
     
 
 
 
 

 

บัญชโีครงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงแผน   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)  
ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ครั้งที่  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม   
อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 
                                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได ้

- เพื่อให้การจัดหา 
  รายได ้
  มีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งข้ึน 
- เพื่อปรับปรุงแผนที ่
  ภาษี และทะเบยีน 
  ทรัพย์สิน 
  (ภาษีท่ีดินและ 
  สิ่งปลูกสรา้ง)  

 

ส ารวจข้อมลูเพื่อ
ประเมินภาษ ี
ทุกประเภท /  
ออกหน่วยบริการ
ประชาชน / จัดท า
โปแกรมแผนท่ีภาษ ี
 

- 30,000 380,000 
 

300,000 300,000 จ านวนภาษีที่
จัดเก็บได้เพิ่ม
มากขึ้น / 
แผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
(ภาษีท่ีดินและ 
 สิ่งปลูกสร้าง)  
   
 
 
 
 

- เพื่อให้มีข้อมูล 
  ที่ดินและสิ่งปลูก 
  สร้างในพื้นที ่
  ที่ถูกต้อง เป็น 
  ความจริง สะดวก 
  ต่อการน าใช้และ 
  เป็นปัจจุบัน 
- เพื่อน าเข้าข้อมูล 
  ต่างๆ ได้อย่างเป็น 
  ระบบ 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
เพิ่มเติมแผน   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)  
ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ครั้งที่  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม   
อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู ้ปลอดภยั และมีสุขภาวะที่ด ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารที่ท า
การ 
อบต.ลุ่มสุ่ม 

เพื่อให้ระบบไฟฟ้า 
ภายในอาคารส านักงาน 
ใช้งานได้ด ี
มีความปลอดภัย 

ระบบไฟฟ้าภายใน 
อาคารส านักงาน  
อบต.ลุ่มสุ่ม 

- - - 200,000.- 
 

- 
 

ระบบสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร
ส านักงาน 
อบต.ลุ่มสุ่ม 

ระบบไฟฟ้า 
ภายในส านักงาน 
อบต.ลุ่มสุ่ม 
ใช้งานได้ด ี
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

2 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ห้องส านักงาน 
ส านักปลดั  
อบต.ลุ่มสุ่ม 

เพื่อปรับปรุงห้องท างาน 
ส านักปลดั ให้มีความ 
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กั้นห้องส านักงานส านักปลดั 
( โดยการกั้นห้องอลมูิเนียมกระจก 
ขนาดกว้าง 3.25 เมตร 
สูง 2.70 เมตร  พร้อมประตู ) 

- - 20,000 - - ห้องส านักงาน 
ส านักปลดั 

มีห้องส านักงาน 
ทีส่ะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน  

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
อาคารที่จอดรถเป็นห้อง
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อปรับปรุงอาคารที่
จอดรถเป็นห้อง
ปฏิบัติงาน 

อาคารที่จอดรถเป็นห้อง
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- - - 500,000 500,000 ห้องปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ห้องส านักงาน 
ที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

4 โครงการต่อเติม 
อาคารที่ท าการ 
อบต.ลุ่มสุ่ม 

เพื่อให้มีห้องปฏิบัติงาน 
และห้องเก็บของที่
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

ต่อเติมอาคารที่ท าการเป็นห้อง
ส านักงาน และ ห้องเก็บของ 

- - - - 500,000 ห้องส านักงาน/
ห้องเก็บของ 

มีห้องส านักงาน 
ที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

5 โครงการต่อเติม 
อาคารอเนกประสงค์
เป็นห้องปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีห้องปฏิบัติงาน 
ที่สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ต่อเติมอาคารอเนกประสงคเ์ป็น
ห้องปฏิบัติงาน 

- - - 500,000 - ห้องปฏิบัติงาน มีห้องส านักงาน 
ที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-3- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
แผนงานเคหะชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- เพื่อใหก้ารบริหาร 
  จัดการขยะมูลฝอย 
  ขององค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
  มีประสิทธิภาพ 

- จัดฝึกอบรมให้กับ 
   ผู้น าชุมชน ประชาชน 
   เด็ก เยาวชน ก านัน/ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร 
   สมาชิกสภา 
   พนักงาน อบต. 
   จ านวน 30 คน 
 

- - - 20,000.- 
 

20,000.- 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
มีความรู้  
ความเข้าใจ
การบริหาร
จัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 
 

  การบริหาร 
  จัดการขยะ 
  มูลฝอย 
  ขององค์การ 
  บริหาร 
  ส่วนต าบลลุ่มสุ่ม 
  มีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



-4- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายผาแดง  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 
 

ถนนลูกรังบดอัดแน่น - - - 50๐,๐๐๐ 
    

50๐,๐๐๐ 
 

ถนนลูกรัง 
 

ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนน 
ที่ช ารุด 
จากน้ ากัดเซาะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

ถนนหินคลุก - - 40๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

ถนนหินคลุก ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงผิวทาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
สายบ้านหนองขอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 
 

ถนนสายบ้าน 
หนองขอน ได้รับการ
ปรับปรุงผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

- - 400,000 1,000,000 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ถนน 
ผิวทาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
การใช้เส้นทางที่
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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                                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4                                            ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายบุญชู  
โพธิ์ชะอุ่ม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบประปา 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล 
บ้านพุโคน  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค น้ าใช้ 
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

ระบบประปา - - - 500,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ระบบ
ประปา 
ที่มี
มาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค/น้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

6                                            ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพุเตา่ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 
 

700,000 
 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

8 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

9 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-7- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

11 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

12 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-8- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

14 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

15 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-9- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16                                            ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

17                                           ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

18                                            ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-10- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19                                           ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

20                                            ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

21                                            ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-11- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22                                            ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

23                                            ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

24                                           ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 

-12- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25                                           ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

- - 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

26                                           ขยายเขต 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ขยายเขต 
ระบบ
ประปา 

- - 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

การขยายเขต
ระบบประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

27                                            โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
สายหนองแก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนสัญจร 
ไปมาอย่างสะดวก 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 

- - - 400,000 - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

ประชาชน 
ได้มีถนน
สัญจร 
ไปมาอย่าง
สะดวก 
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 

-13- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28                                          ขยายท่อเมนประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

ท่อเมน
ประปา 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ท่อเมนประปา ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

29                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

30                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
-14- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31                                            ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

32                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

33                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

-15- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34                                            ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล - - 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

35                                           ขยายท่อเมนประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

ท่อเมน
ประปา 

- - 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

ท่อเมนประปา ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

36                                            ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล - - 1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

1,0๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(งบสนับสนุน) 

บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 

-16- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

38                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บริเวณบ่อน้ า 
บ้านพุพลุ 
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล - - 25๐,๐๐๐ - - บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



39                                           ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บริเวณสระหนองแก 
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
น้ าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

บ่อบาดาล - - 25๐,๐๐๐ - - บ่อบาดาล ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 

-17- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40                                           ซ่อมแซมถนน 
ที่ช ารุด 
จากน้ ากัดเซาะ
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสญัจรไปมา
ให้มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนนหินคลุก - - - 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

ถนนหินคลุก ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

41                                           ซ่อมแซมถนน 
ที่ช ารุด 
จากน้ ากัดเซาะ
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสญัจรไปมา

ถนนหินคลุก - - - 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

ถนนหินคลุก ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการใช้
เส้นทางสญัจร

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



หมู่ที่ 9 ให้มีความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ไปมา 

42                                          โครงการก่อสร้าง
บันไดขึ้น - ลงแม่น้ า     
แควน้อย  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บันได - - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ บันได เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 
 

-18- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไร่ผู้การ 
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชน 
  ได้รับความสะดวก 
  ในการใช้เส้นทาง 
  สัญจร ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง  4 เมตร 
ยาว 163 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
652  ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 
 

 

- - 400,000 400,000 400,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง  4 เมตร 
ยาว 163 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
652  ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้สัญจร 
ไป-มา   

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



44 ปรับปรุง
ถนนลาดยางเดิม
เป็นถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
โรงเรียนหนองขอน 
– ขาแหลม หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน 
  ได้รับความสะดวก 
  ในการใช้เส้นทาง 
  สัญจร ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง  6  เมตร 
ระยะทางรวม 107 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
642 ตารางเมตร 

- - - 400,000 400,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง  6  เมตร 
ระยะทางรวม 107 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
642 ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การใช้สัญจร 
ไป-มา   

กองช่าง 

 
 

-19- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1                                         ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

2                                           ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



อย่างพอเพียง 

3                                           ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

-20- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4                                          ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



5                                         ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

6                                           ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 

-21- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7                                         ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



8                                          ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

9                                           ปรับปรุงสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 

-22- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10                                         ขุดสระน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ สระน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



11                                           ก่อสร้างสนามกีฬา
และตดิตั้ง 
เครื่องออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานท่ี 
ออกก าลังกายที่ใช้
ประโยชนร์่วมกันใน
ชุมชน 

สนามกีฬา
และ 

เครื่องออก
ก าลังกาย 

- - - 5๐๐,๐๐๐ - สนามกีฬา
และ 

เครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชน 
มีสถานท่ีออก
ก าลังกายท า
ให้สุขภาพ 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12                                          ปรับปรุงระบบ 
เสียงตามสาย หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบเสียง
ตามสาย 

- - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

13                                           ปรับปรุงระบบ 
เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบเสียง
ตามสาย 

- - 35๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



14                                           ปรับปรุงระบบ 
เสียงตามสาย หมู่ที่ 11 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบเสียง
ตามสาย 

- - 5๐,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

15 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 
พร้อมอุปกรณภ์าครับ-ส่ง 
และลูกข่ายไร้สาย หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบเสียง
ตามสายแบบ
ไรส้าย 

- - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ระบบเสียง
ตามสาย

แบบไรส้าย 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

16 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 
พร้อมอุปกรณภ์าครับ-ส่ง 
และลูกข่ายไร้สาย หมู่ที่ 9 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบเสียง
ตามสายแบบ

ไรส้าย 

- - - 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบเสียง
ตามสาย

แบบไรส้าย 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

17 ปรับปรุงระบบ 
เสียงตามสาย หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบเสียง
ตามสาย 

- - - 4๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

 
 
 
-24-       

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภยั  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
ฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติ 
ประจ า 
องค์กร

- เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีบุคลากร
ที่สามารถช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมีระสิทธิภาพ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ

- จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
จ านวน  50  คน 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
จิตอาสาภัย
พิบัติ จ านวน  
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80  
ของเป้าหมาย 

- ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
(อุดหนุน

งบประมาณ
ให้แก่  

เทศบาล 

แบบ ผ.02 



ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จัดการสาธารณภยัเบื้องต้น
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การ
ควบคุมการสั่งการ การบริหาร
จัดการสาธารณภยัในพ้ืนท่ีเกิด
เหตุที่มีรปูแบบและมาตรฐาน
เดียวกันให้กับชุดปฏิบตัิการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
กูภ้ัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ ์
ฯลฯ 

เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่
เมื่อเกิดสาธารณภยั
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความสูญเสยีใน
ชีวิตและทรัพยส์ินจาก
สาธารณภัย 

ต าบลน้ าตก
ไทรโยคน้อย) 

 
 

-25- 
                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
(ตามหนังสือสั่งการ) 

- เพื่อด าเนินการตามหนังสือ
สั่งการให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย /ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
หมู่ที่ 2 – 11 
 

- - - 400,000 400,000 เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
ในพื้นที่ 

- - ประชาชนมีความรู้  
-  ความเข้าใจ กิจกรรม

ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ 

- เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิ 
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน 
และ ระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 
เช่น โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  โรค
ไข้หวัดใหญ ่ โรคมาลาเรีย 
ฯลฯ เป็นต้น 

ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
หมู่ที่ 2 – 11 
หมู่ละ 10 คน 

- - - 20,000 20,000 เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
ในการป้องกัน
และดูแล
ตนเองให้
ห่างไกล
โรคตดิต่อ 

- -ประชาชนมีความรู้  
-  ความเข้าใจเรื่อง 
-   โรคติดต่อ สามารถ 
-   ร่วมป้องกันการแพร ่
-   ระบาดของโรคได ้
-    

ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-26- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการแพทย ์
แผนไทยมอบความรู ้
สู่วัยเรยีน 
โรงพยาบาลไทรโยค  

- เพื่อให้ความรู้ภมูิปัญญา 
แพทย์แผนไทยแก่
นักเรียนในโรงเรียน 

-  เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

- นักเรียนระดับช้ัน 
ป.4 - ป.6  
จากโรงเรียน 
ในพื้นที่

  41,490 50,000 50,000 จ านวนนักเรียน 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
มีความรู้และ

- นักเรียนมีความรู ้
เกี่ยวกับภูมิปญัญา 
แพทย์แผนไทย 

-  นักเรียนสามารถ 

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



   ดูแลตนเองและบุคคล 
   ในครอบครัว 
   ด้วยภูมิปัญญาแพทย ์
   แผนไทย 
 

 

รับผิดชอบของ 
อบต.ลุ่มสุ่ม 

สามารถน าใช้ได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 

   ดูแลตนเองและ 
   บุคคลในครอบครัว 
   ด้วยภูมิปัญญา 
   แพทย์แผนไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                -27- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. โครงการ 
โรคหลอดเลือดสมอง 
รู้ก่อนป้องกันได้ 
โรงพยาบาลไทรโยค  

- เพื่อสร้างการตระหนักรู ้
ถึงการปฏิบัติตัวและ 
ป้องกันการเกิดโรค 
หลอดเลือดสมอง 

- อาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว 
(อสค.)  
จ านวน 30 คน 

  18,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เสยีชีวิตจาก
โรคหลอดเลือด
สมองลดลง 

- ประชาชนตระหนัก
รู้ถึงการปฏิบัตติัว
และป้องกันการเกดิ
โรคหลอดเลือด

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



-  เพื่อป้องกันผู้ป่วย 
   โรคหลอดเลือดสมอง 
   กลับมาเป็นซ้ า 
-  เพื่อลดอัตราการ 
   เสียชีวิตของผู้ป่วย 
-  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 
   และความพิการของ 
   ผู้ป่วย 
   

 

- ประชาชน 
  กลุ่มเสีย่ง 
  จ านวน 20 คน 
 

สมอง 
-  ผู้ป่วยโรค 
   หลอดเลือดสมอง 
   ไม่กลับมาเป็นซ้ า 
-  ลดอัตราการ 
   เสียชีวิตของผู้ป่วย 
-  ภาวะแทรกซ้อน 
   และความพิการของ 
   ผู้ป่วยลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

-28- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
เด็กวัยเรียน
โรงพยาบาลไทรโยค  

- เพื่อสร้างแกนน า
สุขภาพในเด็กวัยเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่

- นักเรียนระดับช้ัน 
ป.4 - ป.6  
จากโรงเรียน 
ในพื้นที่

   40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน
ผู้เข้ารับการ
อบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- นักเรียนทราบถึง
บทบาทผู้น า
นักเรียนส่งเสรมิ
สุขภาพ 

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



ถูกต้องเหมาะสม 
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้อง 

-  เพื่อให้นักเรียนม ี
   ส่วนรวมในกระบวน 
   การส่งเสรมิสุขภาพใน 
   โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
   เหมาะสม 
-  เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
   พัฒนาสิ่งแวดล้อมให ้
   เอื้อตอ่การสร้างสุขภาพ 
   ที่ดีได้อย่างถูกต้อง 
   เหมาะสม 

 

รับผิดชอบของ 
อบต.ลุ่มสุ่ม 
จ านวน 100 คน 

ของเป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงบทบาท 
ผู้น านักเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

- นักเรียนแกนน า 
มีพฤติกรรมด้าน
สุขภาพท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่าง
อย่างถูกต้อง 

- นักเรียนแกนน า 
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

 

 
 
 

    -29- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการควบคมุ 
และป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก

- เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของต าบลจัดการ

- ภาคีเครือข่าย 
จ านวน  80  คน 

- ประชาชนร่วม 

  5,400 6,000 6,000 - กิจกรรมการ
รณรงค์
ประชาสมัพันธ์

- ประชาชนตระหนัก 
ถึงอันตรายของโรค 
ไข้เลือดออก โดย 

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



โรงพยาบาลไทรโยค  สุขภาพในการป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-  เพื่อลดอัตราป่วยและ 
   อัตราตายด้วยโรค 
   ไข้เลือดออกไมเ่กิน 
   ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

  รณรงค์  
  หมู่ละ  40 คน 
  จ านวน 5 หมู่บ้าน 

ซึ่งมภีาคี
เครือข่าย / 
ประชาชนเข้า
ร่วมรณรงค์  

   
 

ร่วมกันควบคุมและ 
ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย 

-  อัตราป่วยและ 
   อัตราตายด้วย 
   โรคไข้เลือดออก 
   ไม่เกินค่าเป้าหมาย 
   ที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-30-  
                                                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการรณรงค ์
ป้องกันประชาชน 
ห่างไกล 

- เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจและ
เกิดความตระหนักใน

- สตรีกลุ่มอายุ
ตั้งแต่ 
50 – 70 ป ี

  23,500 25,000 25,000 กิจกรรม   
การรณรงค ์
 

- ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักในเรื่อง

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



โรคมะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก 
โรงพยาบาลไทรโยค  

เรื่องโรคมะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก และ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งเสริมให้
เกิดโรคมะเร็ง 

- เพื่อค้นหาโรคมะเร็ง 
  เต้านม มะเร็งปากมดลูก 
  ในระยะเริม่แรก และ 
  ระยะก่อนเป็นมะเร็ง 
  เพื่อการตรวจวินิจฉัย 
  และการรักษา 

จ านวน 300 คน โรคมะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก และ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งเสริม
ให้เกิดโรคมะเร็ง 

- ค้นหาโรคมะเร็ง 
  เต้านม มะเร็ง 
  ปากมดลูก ฯลฯ 
  ในระยะเริม่แรก และ 
  ระยะก่อนเป็นมะเร็ง 
  เพื่อการตรวจวินิจฉัย 
  และการรักษา 
 

      
 
  
 
 

-31-      
                                                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการ 
คัดกรองและเฝ้าระวัง 
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 
ได้รับการคัดกรองกลุ่ม
4 โรคหลักในเด็ก

- เด็กปฐมวัย 
ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 – 6 

  58,800 60,000 60,000 - เด็กปฐมวัยร้อยละ 
80 ได้รับการคัด
กรองกลุ่ม 4 โรค

- เด็กวัยเรียนและ 
เด็กปฐมวัยไดร้ับ
การคัดกรองดา้น

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



โรงพยาบาลไทรโยค  ปฐมวัย 
- เด็กปฐมวัยไดร้ับการคดั

กรองกลุ่ม4 โรคหลักใน
เด็กปฐมวัย แล้วพบว่า 
มีความเสี่ยงได้รับการ
คัดกรองด้านเชาว์
ปัญญา ร้อยละ 80 

-  เด็กปฐมวยั ร้อยละ 80 
   ได้รับการติดตาม 
   ช่วยเหลือ และเข้า 
   ระบบการส่งต่อในกรณ ี
   ที่เข้าระบบการดูแล 
   รักษา 

 

จ านวน 400 คน 
- ครูประจ าโรงเรียน 
  7 แห่ง 
  จ านวน 30 คน 
- เครือข่ายในชุมชน 
  ผู้ปกครอง 
  จ านวน 100 คน 
 

หลักในเด็กปฐมวยั 
- เด็กปฐมวัยไดร้ับ

การคัดกรองกลุ่ม4 
โรคหลักในเด็ก
ปฐมวัยแล้วพบว่า 
มีความเสี่ยงได้รับ
การคัดกรองดา้น
เชาว์ปัญญา ร้อยละ 
80 

-  เด็กปฐมวยั ร้อยละ  
   80 ไดร้ับการ 
   ติดตามช่วยเหลือ  
   และเข้ารักษา 

สติปัญญา และ
ได้รับการ
ช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที 

-  มีเครือข่ายที ่
   สามารถ 
   เฝ้าระวังด้าน 
   พัฒนาการ 
   ทางด้าน 
   สติปัญญาอย่าง 
   ทั่วถึงในชุมชน 

 
 
 
 

-32- 
                                                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการ 
ชุมชนลดเสีย่ง
เบาหวาน/ 

- เพื่อให้ประชาชนอายุ 
35 ปีข้ึนไป ไดร้ับการ 
ตรวจคัดกรอง

- ประชาชนอาย ุ
35 ปีข้ึน 
จ านวน 950 คน  

  43,000 50,000 50,000 ประชาชนอายุ 
35 ปีข้ึนไป 
ได้รับการคัด

- ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันการเกิด
โรค และ ไดร้ับการ

ส านักปลดั 
(สปสช.) 

แบบ ผ.02 



ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลไทรโยค  

โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง 

-  เพื่อให้ประชาชนม ี
   ความรู้ในการป้องกัน 
   การเกิดโรคเบาหวาน 
   และความดันโลหติสูง 
-  เพื่อให้ประชาชนดูแล 
   ตนเองตามหลักการ 
   3 อ 2ส ในการดูแล 
   พฤติกรรมสุขภาพ 
   ตนเองได ้

 

-  กลุ่มที่ต้องได้รับ 
   การปรับเปลีย่น 
   พฤติกรรม 
   จ านวน 200 คน 

กรอง / กลุ่มผู้
ต้องได้รับการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
ได้รับความรู้
และ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมได ้
มากกว่าร้อย
ละ 80 

คัดกรองโรคเบาหวาน 
และโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งส่งผลให้
ผู้ป่วยมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองได ้

 
 
 
 
 

-33- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมและจดัหาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ 
     2.1 กลยุทธ์ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- ภูมิทัศน์รอบ - เด็กปฐมวัยมี ศพด. 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

-34- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
     2.1 กลยุทธ์การจดัหลักสูตร แผนการจดัประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ภูมิทัศน์และ
ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เล็กของอบต. 
มีมาตรฐานด้านอาคาร
และสถานท่ี 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 
-เพื่อก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

ภายในอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
   ( ๑) ปูหญ้า ปลูก
ต้นไม้ใหร้่ม 
   ( ๒) จัดมุมส่งเสริม
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก
อาคาร 
- ก่อสร้างสนามเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
-จัดก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นตามแบบกรม
ส่งเสริมฯและ อปท.
ก าหนด 

อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. อาคารเรยีน
และสนามเด็ก
เล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
ฝึกกล้ามมัด
เนื้อเล็ก- 
ใหญ่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
มาตรฐานด้าน
อาคาร 
และสถานท่ี 

วัดพุน้อย 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 
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                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น                  
     2.1 กลยุทธ์ การส่งเสรมิด้านคุณธรรม จรยิธรรม และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 โครงการจดัการ
เรียนการสอนโดย
ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เพื่อการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น มาปรับใช้ และ
บูรณาการจัดการเรียน 
การสอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. 
- เพื่อส่งเสริมใหม้ีส่วน
ร่วมในการน าวสัดุเหลือ
ใช้มาท าสิ่งของเครื่องใช้ 
- เพื่อส่งเสริมน าวัสดุ
เหลือใช้มาจัดมุมส่งเสริม
การเรยีนรู ้

- จัดหาปราชญ์ชาวบ้าน 
  ผู้มีความรู้และทักษะ 
  ด้านหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียง และ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  มาถ่ายทอดความรู้ และ 
  การเล่านิทานให้แก ่
  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็ก 
- จัดมุมส่งเสรมิการ
เรียนรู้และการน าวัสดุ
เหลือใช้ 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

ร้อยละของเด็ก
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ 

เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
พื้นที่ อบต. 
มีความรูเ้รื่อง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศพด. 
วัดไทรทอง

พัฒนา 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 
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                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต      
     3.1 กลยุทธ์ การจดัการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 

หลัก 
3 โครงการจดัตั้ง

สวนเกษตร 
ปลอดสารพิษ
ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

- เพื่อจัดตั้งแหล่งเรยีนรูส้วนเกษตร 
ส าหรับเด็กปฐมวยัตามหลัก
ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมการ 
เรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะด้าน
การ 
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมสี่วนร่วมใน
การ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที ่
-เพื่อให้ความรู้กับเด็กในการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุย๋อินทรีย์ในการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ 

- เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- แหล่งการเรยีนรู้ดา้น
การเกษตร 
ส าหรับเด็กปฐมวยัตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน   ๑ แห่ง 
- จัดหาวิทยากร/หรือ
ปรัชญาชาวบ้านเรื่องปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุย๋
อินทรีย์ 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

- เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เรียนรู้
การเกษตร
ปลอดสารพิษ 
- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีแปลง
สวนเกษตรที่
ปลอดสารพิษ 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแหล่ง 
เรียนรูด้้าน
การเกษตรส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 
- เด็กปฐมวัยมี
ทักษะด้าน 
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เด็กปฐมวัยได้มี
ทักษะใน 
การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศพด. 
วัดลุ่มสุ่ม 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

แบบ ผ.02 
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                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  และคุณธรรม จริยธรรม 
     3.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านปฐมวัย 
 

 

กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการจดัการ
เรียนการสอนโดย
ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เพื่อการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น มาปรับใช้ และ
บูรณาการจัดการเรียน 
การสอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
ส่วนร่วมท าขนมไทย 
- เพื่อจัดมุมส่งเสรมิการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขนมไทย 
 

- จัดหาปราชญ์ชาวบ้านผู้
มีความรู ้
และทักษะด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  
มาถ่ายทอดความรู้  
- จัดตั้งมุมส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและขนมไทย 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

ร้อยละของเด็ก
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ 

เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
พื้นที่ อบต. 
มีความรูเ้รื่อง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศพด. 
วัดพุน้อย 

แบบ ผ.02 
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                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินการเบิก
หักผลักส่งรายได้
แก่สถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทรทอง
พัฒนา 

- เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก ่
บุคลากรครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาอื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อน าบุคลากรครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนไปแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 
- เพื่อพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย
การ 
พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากร
ทาง 
การศึกษาอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
- เพื่อจัดกิจกรรมและเปลีย่นเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 
 

- บุคลากรครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ คน 
- จัดตั้งเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากรคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้  จ านวน ๑ 
เครือข่าย 
- ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานท่ี
ภายในจังหวัด 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

จ านวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพโดย
การเข้ารับการ
อบรมจากท้ัง
ภายนอกและ
หน่วยงาน
ภายใน 

- บุคลากรครูในศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กมีทักษะใน
การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้แก ่
เด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
-เครือข่ายการ
พัฒนา 
บุคลากรครู ได้รับ
การจัดตั้ง 
ขึ้น และมีการ
ส่งเสริม 
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ศพด. 
วัด 

ไทรทอง
พัฒนา 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 2565 

แบบ ผ.02 



แผนงานการศึกษา 
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                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  และคุณธรรม จริยธรรม 
     3.3 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทท้องถิ่น 

หลัก 
6 โครงการ

ปรับปรุงต่อเติม
ภายในอาคาร
เรียนและต่อเติม
ด้านหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและ
จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรูเ้สริม
ประสบการณ์
การเรยีนรู ้ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.
ได้มาตรฐานด้าน
อาคาร สถานท่ี
รวมถึงเอื้อต่อการ
จัดประสบการณ ์
การเรยีนรู้ของ 
เด็กปฐมวัย 
- จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
จัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- ติดตั้งผ้ามา่นภายในอาคารเรียนและ 
ส านักงาน และห้องรับประทานอาหาร 
จ านวน 8 จุด 
 ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร x 3เมตร  
- ติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก จ านวน 6 จุด 
 (๑) ปรับปรุงและต่อเตมิโถปสัสาวะชาย 
ส าหรับเด็กปฐมวยั พร้อมตดิตั้ง 
ระบบระบายน้ าทิ้ง  จ านวน ๒ โถ 
 (๒)  ติดตั้งฝักบัวพร้อมระบบประปา 
และท่อระบายน้ าทิ้งส าหรับอาบน้ าเด็ก  
ปฐมวัย  จ านวน ๔ ชุด 
- ติดตั้งแอร์คอนดิชั่น ห้องงานธุรการ ศพด. 
- ต่อเติมอาคารด้านหน้าเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ 
เอื้อแก่การจัดประสบการณ ์
 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

ร้อยละ
ความ
พร้อมของ
อาคาร
สถานท่ีมี
ความ
ปลอดภัย 

- บุคลากรครู
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมี
ทักษะในการ
จัด
ประสบการณ์
การเรยีนรู้แก ่
เด็กปฐมวัย
อย่างมี
คุณภาพ 
-เครือข่ายการ
พัฒนา 
บุคลากรครู 
ได้รับการจัดตั้ง 
ขึ้น และมีการ
ส่งเสริม 
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ศพด. 
วัดลุ่มสุ่ม 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 
 
 

-40- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู ้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาครู 
     1.1   กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมใหม้ีคุณลักษณะความเป็นครตูามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการจดัการ
เรียนการสอนโดย
ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เพื่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและภูมปิัญญาท้องถิ่น มา
ปรับใช้ และบูรณาการจัดการเรยีน 
การสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. 
- เพื่อส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมท าน้ า
สมุนไพรจากธรรมชาต ิ
- เพื่อส่งเสริมน าวัสดจุากธรรมชาติ
มาจัดมมุส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดหาปราชญ์ชาวบ้านผู้
มีความรู ้
และทักษะด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  
มาถ่ายทอดความรู้ และ
การเลา่นิทาน 
ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดมุมส่งเสรมิการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

ร้อยละของเด็ก
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ 

เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต
พื้นที่ อบต. 
มีความรูเ้รื่อง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศพด. 
วัดลุ่มสุ่ม 

แบบ ผ.02 



 

 
 
 
 

-41- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
     1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินการเบิก
หักผลักส่งรายได้
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพุน้อย 

- เพื่อพัฒนาและให้ความรู้
แก่บุคลากรครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อน าบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นไป
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
- เพื่อพัฒนาและจัดตั้ง
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
ครูแลบุคลากรทางการศึกษา
อื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

- บุคลากรครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ คน 
- จัดตั้งเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากรคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้  จ านวน ๑ 
เครือข่าย 
- ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานท่ี
ภายในจังหวัด 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

จ านวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพโดย
การเข้ารับการ
อบรมจากท้ัง
ภายนอกและ
หน่วยงาน
ภายใน 

- บุคลากรครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีทักษะในการจัด 
ประสบการณ์การ
เรียนรู้แกเ่ด็ก
ปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
-เครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากรครู 
ได้รับการจัดตั้ง 
ขึ้น และมีการ
ส่งเสริมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ศพด. 
วัดพุน้อย 

แบบ ผ.02 



 

 
 
 
 
 

-42- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
    ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาความเขม้แข็งของคณะกรรมการบริหารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    6.1  กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินการเบิก
หักผลักส่งรายได้
แก่สถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดลุม่สุม่ 

- เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก ่
บุคลากรครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาอื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อน าบุคลากรครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนไปแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 
- เพื่อพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อจัดกิจกรรมและเปลีย่นเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 

- บุคลากรครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ คน 
- จัดตั้งเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากรคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้  จ านวน ๑ 
เครือข่าย 
- ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานท่ี
ภายในจังหวัด 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

จ านวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพโดย
การเข้ารับการ
อบรมจากท้ัง
ภายนอกและ
หน่วยงาน
ภายใน 

- บุคลากรครูใน
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีทักษะใน
การจัด
ประสบการณ ์
การเรยีนรู้แก ่
เด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
-เครือข่ายการ
พัฒนา 
บุคลากรครู ได้รับ
การจัดตั้งข้ึน และมี
การส่งเสริม 
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ศพด. 
วัดลุ่มสุ่ม   

แบบ ผ.02 



 

 
 
 

-43- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม 
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคาร  สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
     4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อตอ่การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเลก็ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
คณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด้านการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ 

-เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตระหนัก
ถึงความ 
ส าคัญของการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณุภาพ 
-เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดร้ับการ
พัฒนา 
ศักยภาพในการบริหารจดัการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณุภาพ 
-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 
ยั่งยืน 

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จ านวน ๑๕ คน 
- คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 
๕ คน 
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คร ู
ผู้ดูแลเด็กและพนักงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ 
คน 

- - - 30,000.- 
อบต. 

30,000.- 
อบต. 

จ านวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพโดย
การเข้ารับการ
อบรมจากท้ัง
ภายนอกและ
หน่วยงาน
ภายใน 

- คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการ
บริหารจดัการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กคุณภาพ 
- คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก คณะที่
ปรึกษา 
และหัวหน้าศูนย์พัฒนา
ครู ผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคุณภาพ 

ศพด. 
วัดพุน้อย 

 
   

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

-44- 
                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรยีนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ท่ี 3 ด้านสังคม  
แผนงานการศึกษา 
     ( ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาความเขม้แข็งของคณะกรรมการบริหารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     4.2 กลยุทธ์การปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน ภายนอก และการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนใหม้ีความสะอาด สวยงาม  ปลอดภัย  เหมาะแก่การเรียนรู ้

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการจดัตั้ง
สวนเกษตรปลอด
สารพิษส าหรับ
เด็กปฐมวัยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- เพื่อจัดตั้งแหล่งเรยีนรูส้วนเกษตร 
ส าหรับเด็กปฐมวยัตามหลัก
ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมการ 
เรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะด้าน
การ 
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมสี่วนร่วมใน
การ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที ่
-เพื่อให้ความรู้กับเด็กในการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุย๋อินทรีย์ในการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ 

- เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- แหล่งการเรยีนรู้ดา้น
การเกษตร 
ส าหรับเด็กปฐมวยัตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน   ๑ แห่ง 
- จัดหาวิทยากร/หรือ
ปรัชญาชาวบ้านเรื่องปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุย๋
อินทรีย์ 

- - - 10,000.- 
อบต. 

10,000.- 
อบต. 

- เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เรียนรู้
การเกษตร
ปลอดสารพิษ 
- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีแปลง
สวนเกษตรที่
ปลอดสารพิษ 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแหล่ง 
เรียนรูด้้าน
การเกษตรส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 
- เด็กปฐมวัยมี
ทักษะด้าน 
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เด็กปฐมวัยได้มี
ทักษะใน 
การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศพด. 
วัดไทรทอง

พัฒนา 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 
 
 

 
-45- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที ่๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
ก่อสร้างสนาม 
เด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของอบต.มีมาตรฐาน
ด้านอาคารและสถานท่ี 
- เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 
-เพื่อก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ( ๑) ปูหญ้า ปลูก
ต้นไม้ใหร้่ม 
   ( ๒) จัดมุมส่งเสริม
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก
อาคาร 
- ก่อสร้างสนามเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดสร้างสนามเด็กเล่น
ตามแบบของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและอปท. 
ก าหนด 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

300,000.- 
อบต. 

ภูมิทัศน์
โดยรอบอาคาร
เรียน และ
สนามเด็กเล่น
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐาน 

- เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีส าหรับฝึก
กล้ามมดัเนื้อเล็ก- 
ใหญ่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
ด้านอาคาร 
และสถานท่ี 

ศพด. 
วัดไทรทอง

พัฒนา 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ าประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบผลิด
น้ าประปา 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบผลิต
น้ าประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนน 
ภายในหมู่ที่ 2 - 11 

เพื่อให้ถนนมีสภาพ 
ที่ดี ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรไป-มา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

- - 18,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

20,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

20,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

การปรับปรุง
ผิวจราจร 
ถนน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจร
ไป-มาได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

-46- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุง 
ระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

3 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

-47- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

5 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

6 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

-48- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

8 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

9 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

-49- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  

แบบ ผ.02 



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /บริโภค 
อย่างพอเพียง 
 
 
 

ระบบ
ประปาได้รับ
การปรับปรุง 

- - 2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-50- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ.02 



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านไตรรัตน์ 
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชน 
  ได้รับความสะดวก 
  ในการใช้เส้นทาง 
  สัญจร ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร  
 
 
 

- - - 5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้สัญจร 
ไป-มา   

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-51- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ.02 



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลุม่ผึ้ง 4 
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชน 
  มีเส้นทางการ 
  สัญจร สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 

 

- - - 3,000,000 
(งบสนับสนุน) 

3,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 
 

ประชาชน 
มีเส้นทางการ 
สัญจร สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-52- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง  
ท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน 
  มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ท่อเมนประปา 
 

- - - - 5,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ท่อเมนประปา 
 

ประชาชน มีน้ าใช้
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง 
สระน้ า หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน 
  มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค และน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระน้ า 
 

- - - - 5,000,000 
(งบสนับสนุน) 

สระน้ า 
 

ประชาชน 
มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค และน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 

-53- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง  
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน 
  มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค และน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า 

- - - - 10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า 

ประชาชน 
มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค และน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน 
  มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค และน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

ระบบประปา
ขนาดใหญ่  

- - - - 10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ระบบประปา
ขนาดใหญ่  

ประชาชน 
มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค และน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 

-54- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายไทรโยคฮลิล ์
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางการ 
สัญจร ไปมา  
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
 

 

- - - - 10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนลาดยาง 
 
 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
สัญจรไปมา 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายสาย
ลุ่มผึ้ง – สะพานหนอง
ขอน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางการ 
สัญจร ไปมา  
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
 

- - - - 10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนลาดยาง 
 
 

ประชาชน 
มีเส้นทางใน
การ สัญจรไป
มาอย่าง 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 

-55- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.02 



  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19                                         โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาพร้อม
ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย 
หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกายร่วมกัน 
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
มีกิจกรรมสันทนา
การร่วมกัน 
 

สนามกีฬา
และเครื่อง
ออกก าลังกาย 

- - - - 2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

สนามกีฬา
และเครื่อง

ออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ส าหรับออก
ก าลังกาย
ร่วมกัน 
สามารถใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และมีกิจกรรม
สันทนาการ
ร่วมกัน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

-56- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ.02 



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้าน  
ไทรทอง-ช่องอ้ายกาง 
หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางการ 
สัญจร ไปมา  
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

 

- - - - 15,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
สัญจรไปมา 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีจากแยก
โรงเรียนหลุงกัง – ท่าน้ า 
หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางการ 
สัญจร ไปมา  
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

- - - - 10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
 
 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
สัญจรไปมา 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

-57- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แบบ ผ.02 



ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง  
แทงค์เก็บน้ าคสล.พร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญ 
หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชน 
  มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

แทงค์เก็บน้ า คสล.
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ  
จ านวน 3 ถัง 

- - - - 15,000,000 
(งบสนับสนุน) 

แทงค์เก็บน้ า 
คสล.พร้อม
ติดตั้งถังแชม
เปญ  
จ านวน 3 ถัง 

ประชาชน 
มีน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
สถานท่ีออกก าลังกาย
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย 
หมู่ที่ 7 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกายร่วมกัน 
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
มีกิจกรรมสันทนา
การร่วมกัน 
 

สนามกีฬาและ
เครื่องออกก าลัง
กาย 

- - - - 5,000,000 
(งบสนับสนุน) 

สนามกีฬา
และเครื่อง
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลัง
กายร่วมกัน สามารถ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
กิจกรรมสันทนาการ
ร่วมกัน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

-58- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ.02 



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างศูนย์พัฒนาชนบท
ผสมผสานไทรโยค 
หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทาง 
สัญจร ไปมา  
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

- - - - 1,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 

ประชาชน 
มีเส้นทาง สญัจรไป
มา สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการขยายท่อ
เกษตรจากสี่แยกพุน้อย 
หมู่ที่ 7  ไปทางสายไป
บ้องตี้ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร อย่าง
พอเพียง 

ท่อเกษตร - - - - 5,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ท่อเกษตร ประชาชน 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 

 
-59- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แบบ ผ.02 



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลลุ่มสุ่ม 
เชื่อมต่อต าบลสิงห ์

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทาง 
สัญจร ไปมา  
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

- - - - 10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 

ประชาชน 
มีเส้นทาง สญัจรไป
มา สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน หมู่ที่ 10 ต าบล
ลุ่มสุม่  

- เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทาง 
สัญจร ไปมา  
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

- - - - 12,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 

ประชาชน 
มีเส้นทาง สญัจรไป
มา สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างตั้งแต่สะพานถ้ า
กระแซ ถุงจุดเช่ือมต่อ
ต าบลสิงห ์

เพื่อให้ประชาชนมี
แสงสว่างเพียงพอ
ต่อการใช้เส้นทาง
สัญจรและไดร้ับ
ความปลอดภัย 

ไฟส่องสว่าง - - - - 13,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ไฟส่องสว่าง ประชาชนมีแสง
สว่างเพียงพอต่อการ
ใช้เส้นทางสัญจร
และได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 
-60- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1                                         ปรับปรุงสระเก็บน้ า 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุง 
สระเก็บน้ า 
ให้สามารถรองรับน้ า
และกักเก็บน้ า 
เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในเรื่อง
การขาดแคลนน้ าได้ 
ท าให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระเก็บน้ า - - - 7,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

7,000,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

สระเก็บน้ า ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

-61- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2                                         ก่อสร้างระบบผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านให้สามารถ
รองรับน้ าและกัก
เก็บน้ า 
เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน ในเรื่อง
การขาดแคลนน้ าได้ 
ท าให้ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค / 
น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

สระเก็บน้ า - - - 5,0๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

5,000,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบผลิต
น้ าประปา 

ประชาชน 
มีน้ าอุปโภค /
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

 
 

 
-62- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
โครงการเกินศักยภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3                                         ก่อสร้างสนามกีฬา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกายร่วมกัน 
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
มีกิจกรรมสันทนา
การร่วมกัน 
 

สนามกีฬา
และเครื่อง
ออกก าลัง

กาย 

- - - - 2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

สนามกีฬา
และเครื่อง

ออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกาย
ร่วมกัน 
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
กิจกรรมสันทนา
การร่วมกัน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

-63- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

โครงการเกินศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร  



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4                                         ก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ าภายใน หมู่ที่ 11 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนน้ าใช้ของ
ประชาชนไม่เพยีงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า - - - 5,500,000 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ฝายกักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างฝายแก้มลิง 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนน้ าใช้ของ
ประชาชนไม่เพยีงพอ 

ฝายแก้มลิง - - - 2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ฝายแก้มลิง ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงฝายกักเก็บ
น้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนน้ าใช้ของ
ประชาชนไม่เพยีงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า - - - 2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

ฝายกักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

7 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อเฝ้าระวังและ
สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน 

กล้องวงจรปิด - - - 1,000,000 
(งบสนับสนุน) 

1,000,000 
(งบสนับสนุน) 

กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)  
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ครั้งที่  1  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-64- 
 
      บัญชีครุภัณฑ ์

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                                องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

แบบ ผ.03 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อครภุัณฑร์ะบบผลติน้ าประปา 
(Water Treatment System)  
รหัส นวัตกรรม 01020003 
- POG ระบบขนาดใหญ่ Size L 
  รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน 
  ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ 
  ช่ัวโมง  
 

- - 15,600,000 
( ราคาเครื่องละ 

5,200,000 บาท
จ านวน 3 ชุด ) 

15,600,000 
( ราคาเครื่องละ 

5,200,000 บาท 
จ านวน 4 ชุด ) 

20,800,000 
( ราคาเครื่องละ 

5,200,000 บาท 
จ านวน 3 ชุด ) 

กองช่าง 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกรม
ส่งเสริม          

การปกครอง
ท้องถิ่น) 

2. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
 

เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง 
ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 Kw) 
(เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่ที่ 2 

- - 40,227.72 - - กองช่าง 

3. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแนวตั้ง 
แบบหลายใบพัด  
5.5 Hp. 380V. 
(เครื่องสูบน้ าดิบและอุปกรณ์
ไฟฟ้า) 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

- - 89,300 - - กองช่าง 

 

 

-65- 
 
      บัญชีครุภัณฑ ์

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 
                                องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

แบบ ผ.03 



 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร สถานีสูบน้ าท่ี 1 
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
Submersible ขนาด 2 แรงม้า 
1 เฟส (1.5 Kw.) 
สถานีสูบน้ าท่ี 2 
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
Submersible ขนาด 3 แรงม้า 
1 เฟส (2.2 Kw.) 
สถานีสูบน้ าท่ี 3 
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
Submersible ขนาด 3 แรงม้า 
1 เฟส (2.2 Kw.) 
(เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
 

- -  
28,500 

 
 
 

33,000 
 
 
 

33,000 

- - กองช่าง 

 

 

 

 

-66- 
 
      บัญชีครุภัณฑ ์

                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2563 

แบบ ผ.03 



                                องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 
1 เฟส (1.1 Kw.) 
(เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
 

- - 23,500 - - กองช่าง 

6. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแนวตั้งแบบหลาย
ใบพัด 3.0 Hp. 220 V. 
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 
1 เฟส (1.1 Kw.) 
(เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
 

- - 31,120 
 

28,000 

- - กองช่าง 

 

 
 
 
 
 


