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        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                
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 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

3. ปรับปรุงระบบประปา 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค/บรโิภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน  1 ครั้ง   
ยาว 1,590 ม. 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

                องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอยา่งครบวงจร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภคน้้า
การเกษตรอย่างพอเพียง 

จ้านวน  
2  จุด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ บ่อบาดาล  
ที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

5. ติดตั้งโคมไฟฟ้า 
แสงสว่างภาย 
ในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ้านวน  
๑ จุด 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 300,000 โคมไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ที่มี
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ระบบ
ประปา 
ที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

7. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ระบบ
ประปา 
ที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

       องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอยา่งครบวงจร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ บ่อบาดาลที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 

9. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน         
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 

10. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน         
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ระบบประปา 
ที่มีมาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค /
บริโภคพอเพยีง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง  ๒๕๖5) 

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอยา่งครบวงจร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. ก่อสร้างสถานท่ีกักเก็บน้้า
ส่วนกลาง /จดัซื้อภาชนะ  
กักเก็บน้้าส่วนกลาง             
(ม.๒ -๑๑)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ภาชนะ สถานท่ี
กักเก็บน้้ากลางไว้
อุปโภค/บริโภค 

จ้านวน  
 ๑๐  จุด 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 1,000,000 ภาชนะ  
น้้ามาตรฐาน 

มีสถานท่ีกัก
เก็บน้้า
ส่วนกลาง
พอเพียง 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมกรณีน้้าปา่
ไหลหลาก 

จ้านวน  
๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รางระบาย
น้้าท่ีมี
มาตรฐาน 

การระบาย 
น้้ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

13. ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
ต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /
บริโภคน้า้
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จ้านวน  
๑0 จดุ 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 

บ่อบาดาลที่
มีมาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-41- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

             องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอยา่งครบวงจร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กสายบ้าน 
นายส้ารวย  ศิริเลิศ  
(ม.2) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐ ม. 
ย. 6๐๐  ม. 
น. 0.15 ม. 

5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีต      
เสรมิเหล็กสายบ้าน         
นายพยุงศักดิ์ เจรญิสุข      
 (ม.5) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐  ม. 
ย. 6๐๐   ม. 
น. 0.15  ม. 

5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีต      
เสรมิเหล็ก สายหนองเป็ด   
 (ม.9) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐  ม. 
ย. 480   ม. 
น. 0.15  ม. 

5๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน          
 - หมู่ที่  5 
สายบ้านนางพูน ภาคพรม 
- หมู่ที่ 9 
สายบ้านนางยุพิน (หนองเป็ด) 
- หมู่ที่ 2 
สายบ้านนายกติ บุญกุต 
- หมู่ที่ 6 
สายบ้านนายช้ิน ตุ๊อยู ่
- หมู่ที่ 8 
สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน 
- หมู่ที่ 11 
ถนนสายพวงมณ ี

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
6 จุด 

-  
 

5๐๐,๐๐๐ 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 

5๐๐,๐๐๐ 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 

- - - ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
        

แบบ ผ.02 



   -43- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ภายในหมู่บ้าน                 
(ม.๒ – ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
๑๐ จดุ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

19. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก / ลาดยาง/ลูกรัง / หิน
คลุก    ภายในหมู่บ้าน                 
(ม.๒ – ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
๑๐ จดุ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

20. ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวทาง
ลาดยางเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายลุม่ผึ้ง          
หมู่ที่  3 –10 บ้านลุ่มสุ่ม 
- แยกป้อมชรบ.ม.3 
- แยกร้านรับซื้อไม้ท่อน 
- แยกบ้านหนองขอน ม.4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 3 
จุด 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)                                               

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลลุม่สุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21. ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
(ม.๒ – ๑๑) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

จ้านวน 
20๐ ดวง 

- 
 

 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

6๐๐,๐๐๐ 700,000 ไฟฟ้าแสง
สว่างที่มี
มาตรฐาน 

มีความสะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   ( ม.๔) 
- สายบ้านหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองขอน – เขาแหลม 
- สายเดอะเซ็นต์ รีสอร์ท 
- สายวัดหนองปลาไหล 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
3 จุด 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

23. ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าถ้้า 
บริเวณข้างโรงเรยีนบ้านหนอง
ขอน ( ม.4) 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
1 จุด 

- - - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



          -45- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

                องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

24. ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหน้าวดั
หนองขอนจากจุดซุ้มประตูวัด ถึง
โรงเรียนหนองขอน (ม.๔) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐ ม. 
ย. ๙๐๐  ม. 

- 500,000 500,000 6๐๐,๐๐๐ 700,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
- สายผาแดง 
- สายบ้านนายยุ่ง ถึงบ้าน         

นายสายชล  ใจรื่น 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐ ม. 
ย ๙๐๐  ม. 
น. ๐.๑๕ ม. 

- 
 

- - 6๐๐,๐๐๐ 700,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

26. ปรับปรุงถนนลูกรังสายสระหลวง   
หมู่ที่ 2 เช่ือมต่อ ซอยเก้าถ้้า และ
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐ ม. 
ย ๙๐๐  ม. 
น. ๐.๑๕ ม. 

- 
 

- - 6๐๐,๐๐๐ 700,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)                                               

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน ( ม.๕) 
-สายบ้านนายบญุชู โพธิ์ชะอุ่ม 
- สายบ้านนางพูน –ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสานไทรโยค 
-สายบ้านนายไพฑูรย์         
วงษ์ประกัน 
-สายบ้านนายสมาน -กุฎแม่ช ี
- สายบ้านนางสภุาพ จาดคล้าย 
-สายรอบอ่างสามัคคีธรรม-ถ้้า 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
6 จุด 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)                                               

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน ( ม.๖) 
- สายบ้านไทรทอง-บ้านช่อง
อ้ายกาง 
 -สายพุเสนอ 
 -สายพุโคน 
-สายบ้านไทรทอง - 
  บ้านถ้้าชะนี  
- สายซอยเปี่ยมสุข 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
๕ จุด 

- - - 2,0๐๐,๐๐๐ 2,000,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

         องค์การบริหารส่วนต าบลลุม่สุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
( ม.7) 
- สายสามัคคีพัฒนา 1 
 -สายเนินพะยอม 
 -สายสุขใจ 
 -สายร่วมพัฒนา 
- สายพัฒนา2 
-สายบ้านโคก 
-สายเพิ่มพูน 
-สายพุน้อย 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
8 จุด 

- - - 3,0๐๐,๐๐๐ 3,000,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)  

                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน 
 (ม.๘)  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก. ๔.๐๐ ม. 
ย ๙๐๐  ม. 
น. ๐.๑๕ ม. 

- - - 600,000 700,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

31. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

5,000 ม. - 
 

- - 600,000 700,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก (ม.๙) 
-สายซอยโชคด ี
-สายผู้การ 
-สายบ้านแปดหลัง 
-สายจัดสรรค ์
-สายบ้านนายพยงค ์
-สายบ้านนางฉลวย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
6 จุด 

- - 1,500,000 
 
 

1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  (ม.๑0) 
-สายบ้านนายรังษี   ไผ่สอาด ถึง 
บ้านนายสมรักษ์ ผ่องใส 
-สายบ้านนายมานัส มะม่วงชุม 
ถึง บ้านนางทองใบ ทองสง่า 
-สายบ้านนายวรีพล ธนวิจิตรพันธ์ 
ถึงบ้านนายอนันต์  เสง่ียมไพศาล 
-สายบ้านนายถวิล ถึงสายบ้าน
นายวิวัต 
-สายทางเข้าศาลเจ้าพ่อแสงหิน 

 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 5 จุด - 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

34. ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน (ม.10) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

5,000 ม. - - - ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

               องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถ ุ ประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน       
(ม.๑๑) 
-สายทุ่งยาว 2 
- สายซอยปีสิงห ์
 -สายซอยพวงมณ ี
-สายบ้านลุงวรีะ 
-ทางเข้ากุฏิแม่ช ีเชื่อม 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

จ้านวน 
๕ จุด 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

36. ก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์สจดุบ้านนายเอนก 
เพ็ชรปาน 

เพื่อใหร้ะบบการ
ระบายน้้าสะดวก  
ไม่ท่วมขัง 

จ้านวน  1 จุด - - - 2,000,000 2,000,000 ไม่เกดิปัญหา
น้้าท่วมขัง 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

37. ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สายหนองแก (ม.11) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก.5.00 ม. 
ย. 900 ม. 
น.0.05 ม. 

- - - 2,000,000 2,000,000 ถนนท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
         

แบบ ผ.02 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5)                                               

                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

38. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
-แรงต่้าซอยผาแดง      
จุดที่ 2 และ จุดที่ 3  
(ม.๒) 

เพื่อให้ราษฎร 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  
1 ครั้ง 

- - - 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ ระบบ
ไฟฟ้า 
ที่มี

มาตรฐาน 

ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

39. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
-แรงต่้าภายในหมู่บ้าน  
(ม.๒ – ๑๑) 

เพื่อให้ราษฎร 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ้านวน  
๑๐ จดุ 

- - - 6,0๐๐,๐๐๐ 7,000,000 ระบบ
ไฟฟ้า 
ที่มี

มาตรฐาน 

ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

40. ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
(ม.๒ – ๑๑) 

เพื่อให้ราษฎร 
เดินทางไดส้ะดวกใน
เวลากลางคืน 

จ้านวน 
10๐ ดวง 

- - - 1,0๐๐,๐๐๐ 1,000,000 ไฟฟ้าแสง
สว่างที่มี
มาตรฐาน 

มีความ
สะดวก

ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

41. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 -11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑0  หมู่บา้น 

1,0๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ ระบบ
ประปา 
ที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้า
อุปโภค /
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

รวม 41   โครงการ - - 21,600,000  26,600,000  26,100,000 54,100,000 57,100,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
         ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน  
มีความรู้ความเข้าใจใน
การประกอบอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ้านวน 
 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ   
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

2. ส่งเสริมพัฒนากลุม่
อาชีพภายในต้าบล    
ลุ่มสุม่ หมู่ที่  2-11 

เพื่อพัฒนาระบบกลุม่
ให้เข้มแข็ง 

จ้านวน   
10 หมู่บ้าน 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 60,000 จ้านวนกลุ่มที่
จัดตั้ง 

ระบบการ
จัดการกลุ่ม
เข้มแข็งขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

3. ก่อสร้างตลาดกลาง
ชุมชน หมู่ที่  7 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
และจ้าหนา่ยสินคา้
ทางการเกษตร 

จ้านวน 1 แห่ง - - - 2,000,000 2,000,000 ราคาสินค้า
การเกษตรมี
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 20,000 2,070,000 2,080,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         ๒.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้
 
 
 
 
 

เพื่อให้การจัดหา
รายได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ส้ารวจข้อมลูเพื่อ
ประเมินภาษีทุก
ประเภท/ออก
หน่วยบริการ
ประชาชนจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 
 
 

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนภาษ ี
ที่จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น 
 

การจัดหารายได ้
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

รวม 1 โครงการ - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         ๒.๓  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี 
ท่องเที่ยว  (ก่อสร้าง
สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรติบา้น ไทรทองเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก) 

เพื่อส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยวและ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์   
แหล่งท่องเที่ยว 
(ก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรต)ิ 
จ้านวน ๑ ครั้ง  

- - ๑,486,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ้านวน 
นักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ี 
ท่องเที่ยว 
สวยงามและ
สวนสาธารณะ 
ทีม่ีมาตรฐาน 
 

ส้านักปลดั 

2 ส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์ 
การท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยว 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
จ้านวน ๑ ครั้ง  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 จ้านวน 
นักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ี 
ท่องเที่ยว 
สวยงาม 

ส้านักปลดั 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ป่าชุมชน  หมู่ที่ ๕ 
,7, 8 และหมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสนใจท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ ์

จ้านวน ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 จ้านวน 
นักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น 

การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์
พัฒนาขึ้น 

ส้านักปลดั 

4. จัดท้าป้ายชื่อถนน/ซอย
ภายในหมู่บ้าน            
(ม.๒ – ๑๑) 

เพื่อส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์สถานท่ี
ภายในพื้นที ่

จ้านวน 2๐๐ ป้าย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - 300,000 ป้ายที่มี
มาตรฐาน 

ข้อมูล 
มีความชัดเจน 

ส้านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 500,000 500,000 1,586,000 200,000 500,000 - - - 

                                 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

       องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. รณรงค์ยุติการใช้ความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี / 
การปฏิบัตติามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

เพื่อลดการใช้
ความรุนแรงต่อ
เด็กและสตร ี

อบรม 
จ้านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ผู้อบรมไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เด็กและสตรีมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 

ส้านักปลดั 
 

๒. พัฒนาเครือข่ายผูสู้งอายุ 
/ พัฒนาส่งเสริม /อาชีพ
เสรมิผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

จ้านวน ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ - 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เครือข่ายมี
ความเข้มแข็ง 

ผู้สูงอาย ุ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงพิการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

จ้านวน ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
  

๑๐๐,๐๐๐ - 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการที ่
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

4 อุดหนุนส้านักงาน 
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภยัพิบัต ิ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการใน
เบื้องต้น 

ช่วยเหลือประที่
ประสบภัยพิบัต ิ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จ้านวนผู้ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ  
บรรเทาทุกข ์

ผู้ยากไร้ ผู้ประ 
สบภัยไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น 

ส้านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 225,000 225,000 25,000 225,000 225,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
               องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ติดตั้งเครื่องออกก้าลัง
กายกลางแจ้ง (ม.6) 

เพื่อให้ประชาชน    
มีอุปกรณ์กีฬา
ส้าหรับออก 
ก้าลังกาย 

จ้านวน 
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

จ้านวนผู้ใช้
อุปกรณ์ในการ
ออกก้าลังกาย 

ประชาชนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส้านักปลดั 
 

2. จัดการแข่งขัน 
กีฬาต้านภัย 
ยาเสพตดิ 
(ลุ่มสุม่เกมส์)  

เพื่อให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

 
จ้านวน 
๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

จ้านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

3. โครงการส่งเสริมและ
การออกก้าลังกาย 
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่น  

เพื่อสร้างความ
สามัคคีของ
ประชาชน 

จ้านวน 
๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ้านวน
นักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมแข่งขัน
กีฬา 

เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะเพิม่ขึ้น 

ส้านักปลดั 

4. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ศูนย์กีฬา 
๑๐ หมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชน    
มีอุปกรณ์กีฬา
ส้าหรับออก 
ก้าลังกาย 

จ้านวน 
๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

การใช้อุปกรณ์
กีฬาในการ
ออกก้าลังกาย 

อุปกรณ์กีฬา
ส้าหรับออก
ก้าลังเพียงพอ 

ส้านักปลดั 
 

รวม 4  โครงการ - - 550,000 550,000 450,000 550,000 550,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓.๓ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  ๑. สนับสนุนโครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ให้กับนักเรียน 
๕ โรงเรียน (สังกัด สพฐ.)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน 
มีพัฒนาการทาง
ร่างกายที่ด ี

อาหารเสริม 
(นม) นักเรียน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,6๐๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนเด็กท่ี
ได้รับประโยชน ์

เด็กนักเรยีน/
เด็กเล็ก 
มีพัฒนาการ 
ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

2. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน  
๕ โรงเรียน (สังกัด สพฐ.)  

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน 
มีพัฒนาการทาง
ร่างกายที่ด ี

อาหารกลางวัน
นักเรียน 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

2,๕00,๐๐๐ 
 

จ้านวนเด็กท่ี
ได้รับประโยชน ์

เด็กนักเรยีน 
มีพัฒนาการ 
ดีขึ้น 
 

ส้านักปลดั 
 

3. ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ๓ ศูนย ์ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการ 
ทางร่างกายที่ดี 

นักเรียน ๘๐๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,1๐๐,๐๐๐ ๑,2๐๐,๐๐๐ จ้านวนเด็กท่ี
ได้รับประโยชน ์

เด็กนักเรยีน 
มีพัฒนาการ 
ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๓ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 
  

เพื่อให้เด็ก 
และเยาวชน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

จ้านวน ๑ ครั้ง 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

150,000 200,000 จ้านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ความสามัคค ี
ในหมู่คณะ 

ส้านักปลดั 
 

 5. ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจ้า
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อให้ศูนย์มี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีน
การสอน 

จ้านวน ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ - 6๐๐,๐๐๐ 700,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

ศูนย์เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

6. จัดส่งครผูู้ดเูล็กอบรม 
พัฒนาประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก 

จ้านวน 
๓ ครั้ง/คน/ป ี

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จ้านวนครู  ที่มี
ประสิทธิ ภาพ 

ครูมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

รวม 6 โครงการ - - 4,850,000 5,150,000 4,940,000 5,890,000 6,240,000    

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๔ แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
จากโรคไข้เลือดออก  

จ้านวน  ๑ ครั้ง 
 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนประชาชน
ที่ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 
ที่ลดน้อยลง 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

2. ส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย 

จ้านวน ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชน 
ที่ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชน  
มีความ
ปลอดภัยขึ้น 
 

ส้านักปลดั 
 

3. ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
จัดตั้งหมู่บ้านเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ  

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรูเ้กี่ยวกับ     
ยาเสพตดิ 

จ้านวน   ๑ 
หมู่บ้าน ๆ ละ 30 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
เรื่องยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

ปัญหายา
เสพติดลด
น้อยลง 
 
 

ส้านักปลดั 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๔ แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4. รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยจาก 
โรคเอดส ์

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรูเ้กี่ยวกับโรค
เอดส ์

อบรม 
จ้านวน ๑ ครั้ง 

30  คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ผู้อบรมไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ปัญหาโรคเอดส์ลด
น้อยลง 
 

ส้านักปลดั 
 

5. อุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยของประชาชน
ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามยัที่
สมบูรณ์แข็งแรง
น้าไปสูสุ่ขภาพจติที่ดี 
และส่งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดีขึ้น 

จ้านวน 10 
หมู่บ้าน  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน
โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีอัตราการ
เจ็บป่วยที่ลดลง
และมีความ
ตระหนักถึงปัญหา
ด้านสุขภาพมาก
ขึ้น ส่งผลให้
ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 

ส้านักปลดั 

รวม 5 โครงการ - - 540,000 590,000 490,000 590,000 640,000 - - - 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

   
๑. 

สร้างเสริมศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
/ฝึกอบรม / ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน  

เพื่อสร้างเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมการ
ป้องกันภัย /เพื่อให้
ในการให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันฯ มี
ประสิทธิภาพ 

 จ้านวน ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ/
จ้านวน อปพร. 
ที่เข้าร่วมอบรมและ
มีทักษะความรู้
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ด้านป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
 

๒. อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและจดัตั้ง
หมู่บ้านเฝ้าระวังปญัหา
ไฟป่า 

เพื่อให้การป้องกัน 
ไฟป่ามีประสิทธิภาพ 

จ้านวน   ๑ 
หมู่บ้าน 30 คน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนอาสาสมัครที่
เข้าร่วมอบรมและมี
ทักษะความรู้เพิ่ม
มากขึ้นและมีวัสดุ
อุปกรณ ์

การป้องกัน 
ไฟป่ามี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากข้ึน 

ส้านักปลดั 
 

๓. รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ /ปี
ใหม่  

เพื่อให้ประชาชน 
มีจิตสา้นึกในการขับ
ขี่อย่างปลอดภัย 

 จ้านวน  ๒  
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนประชาชนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
จิตส้านึกใน
การขับขี่อย่าง
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

ส้านักปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 250,000 250,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ประจา้
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ส้าหรับการ
ประชุมและจัดท้า
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

ก. 11.00 ม. 
ย. 5.00 ม. 

300,000 300,000 300,000 - - ศาลา
อเนกประสงค์
มีมาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีส้าหรับ
การประชุมและ
จัดท้ากิจกรรมที่
สะดวก 

กองช่าง 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) ภายใน      
หมู่ที่ 3 

เพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ 

จ้านวน 
๑ จุด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - - กล้องที ่
มีคุณภาพ 

การเฝา้ระวัง
ปัญหายาเสพตดิมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

3. ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ประจา้
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้ส้าหรับการ
ประชุมและจัดท้า
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

ก. 20.00 ม. 
ย. 5.60 ม. 
ส. 10.10 ม. 

500,000 - 500,000 - - ศาลา
อเนกประสงค์
มีมาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีส้าหรับ
การประชุมและ
จัดท้ากิจกรรมที่
สะดวก 

กองช่าง 

4. รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ
คอรัปช่ัน 

เพื่อให้ประชาชน  
เข้าใจปัญหาการ
ทุจริต 

จ้านวน 
 ๑ ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ้านวน 
ผู้เข้าอบรม 
 

ผู้เข้าร่วมม ี
จิตส้านึกเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5. ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
(CCTV)  
ภายในหมู่ที่ 2-11 

เพื่อเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ 

จ้านวน 
๑๐ จดุ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กล้องที ่
มีคุณภาพ 

การเฝา้ระวัง
ปัญหายาเสพตดิ
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 

จ้านวน 1 
ครั้ง 

500,000 500,000 - 500,000 500,000 หอกระจาย
ข่าวที่มี
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

7. อบรมให้ความรู ้
สร้างจิตส้านึก 
ในการปกป้องสถาบัน 

เพื่อสร้างจิตส้านึก
ในการปกป้อง
สถาบัน 

จ้านวน 
๑ ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมี
ความเข้าใน
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

8. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรูเ้กี่ยวกับ     
ยาเสพตดิ 

จ้านวน   ๑ 
หมู่บ้าน ๆ 
ละ 30 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ยาเสพตดิ
เพิ่มขึ้น 

ปัญหายาเสพตดิ
ลดน้อยลง 
 
 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน  
 (ม.2 – ม.11) 

เพื่อให้ระบบเสียง
ตามสายมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบเสียง
ตามสาย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบเสียง
ตามสายที่มี
ประสิทธิ 
ภาพ 

ประสิทธิภาพ
ระบบเสียงตาม
สายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

10. ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ส้าหรับการ
ประชุมและจัดท้า
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 1 
จุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศาลามี
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีส้าหรับ
การประชุมและ
จัดท้ากิจกรรมที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11. อบรมให้ความรู้และ
รณรงค์ยุติการใช้ความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

เพื่อให้ประชาชน  
เข้าใจปัญหาและยตุิ
การใช้ความรุนแรง
ต่อเด็กและสตร ี

จ้านวน 
 20  

ครัวเรือน 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ้านวนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตร ี

การใช้ความ
รุนแรงต่อ
เด็กและสตรี
ลดน้อยลง 

ส้านักปลดั 

12. โครงการอบรมให้
ความรู้พัฒนาอาชีพแก่
ประชาชนภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 2-11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
พัฒนาอาชีพ 

ประชาชน
เข้ารับ
การอบรม
จ้านวน 
50 คน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนประชาชนท่ี
ได้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

สามารถน้า
ความรู้ที่
ได้รับจาก
การอบรมมา
พัฒนาอาชีพ
ของตนได ้

ส้านักปลดั 
 

13. ฝึกอบรมสัมมนาศึกษา
ดูงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชน  
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนา
ศักยภาพของชมรม 

จ้านวน 
 40  คน 

100,000 100,000 - 200,000 200,000 จ้านวนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

ชมรมมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14. ฝึกอบรมสัมมนาศึกษา
ดูงานพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้สมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

จ้านวน 
 40  คน 

100,000 100,000 - 200,000 200,000 จ้านวนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนา
ศักยภาพของสภา
เด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

15. ฝึกอบรมสัมมนาศึกษา
ดูงานพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตร ี

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
สตรมีีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

จ้านวน 
 40  คน 

100,000 100,000 - 200,000 200,000 จ้านวนผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตร ี

กลุ่มสตรมีี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

16. ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน (ม.๒ –๑๑) 

เพื่อให้ระบบเสียง
ตามสายมี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน 
๑๐ หมู่บ้าน 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ระบบเสียงตามสาย
ที่มีประสิทธิ 
ภาพ 

ประสิทธิภา
พระบบเสียง
ตามสาย
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

รวม 16 โครงการ - - 5,900,000 5,400,000 4,080,000 4,300,000 5,400,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๗ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อให้กองทุนมี
ความมั่นคงและ
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

จ้านวน ๑ ครั้ง 150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ จ้านวน
สมาชิก
กองทุนที่
เพิ่มขึ้น 

กองทุนมีความ 
มั่นคงเพ่ิมขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

๒. เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน (สปสช.)  

เพื่อให้กองทุน 
มีความมั่นคง 

จ้านวน  
๑ ครั้ง 

2๕๐,๐๐๐ 
 

2๕๐,๐๐๐ 
 

2๕๐,๐๐๐ 
 

2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ จ้านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

กองทุนมีความ
มั่นคงมากยิ่ง
ขั้น 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓.๗  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
มีคุณภาพชีวิต  
ที่ด ี

จ้านวน  
1,166 คน 

 ๖,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๘,1๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,5๐๐,๐๐๐ คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

4. สงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

จ้านวน  
๒๐๐ คน 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 

2,5๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

ส้านักปลดั 
 

5. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยโรคเอดส์ด ี

จ้านวน  
๒๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้ป่วยโรค
เอดส์มี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

รวม 5 โครงการ - - 8,700,000 9,100,000 10,200,000 11,600,000 12,600,000 - - - 

 
              
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามอตัลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  ๔.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  ๑. โครงการอนุรักษแ์หล่งน้้า
และบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ 
รักพื้นท่ีสีเขียว) 
  (ม.๒ –๑๑)  

เพื่อให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- สนับสนุนปลูก 
ป่าชุมชน 
-ปลูกหญ้าแฝก 
-ปลูกต้นไม้บริเวณ 
สองข้างทาง 
- ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 
-ท้าความสะอาดสองขา้งทาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

พื้นที่สีเขียวมี
ปริมาณเพิ่ม  
มากขึ้น 

การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาตมิี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
 

๒. อบรมให้ความรู้การใช้
พลังงานสะอาดจาก
การเกษตร 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ในการใช้ใน
การใช้พลังงาน
สะอาด 

จ้านวน ๑ ครั้ง 
30  คน 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนผู ้
เข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้พิ่ม
มากขึ้น 

การใช้
พลังงาน
สะอาดมีเพิ่ม
มากขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

3. อบรมให้ความรู้การคดั
แยกขยะมลูฝอย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ในการคัด
แยกขยะมลูฝอย 

จ้านวน 1 ครั้ง 
30  คน 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนผู ้
เข้าร่วมอบรม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ขยะมูลฝอยมี
ปริมาณลด
น้อยลง 

ส้านักปลดั 
 

รวม 3 โครงการ - - 14๐,๐๐0 14๐,๐๐0 12๐,๐๐๐ 14๐,๐๐0 14๐,๐๐0 - - - 

             

แบบ ผ.02 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  ๑. บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
แบบครบวงจร 
  

เพื่อให้การ
จัดการขยะมูล
ฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลมี
ประสิทธิภาพ 

1.ค่าธรรมเนยีมการ
ก้าจัดขยะมลูฝอย 
2.จัดหาที่ท้ิงขยะ 
3.ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
4.ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะมูลฝอย 
 

20๐,๐๐๐ 
 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

การบริหาร
จัดการขยะที่
ถูกสุขลักษณะ 

การจัดการ  
ขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
มปีระสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ - - 2๐๐,๐๐0 2๐๐,๐๐0 20๐,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ - - - 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี ๑ ส่งเสรมิการท่องเที่ยวท่ีตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
     ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  ๕.๑ แผนงานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  ๑. โครงการอนุรักษ์ จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีเข้าพรรษา 
ฯลฯ               

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณ ี
ที่ดีงามของชาติ
ไทย 

จ้านวน  ๑ ครั้ง 15๐,๐๐๐ 
 
 

 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีของ
ไทยได้รับการ 
สืบสานให้คงอยู่
ต่อไป 

ส้านักปลดั 
 

2. โครงการเฉลิมพระ
เกียรต/ิงานราชพิธ ี 
งานรัฐพิธี/กิจกรรมตาม
นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

เพื่อแสดงออก
ซึ่งความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ้านวน  2 ครั้ง 150,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

รวม 2 โครงการ - - 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - - - 

 
                  
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ฝึกอบรมสัมมนาศึกษา 
ดูงานเพิม่ประสิทธิภาพ 
พัฒนาศักยภาพ  
การบริหารจัดการของ 
อบต.ลุ่มสุ่ม ประจ้าปี
งบประมาณ 2563-
2565 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารงานของ
อบต.  

จัดฝึกอบรมสมัมนา
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และผู้น้า
ชุมชน 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
   
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

25๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มี
ทักษะความรู้
เพิ่มขึ้น  

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ทักษะ
ในการบริหาร
จัดการเพิม่ขึ้น 

ส้านักปลดั 
 

๒. ฝึกอบรมสัมมนาศึกษา 
ดูงานเพิม่ประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อบต.ลุ่มสุ่ม  
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563-2565 

- เพื่อสร้างเสริม
แนวคิด วิสัยทัศน์การ
ท้างาน 
 - เพื่อการเรียนรู้และ
เข้าใจวิธีการท้างาน
ร่วมกันเป็นทีม 
 

จัดการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ให้กับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต้าบล 
พนักงานจ้าง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ที่มีทักษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น  

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรู้ 
ทักษะในการ
ปฏิบัต ิ
งานเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

                  
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ
เติม/ปรับภมูิทัศน์ท่ีท้า
การองค์การบริหารส่วน
ต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อรองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

จ้านวน ๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 
 

7๐๐,๐๐๐ 
 

8๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประสิทธิภาพ 
การให้บริการ 
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

เพื่อจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น  

จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา 
และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

การจัดการ
เลือกตั้งท่ีมี
ประสิทธิ 
ภาพ 

การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย 

ส้านักปลดั 

5. จ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ประเมินผล
ความพึงพอใจในการ
บริการสาธารณะ 
 

เพื่อส้ารวจและ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส้ารวจความ
คิดเห็นดา้นความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนผู้ที่
พึงพอใจ 
ในการ
ให้บริการ 

ทราบความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี             
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ้าเภอไทรโยค         
  

เพื่อเผยแพร่ขอมลู
ข่าวสาร ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
รวบรวมปญัหา ข้อมูล
ความเดือดร้อน ความ
ต้องการของท้องถิ่น ใน
อ้าเภอไทรโยค เป็น
ศูนย์กลางของท้องถิ่นใน
การด้าเนินงานด้าน
ธุรการ รับ ส่งหนังสือ
และเอกสารต่างๆ 

จ้านวน  ๑ ครั้ง 45,๐๐๐ 
 

4๕,๐๐๐ 
 

4๕,๐๐๐ 
 

4๕,๐๐๐ 
 

4๕,๐๐๐ 
 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 
ที่มีมาตรฐาน 

มีสถานท่ี
รวบรวมข้อมลู
ข่าวสาร
กฎหมาย 
ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ
ที่เป็น
ประโยชน์มี
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

ส้านักปลดั 

7. ก่อสร้างประตูและรั้ว
บริเวณที่ท้าการ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

จ้านวน 1 ครั้ง - - - 800,000 - ประตูและรั้วที่
มีมาตรฐาน 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการมี
ความ
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8. ปรับปรุงห้องน้้า
บริเวณที่ท้าการ
องค์การส่วนต้าบล
ลุ่มสุม่  
  

เพื่อใหก้ารจัดบริการ
สาธารณะมี
ประสิทธิภาพ 

ห้องน้้าได้รับการ
ปรับปรุง 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

- 
 

ห้องน้้า 
ที่มีมาตรฐาน 

การจัดบริการ
สาธารณะมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

9. ก่อสร้างแผงเหล็ก
กั้นนกบริเวณรอบ
อาคารที่ท้าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อป้องกันนกท่ีแพร่
เชื้อโรคและสร้างความ
สกปรกบรเิวณอาคาร 

แผงเหล็กกั้นนก 500,000 - - 500,000 500,000 แผงเหล็กที่มี
มาตรฐาน 

บริเวณที่ท้า
การมีความ
สะอาดขึ้น 

ส้านักปลดั 

10. ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลลุ่มสุ่ม 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรม 

จ้านวน 1 ครั้ง 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - เวทีท่ี
มาตรฐาน 

การจัด
กิจกรรมมี
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

รวม 10  โครงการ - - 2,565,๐๐๐ 2,๐65,๐๐๐ 1,495,๐๐๐ 3,965,๐๐๐ 2,165,๐๐๐ - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
   ๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ประชุมประชาคม 
เพื่อเพิ่มเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 

เพื่อรับทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดประชาคม 
จ้านวน ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ปัญหาความ
ต้องการไดร้ับการ
แก้ไข 

ส้านักปลดั 

2. คัดเลือกบุคคล
ภายในและภายนอก
หน่วยงานเพื่อ     
ยกย่องบุคคลดเีด่น
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 

เพื่อยกย่องบุคคล
และภายนอก
หน่วยงานท่ีมี
คุณธรรม และ
จริยธรรมเป็นที่
ประจักษ์ต่อ  
สาธารณชน 

จ้านวน ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
 

จ้านวนบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือก
เป็นบุคคลดีเด่น
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 

บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกมีขวัญ
และก้าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 

ส้านักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 

 
                                                    
 

แบบ ผ.02 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี                                        
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิคอนกรตี สายบ้าน
หินงามพุพลู  หมู่ที่ ๑๑ ต้าบล
ลุ่มสุม่ เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ ๕ ต้าบลศรมีงคล  

เพื่อให้
ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก.๖.๐๐ ม. 
ย.895 ม.  
น. ๐.๑๕  ม. 
 

๓,200,๐๐๐ 
 

๓,200,๐๐๐ 
 

๓,200,๐๐๐ 
 

๓,200,๐๐๐ 
 

๓,200,๐๐๐ 
 

ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหุบผาแดง หมู่ที่ 2 
ต้าบลลุ่มสุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 
ต้าบลช่องสะเดา  

เพื่อให้
ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก.8.๐๐ ม. 
ย.9๐๐ ม.  
น. ๐.0๕  ม. 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไร่ผู้การ หมู่ที่ 9 
ต้าบลลุ่มสุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 
บ้านช่องแคบ ต้าบลท่าเสา 

เพื่อให้
ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก.8.๐๐ ม. 
ย.9๐๐ ม.  
น. ๐.0๕  ม. 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5  ต้าบล   ลุ่มสุ่ม เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 5 ต้าบลศรมีงคล 

เพื่อให้
ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก. ๖.๐๐  ม. 
ย 55๐ ม. 
น ๐.1๕  ม. 

๒,2๐๐,๐๐๐ 
 

๒,2๐๐,๐๐๐ ๒,2๐๐,๐๐๐ ๒,2๐๐,๐๐๐ ๒,2๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



               -79- 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี     
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5. ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพุโคน หมู่ที่ ๖ 
ต้าบลลุ่มสุ่ม เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ ๑ ต้าบล 
วังกระแจะ  

เพื่อให้ประชาชน
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
และสญัจรสะดวก 
 

ก. ๖.๐๐  ม. 
ย 625 ม. 
น ๐.1๕  ม. 
 

๒,5๐๐,๐๐๐ 
 

๒,5๐๐,๐๐๐ 
 

๒,5๐๐,๐๐๐ 
 

๒,5๐๐,๐๐๐ ๒,5๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร 
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านนางใจ   
หมู่ที่ 3 4  ต้าบลลุม่สุม่ 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3     
ต้าบลศรีมงคล 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก. ๖.๐๐ ม. 
ย 56๐  ม. 
ม. ๐.๑๕ ม. 
 

๒,3๐๐,๐๐๐ 
 

๒,3๐๐,๐๐๐ 
 

๒,3๐๐,๐๐๐ 
 

๒,3๐๐,๐๐๐ ๒,3๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร 
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสรมิเหล็ก สายบา้น 
นายวีรพลหมู่ที่ ๑๐     
ต้าบลลุ่มสุ่ม  
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒        
ต้าบลสิงห์  

เพื่อให้ประชาชน
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรสะดวก 
 
 

ก. ๖.๐๐  ม. 
ย  500 ม. 
น ๐.1๕  ม. 
 

๒,1๐๐,๐๐๐ 
 

๒,1๐๐,๐๐๐ 
 

๒,1๐๐,๐๐๐ 
 

๒,1๐๐,๐๐๐ ๒,1๐๐,๐๐๐ ถนนท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ประชาชน
สัญจร 
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 



             -80- 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                         องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8. ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๙  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /
บริโภค 
น้้าการเกษตร 
อย่างพอเพียง 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ระบบ
ประปา 
ที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค 
/บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างสถานสีูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าจากแม่น้้าแคว
น้อย หมู่ที่ 3 , 4 ,๖,  
10  

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค/
บริโภคน้า้
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จ้านวน  
๑ แห่ง 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
  (งบสนับสนุน) 

6๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

6๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

สถานีสูบ
น้้าท่ีมี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค 
/บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

10. ขยายเขตท่อส่งน้้า      
สถานีสูบน้้า  (ม.๓ ม.5     
ม.7 ม.8 และ ม.11 ) 

เพื่อให้มีแหล่งน้้า
พอเพียงส้าหรับ 
อุปโภค /บริโภค 
และการเกษตร 

จ้านวน   
๑  ครั้ง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

10,000,000 
(งบสนับสนุน) 

แหล่งน้้า 
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค 
/ บริโภคพอ 

เพียง 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างระบบกรองน้้า 
 (ม.7) 
 

เพื่อให้มีน้้าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน 
๑ จุด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

น้้าท่ี
สะอาด 

ประชาชนมี
น้้าสะอาดใช้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                           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) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12. ก่อสร้างระบบกรองน้้า 
 (ม.11) 

เพื่อให้มีน้้าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน 
๑ จุด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

น้้าท่ี
สะอาด 

ประชาชนมี
น้้าสะอาดใช้ 

กองช่าง 

13. ขุดสระน้้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 – 11  

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /
บริโภคน้า้
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จ้านวน 
10 จดุ 

๕,0๐๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

5,00๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

5,00๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

สระน้้าทีม่ี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างระบบประปา
ภายใน  ต้าบลลุ่มสุ่ม      
หมู่ที่ 2-11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้้าอุปโภค /
บริโภคน้า้
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

จ้านวน  
๑ จุด 

- 
 
 

- 
 

50,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

50,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

50,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

ระบบ
ประปาที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าอุปโภค/
บริโภค
พอเพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



                -82- 
   
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวปลอดภยั 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         ๒.๓  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถ ุ
ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที ่   
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15. ปรับปรุงสถานท่ีท่องเที่ยว/ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในต้าบล 
 

เพื่อให้ที่
ท่องเที่ยว
สวยงาม 

จ้านวน 
7 จุด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 นักท่อง 
เที่ยว 
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ี 
ท่องเที่ยว 
สวยงาม 

ส้านักปลดั 

 - ถ้้าเชลยและหัวสะพาน 
ถ้้ากระแซ (ม.๑๐)  

  - 
 

- 
 

- 
 

5๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

5๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

   

 - ภูมิทัศน์จุดบ้านเก้าถ้้า (ม.๒)   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐    

 - อ่างเก็บน้้าสามัคคีธรรม (ม.๕)   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐    

 - ภูมิทัศน์จุดชมวิว /อาหารลิง (ม.๙)   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐    

 - ทางลงหัวสะพานลุ่มสุ่ม (ม.๔)   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐    

 - ภูมิทัศน์ป่าชุมชน (ม.๕)   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐    

 -ภูมิทัศน์ถ้้าไทรทอง (ม.๖)   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
          -83- 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสังคม  
     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  ๓..๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16. ก่อสร้างสนามกีฬา
และก่อสร้างเครื่อง
ออกก้าลังกาย
กลางแจ้งภายใน
หมู่บ้าน ม.๒ – ๑๑ 
และประจ้าตา้บล  
 

เพื่อให้มีสนามกีฬา 
และเครื่องออกก้าลัง
กายไว้ให้ประชาชนใช้ 
ในการแข่งขันกีฬา/
ออกก้าลังกาย 

จ้านวน  
๑๐ สนาม/
เครื่องออก 
ก้าลังกาย 
๑๐ จดุ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

 

จ้านวน
ประชาชน
ที่มาใช้
ประโยชน ์

ประชาชน 
มีสถานท่ี
ออกก้าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  ๔.๑ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17. 

ขุดลอกล้าห้วย
ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 - 11 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

จ้านวน ๑ 
ครั้ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒0,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๒0,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๒0,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ล้าห้วยที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
อย่างพอพียง 

กองช่าง 

18. 

ก่อสร้างฝายภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่      
2 - 11 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

จ้านวน  
๑ ครั้ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒0,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๒0,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

๒0,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

ฝายที่มี
มาตรฐาน 

มีน้้าการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
อย่างพอพียง 

กองช่าง 

19. 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
ภายในหมู่บ้าน
พร้อมท่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

จ้านวน  
50  ไร ่

50,๐๐๐,๐๐๐ 50,๐๐๐,๐๐๐ 50,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

50,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

50,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

อ่างเก็บน้้าที่
มีมาตรฐาน 

มีน้้าการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
อย่างพอพียง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                               องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  ๔.๑ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

  
20. 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บ้านสามัคคีธรรม   
หมู่ที ่5  
 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้้าในการ
อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

จ้านวน          
๑  ครั้ง 

- - 30,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

30,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

30,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

แหล่งน้้าท่ีมี
มีพื้นท่ีกัก

เก็บน้้าอย่าง
เพียงพอ 

มีน้้าการ
อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

21. ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บ้านไทรทอง    
หมู่ที ่6  
 

เพื่อให้มีแหล่ง
น้้าในการ
อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
 

จ้านวน          
๑  ครั้ง 

- - 30,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

30,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

30,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบสนับสนุน) 

แหล่งน้้าท่ีมี
มีพื้นท่ีกัก

เก็บน้้าอย่าง
เพียงพอ 

มีน้้าการ
อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 21 โครงการ - - 183,300,000 184,300,000 327,300,000 392,300,000 392,300,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
                                      

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 13,000 บีทียู จ้านวน   2 เครื่อง 
 

- - 23,000 - - ส้านักปลดั 

๒. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2  บาน  
จ้านวน   2  ตู ้
 

- - 11,000 - - ส้านักปลดั 

3. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อโตะ๊เหล็กท้างาน ขนาด 4 ฟุต 
จ้านวน 2 ชุด 
 

- - 11,600 - - ส้านักปลดั 

4. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน จ้านวน 2 ตัว 
 
 

- - 3,200 - - ส้านักปลดั 

5. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร จ้านวน  1 เครื่อง 
 

- - - 18,000 - ส้านักปลดั 

6. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อแท่นบรรยาย จ้านวน    2  ตัว 
 

- - - - 20,000 ส้านักปลดั 

 

   
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
                                      

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องเสียง  จ้านวน    1  ชุด - - 40,780 - - ส้านักปลดั 

8. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน  
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง จ้านวน  2 
เครื่อง 

- - 19,000 - - ส้านักปลดั 

9. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรจ้านวน    6   เครื่อง - - 2,100 2,100 - ส้านักปลดั 

10. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์จ้านวน 5 ชุด - - 51,000 34,000 - ส้านักปลดั 

11. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบ     
ฉีดหมึก  (Ink Tank Printer)    จ้านวน    
2 เครื่อง 

- - 16,000 - - ส้านักปลดั 

12. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถัง
หมึก จ้านวน  6 เครื่อง 

- - 25,800 - - ส้านักปลดั 

13. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ้านวน            
12  เครื่อง 

- - - 35,400 35,400 ส้านักปลดั 

       

แบบ ผ.03 
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      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14. รักษาความสงบ
ภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5  ฟุต   
จ้านวน    1 ตู้ 

- - - 6,000 - ส้านักปลดั 

15. รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้้า จ้านวน  1  เครื่อง    
แบบท่อสูบน้้าพญานาค 

- - - - 85,000 ส้านักปลดั 

16. รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถัง
หมึก จ้านวน 1 เครื่อง 

- - 4,300 - - ส้านักปลดั 

17. รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ้านวน            
1  เครื่อง 

- - - 5,900 - ส้านักปลดั 

18. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อโตะ๊เหล็กท้างาน ขนาด 4 ฟุต จ้านวน 
3 ชุด 

- - 17,400 - 17,400 ส้านักปลดั 

19. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน จ้านวน 3 ตัว 
 

- - 4,800 - 4,800 ส้านักปลดั 

20. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร ์จ้านวน  3  ชุด - - - 15,000 - ส้านักปลดั 

21. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5  ฟุต   
จ้านวน    3 ตู้ 

- - - 18,000 - ส้านักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



 -89- 
 
      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
                                      

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

22. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อตู้วางของ 10 ช่อง 2 ช้ัน จ้านวน 4 ตู ้
 

- - - 20,000 20,000 ส้านักปลดั 

23. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อโตะ๊หน้าขาวขนาด 075x1.8x 0.75 
เมตร จา้นวน   3  ตัว 
 

- - - 7,500 7,500 ส้านักปลดั 

24. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อล้าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 น้ิว 
พร้อมล้อลากและขาตั้งล้าโพง  จ้านวน        
1  ชุด 

- - - 13,000 13,000 ส้านักปลดั 

25. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อตู้ท้าความเย็น จ้านวน  1 เครื่อง - - - 5,000 5,000 ส้านักปลดั 

26. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์จ้านวน 3 ชุด - - 51,000 - - ส้านักปลดั 

27. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถัง
หมึก จ้านวน 3 เครื่อง 

- - 12,900 - - ส้านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 -90- 
 
      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

28. สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ้านวน  2 เครื่อง - - - 59,000 59,000 ส้านักปลดั 

29. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2  บาน  
จ้านวน   2  ตู ้

- - 11,000 - - กองช่าง 

30. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ   
จ้านวน  1  คัน 

- - - 1,025,000 - กองช่าง 

31. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา้หรับงาน
ประมวลผล    แบบท่ี 2 จ้านวน   1   เครื่อง 

- - - 23,000 - กองช่าง 

32. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ้านวน   2   
เครื่อง 

- - - - 11,800 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 -91- 
 
      บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง  ๒๕๖5) 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
                                      

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

33. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2  บาน   
จ้านวน    2 ตู้ 

- - 11,000 - - กองคลัง 

34. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 24,000 บีทียู จ้านวน 2 เครื่อง 

- - 64,800 - - กองคลัง 

35. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ส้าหรับส้านักงาน 
จ้านวน 5 เครื่อง 

- - 51,000 34,000 - กองคลัง 

36. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้ม
ติดตั้งถังหมึก จ้านวน 1 เครื่อง 

- - 4,300 - - กองคลัง 

37. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ้านวน   4   เครื่อง 

- - - - 23,600 กองคลัง 

38. 
 

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร  
จ้านวน    2  เครื่อง 

- - 1,400 - - กองคลัง 

39. 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรจ้านวน    2  
เครื่อง 

- - 1,400 - - กองช่าง 

 รวม - - 438,780 1,320,900 302,500  
   

แบบ ผ.03 


