 
มีศูนย์การเรียนชุมชนต าบลลุ่มสุ่มจ านวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง  ต าบลลุ่มสุ่ม  

อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชน   แยกเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้ 
๑. ระดับประถมศึกษา     
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มหาวิทยาลัย  
ระดับอุดมศึกษา  มีจ านวน  ๑   แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

  

   ๔.๒  สาธารณสุข 
          เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องอ้ายกาง    

๑ แห่ง  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  ๘  บ้านเสรีธรรม  ต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

  ๔.๓  อาชญากรรม 
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑. ปูอมต ารวจ  จ านวน  ๒  แห่ง   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  ๗  และ  หมู่ที่ ๙ 
๒. ศูนย์  อปพร.  ประจ าต าบล จ านวน ๑  แห่ง 

 

  ๔.๔  ยาเสพติด 
          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ปัญหายาเสพติด อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้สนับสนุนการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สบทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้การจัดสวัสดิการของกองทุนมีประสิทธิภาพ 
และกองทุนมีความเข้มแข็ง และมีการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เช่น  โครงการ
พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุสัญจร ฯลฯ 
 
 
 
   ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  ๕๕  กิโลเมตร  
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข  ๓๒๓  การคมนาคมมีทางหลวงหมายเลข  ๓๒๓ ( กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ )  
ผ่านและมีทางลาดยางเชื่อมต่อเข้าในหมู่บ้าน  และต าบล  ๔ เส้นทาง  ท าให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและ
ต าบลได้รับความสะดวก ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  และถนนดินบ้างบางส่วน  ท าให้มีปัญหา
การคมนาคมภายในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน โดยมีรายละเอียดข้อมูลเส้นทาง ดังนี้ 

- มีถนนลาดยางติดต่อกับจังหวัด อ าเภอ โดยทางหลวงแผ่นดิน สาย ๓๒๓ (กาญจนบุรี–ทองผาภูมิ) 
- ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลสายลุ่มสุ่ม-บ้านเก่า  ระยะทาง  ๓๐  กิโลเมตรซึ่งเป็น

ถนนสายหลักสายส าคัญในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและต าบล 
- ถนนในหมู่บ้านร้อยละ ๖๐  เป็นถนนลูกรัง มีถนนคอนกรีตและลาดยาง ร้อยละ  ๔๐ 
- ปูายจอดรถไฟ  ๑  ปูาย  คือ  ปูายจอดรถไฟบ้านลุ่มสุ่ม 
          การเดินทาง  ประชาชนจะเดินทางเข้าทางเมือง และอ าเภอโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย  

๓๒๓ และใช้บริการรถไฟ  นับว่าสะดวกมากในการเดินทาง นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์   

           เส้นทางลูกรังในหมู่บ้านจะช ารุดเสียหายในฤดูฝน  ช่วงที่ฝนตกหนัก เกิดอุทกภัย น้ าปุาไหล
หลาก ท าให้ถนนพังเสียหาย  ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้  เกือบทุกปี  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  
ไม่มีความสามารถ สร้างเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็กได้เกือบทั้งหมด  เนื่องจากรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอ ปัจจุบันก าลังด าเนินการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 
 

 ๕.๒ การไฟฟ้า  
        องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  เป็นชุมชน ที่มีที่ว่าการอ าเภออยู่ในเขตต าบล  มีการขยายเขต

ไฟฟูาไปทุกหมู่บ้านค่อนข้างทั่วถึง  แต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ประมาณร้อยละ ๑  เนื่องจาก
สร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากชุมชน  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้ให้บริการระบบไฟฟูาโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์กับประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้  และในอนาคตจะด าเนินการขยายเขตการให้บริการไฟฟูา
ให้ทั่วถึงครอบคลุม 

 

 

 

 

 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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  ๕.๓ การประปา 
          ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีระบบประปาประจ าหมู่บ้านที่สร้างขึ้น ทุกหมู่บ้าน  

แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ยังขาดอีกประมาณร้อยละ  ๑  โดยใช้แหล่งน้ าจากแม่น้ าแควน้อยและบ่อ
บาดาลเป็นระบบประปาดิบ  ที่ยังผ่านระบบการกรองและฆ่าเชื้อบางหมู่บ้าน แต่ก็ยัง ไม่ได้มาตรฐาน ตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ราษฎรจึงน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคได้แต่เพียงอย่างเดียว  จึงจ าเป็นต้องหา
งบประมาณ  เพ่ือจัดหาเครื่องกรองน้ าในครบทุกหมู่บ้าน  และหมู่บ้านที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ า อุปโภค -บริโภค  
คือ   หมู่  ๒  และ หมู่  ๙  เพราะ ไม่พบแหล่งน้ าใต้ดิน  บ่อน้ าตื้นกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ไม่ตลอดทั้งปี น้ าที่มีในสระ
ปัจจุบัน มีลักษณะขุ่นเป็นน้ าปนดินลูกรัง ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค ไม่ได้ และในปัจจุบันใช้ระบบ
น้ าประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มด าเนินการจัดซื้อจากมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี 
และได้บริหารจัดการในระบบกิจการประปาเชิงพาณิชย์ 

 

  ๕.๔ โทรศัพท์ 
          ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มมีโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจน แต่จะมีบางจุดที่

เป็นพื้นที่ภูเขาก็จะเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท ์  
     

๕.๕. ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร 
          มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ บ้านวังโพธิ์ (เขตเทศบาล) อยู่ห่าง

จากองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร 
 
 
 

 ๖.๑ การเกษตร 
            พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงลงสู่แม่น้ า  
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ไร่ เช่น  ปลูกมันส าปะหลัง  อ้อย  และพืชไร่ อ่ืนๆ เป็นพ้ืนที่หวงห้ามทาง
ราชการ  บางส่วนเป็นปุาเบญจพรรณ  มีปุาไม้ปกคลุม  โดยทั่วไปแถบที่ราบเชิงเขาเกือบทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบล  หรือประมาณร้อยละ ๓๐  ของพ้ืนที่ปัจจุบัน 
    

๖.๒ การปศุสัตว์ 
          พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มลุ่มสุ่ม มีการเลี้ยงสัตว์พอสมควร เช่น โค สุกร ไก่         

เป็นต้น 
 

๖.๓ การท่องเที่ยว 
        พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มลุ่มสุ่ม โรงแรมและรีสอร์ท  เปิดบริการแล้ว  ๙  แห่ง 

1. บ้านริมแควแพริมน้ า   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔   บ้านหนองขอน 
2. เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖   บ้านไทรทอง 
3. บุรีธารา รีสอร์ท    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง 
๔.   แฮปปี้เนส รีสอร์ท    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม 

   ๕.   สวนไทรโยค    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม 
   ๖.   สายธารไอยรา รีสอร์ท   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔   บ้านหนองขอน 
   ๗.  ฟูาสวย   รสีอร์ท    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔   บ้านหนองขอน 
   ๘.   ครัวอิงน้ า    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม 
   ๙.  แควน้อยริเวอร์พาร์ค   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  บ้านลุ่มสุ่ม 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ดังนี้ 
       1. ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒    ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุม่สุ่ม 
    2. ถ้ าเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒          ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม 
       3. ถ้ า ๙ ถ้ า            ตั้งอยู่ หมู่ที ่ ๒  บ้านเขาสามชั้น 
       4. หมู่บ้านช้าง              ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๓  บ้านลุม่ผึ้ง 

                   5. จุดให้อาหารลิง             ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์ 
       6. จุดชมววิทิวทัศน์ต าบลลุ่มสุ่ม             ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์ 
       7. อ่างเก็บน้ าสามัคคีธรรม            ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๕  บ้านสามัคคีธรรม 
       8. อ่างเก็บน้ าบ้านไทรทอง            ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง 
       9. ถ้ าไทรทอง             ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง 

 

๖.๔ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพที่ส าคัญ 

1. กลุ่มอาชีพผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ไผ่         ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม 
2. กลุ่มอาชีพสานเฝือกไม้          ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม 
3. กลุ่มอาชีพสานตะเข่ง           ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน 

 
 
 

  

            7.๑ การนับถือศาสนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
มีศาสนสถาน  จ านวน  ๑๑  แห่ง  ดังนี้ 
 

๑.  วัดเขาสามชั้น  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๒  บ้านเขาสามชั้น 
๒.  วัดเขาน้อยชินราช  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง 
๓.  วัดเครือมิตรสันติธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๓  บ้านลุ่มผึ้ง 
๔.  วัดหนองขอนเทพมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน 
๕.  วัดเทพย์เทพาศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน 
๖.  วัดถ้ าสมณธรรม    ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขอน 
๗.  วัดสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๕  บ้านสามัคคีธรรม 
๘.  วัดไทรทองพัฒนา  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๖  บ้านไทรทอง 
๙.  วัดพุน้อย   ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๗  บ้านพุน้อย 
๑๐. วัดไตรรัตนาราม  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๙  บ้านไตรรัตน์ 
๑๑. วัดลุ่มสุ่ม   ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม 
 

ส านักสงฆ์/ส านักปฏิบัติธรรม ประมาณ  ๑๐ แห่ง 

 ประชาชนทั่วไป  มีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างมากโดยเฉพาะวันส าคัญทาง
ศาสนาประชาชนจะเข้าวัดท าบุญกันจ านวนมากในแต่ละวัด 

             
 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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 7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีการ ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีท่ีดีงามของไทย
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท าโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
 

 7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีกลุ่มอาชีพที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการสร้างผลิตภัณฑ์  เช่น กลุ่มอาชีพเสริมจัดท าลูกประคบ และแปรรูปพืชสมุนไพร หมู่ที่ ๘ 
 

   7.๔ สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ๑. ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ไผ่   จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่  ๕   
๒. ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและลูกประคบ  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๘ 
๓. ผลิตภัณฑ์จากผักหวานปุา เช่น ชาผักหวานปุา จาก โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 
๔. ผลิตภัณฑ์ตะเข่ง      จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๔ 
๕. กลุ่มอาชีพ ท าสบู่จากสมุนไพร    จากกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๑๑  

 

 
 

 

   8.๑ น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ มีล าน้ าแควน้อยไหลผ่านบางหมู่บ้านของต าบลลุ่มสุ่ม ได้แก่หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ 
๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ท่ี  ๑๑ ด้านทิศเหนือ  และทิศตะวันออก 

 มีล าห้วย  ๓  แห่ง  คือ  ล าหว้ยลุ่มสุ่ม  ล าห้วยช้างตาย  ล าห้วยยาง 
  ๑.  น้ าในล าห้วยลุ่มสุ่ม  จะไหลจากท่ีราบเชิงเขาลงมาตามล าห้วยผ่านหมู่ที่ ๕ และไหลผ่าน
หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๓ ลงสู่แม่น้ าแควน้อยทางทิศตะวันออก  โดยมีฝายกั้นน้ าเพื่อเก็บรักษาไว้
ใช้ในด้านการเกษตรในฤดูแล้งช่วงต้นล าห้วย  ๑ ฝาย  ทางด้านล่างของล าห้วยจ านวน   ๔    ฝาย 
  ๒. น้ าในล าห้วยช้างตาย  จะไหลจากที่ราบเชิงเขาลงมาตามล าห้วยผ่านหมู่ที่ ๘  และไหลมา
รวมกับล าห้วยลุ่มสุ่มในพ้ืนที่ หมู่ที่  ๗  ลงสู่แม่น้ าแควน้อย 
  ๓.  น้ าในล าห้วยยางจะไหลผ่านหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๓  และจะไหลลงสู่แม่น้ าทางทิศตะวันออก 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีอ่างเก็บน้ า ๒ แห่ง สระน้ าสาธารณประโยชน์ทุกหมู่บ้าน บ่อบาดาล  

   8.๒ ป่าไม้ 
      พ้ืนที่ปูาไม้ในปัจจุบัน  เป็นปุาไม้เบญจพรรณและปุาไผ่ซึ่งเหลืออยู่แต่เฉพาะบนเขา เนื่องจาก

การบุกรุกท าลายปุา  เพ่ือต้องการที่ท ากิน  น าไม้มาท าเฟอร์นิเจอร์หรือเผ่าถ่านขาย  แต่ในบางหมู่บ้านมีการ
ด าเนินการโครงการปุาชุมชน ในพ้ืนที่ หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๕  หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่  ๑๑  มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ  
๕,๐๐๐  ไร่ 

 

 8.๓ ภูเขา 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ ๖๐ และใน
ปัจจุบันมีการบุกรุกพ้ืนที่ภูเขาจ านวนมาก 
 

  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่ าลงเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียว ขาดการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู อย่างจริงจัง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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  9.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มมีพ้ืนที่ในเขตปกครอง จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง และอีกร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพอ่ืน 
  

  9.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชาชนชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม           

ร้อยละ ๘๐  ปลูกมันส าปะหลัง    ร้อยละ ๑๐ ปลูกอ้อย    และอีกร้อยละ  ๑๐ ปลูกพืชอ่ืน ๆ 
 

  9.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ าหลักในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีดังนี้ 

๑. แม่น้ าแควน้อย น าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้น้อยมาก 
๒. อ่างเก็บน้ าไทรทอง 
๓. อ่างเก็บน้ าสามัคคีธรรม 
๔. ล าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ 
๕. สระน้ าสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
๖. น้ าบาดาล 

 

  9.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (น้ าอุปโภค บริโภค) 
                                      ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่บริหารงาน
โดย คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ที่ ๒ และ ๙ บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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            ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

         วิสัยทัศน์  
        “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 

             ยุทธศาสตร์ชาติ 
          ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตอ่จากนี้ไป  

          ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(๑)  ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
(๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    (๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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นโยบายไทยแลนด์ 4.0  
  ขอท าความเข้าใจในฯโยบาย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน 

“โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” ประกอบด้วย Thailand 1.0 จะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก โมเดลพัฒนาประเทศ
ไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่
นั้น ท าให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้อย่างดี โดยโมเดลนี้เป็น
แนวคิดที่จะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่  
1.เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

            3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน 
 

องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียม

ปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันสู่การ

เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ าสู่ High Value Services 
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เปูาหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็น
กลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไป
ทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ 
    1.) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
    2.) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
    3.) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
    4.) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
        และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
    5.) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

 
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

                 พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
          มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง         

มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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แนวทางการพัฒนา 
               1.๑  การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี   
           ๑.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
           ๑.3  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

          ๑.๔  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองการพัฒนาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
                 ๑.๕  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพ
การฟ้ืนตัวปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียน
วัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการ
สร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                 ๑.๖  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
การพัฒนา อปท. ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 
 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 

         วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม และ บริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย ” 

เป้าประสงค์รวม 
  “ เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
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 3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 4. ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และ
ภาคแรงงานปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
 

“เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
1. เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
 

            ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 
                     “เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพ
ชีวิตได้มาตรฐาน การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน 
ก้าวทัน AEC” 

     ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

             4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
             6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
          “  โครงสร้างพื้นฐานดี     เศรษฐกิจก้าวหน้า    คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน  

บริหารตามหลักธรรมาภิบบาล ” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่ม
สุ่ม 
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๒.๓ พันธกิจ  (Mission)  

    1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
    2. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
    3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มี 
        มาตรฐาน  
    4. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
    5. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
    7. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
    8. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สร้างจิตส านึกของ 
        ประชาชน ในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 
    9. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
   10. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 

         11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาธิปไตย 
         12. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการปูองกันการ 
                        ทุจริต 
  

๒.๔ เป้าประสงค์ (Goal) 
     1. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน  
     2. มีน้ าส าหรับใช้อุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
     3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วนมีมาตรฐาน 
     4. การศึกษามีคุณภาพมีมาตรฐาน 
     5. ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง  
     6. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
     7. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
     8. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามมีมาตรฐานและปลอดภัย  

          9. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
          ๑๐. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 

           ๑๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความเข้าใจในกระบวนการ 
                          ประชาธิปไตย 

          ๑๒. การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

2.5 ตัวช้ีวัด 
 

           ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  
  พันธกิจ 
 

           1. ก่อสร้าง บ ารุงรักษา และ ซ่อมแซม ถนน 
           2. ก่อสร้าง บ ารุงรักษา และ ซ่อมแซม สาธารณูปโภค 
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  เป้าประสงค์ 
           ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
           ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลลุ่มสุ่มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  

ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อยละ 75 

2. ติดตั้ง/ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการระบบ
ไฟฟูาร้อยละ 75 

3. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการระบบ
การบริการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ร้อยละ 75 

4. การพัฒนาระบบจราจร ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลงในการใช้เส้นทางเพ่ือการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

  

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กองช่าง 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง: 
   นโยบายรัฐบาล    

ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และ 
           พัฒนา และนวัตกรรม 

   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

             แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ พื้นที่เศรษฐกิจ 

       แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
            เปูาประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้า 
                                        ชายแดน 
      แนวทางการพัฒนา  5. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ 
                                                  การค้า การท่องเที่ยว และ การขยายตัวของเมือง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
            1. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
            2. จัดให้มีการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การค้าสู่สากล 
            3. ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  เป้าประสงค์ 
   ประชาชนต าบลลุ่มสุ่ม มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลลุ่มสุ่มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับ

ค าแนะน า  ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ฟ้ืนฟู 

  

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักปลัด 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง: 
   นโยบายรัฐบาล    

ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
             แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไป 
                               ยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มี 
   ชื่อเสียง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ  
   ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน  
   เชื่อมโยง การค้าสู่อาเซียน 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
             ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
           แนวทางการพัฒนา  3. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า 
                                             บริการ กิจกรรม และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชน 
        อย่างยั่งยืน 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
  พันธกิจ 

1. การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2. การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
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3. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
4. การส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   7. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   8. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
     เป้าประสงค์ 
  การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส  การ
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและให้โอกาสทางด้าน
การศึกษาในทุกระดับชั้น ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ ส่งเสริม  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม ตลอดจนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับความช่วยเหลือ 
 2. ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

  3. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
              อย่างต่อเนื่อง 

                 4. ระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนสูงขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม 
    ด้านกีฬา และนันทนาการ 

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

4. การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการด้านการอนามัย
และสาธารณสุข 

5. การพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. การพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักปลัด 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง: 
   นโยบายรัฐบาล    

ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน 
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   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
             ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านสังคม 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะ 
                                         ที่ด ี
   แนวทางการพัฒนา 2. ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อการ 
                                                แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
                 4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว และพัฒนา 
                                                ผู้สูงอายุ ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามความ 
                                                ต้องการของตลาด เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความสุขใน 
                                                คุณค่าของตน 
        6. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 
   7. พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและ 
                                                 ทั่วถึง    
                                             8. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกลุ่มเปูาหมาย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจ 
       คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลลุ่มสุ่มได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
    ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลลุ่มสุ่มได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟ ูเพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ  

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักปลัด 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง: 
   นโยบายรัฐบาล    

ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  
           กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
     เปูาประสงค์   ความสุขที่ยั่งยืน 
             ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจ และ 
ตระหนักด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ , น้ าเสีย , เชื้อเพลิง , 
พลังงาน , สารเคมี) 

         5. ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมือง 
                                                  อย่างเคร่งครัด 
         6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับ 
             การเกิดภัยพิบัติท้ังจากธรรมชาติและมนุษย์ 
         7. ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ 
       
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  พันธกิจ 

  1. การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น 
   2. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
         ประชาชนได้ตระหนักในการ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

   1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ  
                ประเพณีท้องถิ่น 
   2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม  
   ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ  
   ประเพณี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณี 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักปลัด 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง: 
   นโยบายรัฐบาล    

ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
              เปูาประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะ  
                               ที่ด ี

      แนวทางการพัฒนา  2. ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อการ 
                                                 แสดงออก  ในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
                      

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  พันธกิจ 
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
  เป้าประสงค์ 

  1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความ 
ต้องการ ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
  2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนาการเมืองตามระบอบ 
   ประชาธิปไตย 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหาร 
    จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรที่ประชาชนได้รับอยู่ในระดับดี 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง: 
   นโยบายรัฐบาล    

ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน 
              ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ความมั่นคง 
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    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า

ชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเน้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 

    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
             ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะ 
                     ที่ด ี

      แนวทางการพัฒนา  2. ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อการ  
                                                 แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
2.  ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.  ประชาชนมีศักยภาพ  มีความรู้  มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4.  ชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน 
6.  ประชาชนตระหนัก และ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
 

2.6 กลยุทธ์ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 1    ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
  กลยุทธ์ที่ 2    ติดตั้งปรับปรุง ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
  กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
  กลยุทธ์ที่ 4    การพัฒนาระบบจราจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 2    การส่งเสริมและการท่องเที่ยว 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1    การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

  กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 3    ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  กลยุทธ์ที่ 4    การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  กลยุทธ์ที่ 6    พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1    อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
  กลยุทธ์ที่ 1    การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
  กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 1    การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
  กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และยุทธศาสตร์จังหวัด จะ
เห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  
ที่เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   คือ                    
“  โครงสร้างพ้ืนฐานดี  เศรษฐกิจก้าวหน้า  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบบาล ” 
    

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  ได้วิเคราะห์และน ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ นโยบายของ
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด มาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกัน
อย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  ที่เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
        การวิเคราะห์ตามหลัก SWOT ANALYSIS กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลลุ่มสุ่ม การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง (Strenght) 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ แหล่งน้ า คือ มีแม่น้ าแควน้อยไหลผ่านเขต 

ต าบล ได้แก่  หมู่ที่  ๓ ๔ ๖ ๑๐ และปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕ ๘ 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีซื่อเสียงและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก  ครั้งที่ ๒  
3. มีผลผลิตการเกษตรจ านวนมาก เช่น มันส าปะหลัง อ้อย พืชผักต่างๆ 
4. มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น แผงไม้ไผ่ ตะกร้า พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จาก        

เศษวัสดุไม้ไผ่  
5. มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหิดล            

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. การน าน้ าจากแม่น้ าแควน้อยมาใช้ประโยชน์ในเรื่องอุปโภค – บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลยังไม่ครอบคลุมทั่งถึง เช่น ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค – 

บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร ถนนที่มีมาตรฐาน ไฟฟูาแรงสูงแรงต่ า ไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังด าเนินการได้ไม่ชัดเจน 
4. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนยังไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน 

โอกาส (Opportunity) 
1. การใช้ประโยชน์จากแม่น้ าแควน้อยในด้านการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตรให้เพ่ิม 
    มากขึ้น 
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปที่หน่วยงานที่มีศักยภาพให้เพ่ิมมากข้ึน 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ าเชลย ฯลฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
    และมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
5. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ิมข้ึน 

  อุปสรรค (Threat) 
1. ไม่มีงบประมาณจัดท าโครงการ เช่น โครงการสูบน้ าจากแม่น้ าแควน้อย เป็นโครงการที่จะต้อง  
   ใช้งบประมาณสูง 
2. การเข้าถึงแหล่งงบประมาณท าได้ยาก มีการแข่งขันสูง 
3. พ้ืนที่มีจ านวนมากงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ 
4. ยังขาดการบูรณาการที่ชัดเจนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว 
5. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
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๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
                การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ ในเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน ๑๐ ประเทศ ได้รวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๓๔ สมาคมเอเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพใน
ภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) 
หรือ อาฟต้า (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ ๐ - ๕ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ซึ่งได้ส่งผลให้ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้เกิดปัญหาความท้า
ทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ 
ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้องปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ 
ประกอบกับ ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒๐๐๗)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น า
อาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่ง
เปูาหมายส าคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย  

๑. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ได ้

๒. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก 
๔. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง

การค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 
  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน

ปีพ.ศ. ๒๕๕๘  ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชน
ท้องถิ่น ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชน
ท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถใน การบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ได้วางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม และประชาชน
ในเขตพ้ืนที่  6 ด้าน ดังนี้ 
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๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
ท าให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิด
การเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึง
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูาและประปา ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จึงจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มได้มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับ
วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
             ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลุ่มสุ่มเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีบทบาทในการเฝูาระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง   

๖. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก  องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนได้ด าเนินการพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนได้โดยเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
ความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มได้จัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงาน
ต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 
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  ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประณี นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  ได้ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ และ เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน เพ่ือเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่และประชาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ ซึ่งมักจะมี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
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ที่ ยุทศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

๒. การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 

 ด้านบริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด กองช่าง 
 บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม

และนนัทนาการ 
ส านักปลัด กองช่าง 

๓. การพัฒนา บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด กองคลัง 
 ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม

และนนัทนาการ 
ส านักปลัด กองช่าง 

  บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด กองคลัง 
  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 
ส านักปลัด กองช่าง 

  อื่น ๆ งบกลาง ส านักปลัด กองช่าง 
๔. การพัฒนา การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 

 ด้านสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลัด กองช่าง 
๕. การพัฒนา 

ด้าน ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา วัฒนธรรม   
และนนัทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 

๖. การพัฒนา บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด กองช่าง 
 ด้านการบริหาร

จัดการ 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 
ส านักปลัด กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 11 แผนงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม มียุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – Plan) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
ด าเนินการประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ

ด าเนินโครงการ 
 
 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มใช้แบบประเมินแบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) เป็น
แบบประเมินผลในภาพรวมทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) 
 
 
 

 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลลุ่มสุ่มจะสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ในน ารูปแบบของแผนที่ความคิด              
(Mind Map) มาเป็นเครื่องมือในการระดมมันสมอง ระดมความคิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

 

 

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

4. ข้อเสนอในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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        ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑. การพัฒนาที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

งบประมาณที่จ ากัด การจัดท าโครงการที่มีขนาดใหญ่จึงท าได้ยาก แม่จะมีหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าที่
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่ก็มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัด จ านวนมาก ท าให้ก ารได้มาซึ่ง
งบประมาณเป็นไปได้ยาก  

๒. โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญไปที่โครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้การพัฒนาในด้าน         
อ่ืน ๆ  มีจ ากัด 

ทั้งนี้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 



ภาคผนวก 
 
 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
 

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


