


















































































 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2  

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป  
6 ยุทธศาสตร 

 

1.ดานความมั่นคง 2.ดานการสราง
ความสามารถใน

การแขงขนั 

3.ดานการพัฒนา 
และเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

4.ดานการสราง
โอกาส 

และความเสมอภาค
 

5.ดานการสรางการ
เติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 

6.ดานการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

5.การเสริมสราง
ความมั่นคง

แหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ  

สูความมั่งค่ังและ
ย่ังยืน 

3.การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกจิ
และแขงขันไดอยาง

ย่ังยืน 

1.การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

2.การสราง
ความเปนธรรม
และลดความ
เหล่ือมลาใน

สังคม 

4.การเติบโตที่
เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกนัการ
ทุจรติประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

7.การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ 

โลจิสตกิส 8.การพัฒนาวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

9.การ
พัฒนาภาค 
เมือง และ

พ้ืนที่
 

10.ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

1.พัฒนาสินคาเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ให

ไดคุณภาพ มาตรฐาน 
ยกระดับสูการเปนศูนยกลาง

สุขภาพครบวงจร 

2.สงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด อารยธรรมทวารวดี 

ไปยังแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และ
ยกระดับการทองเที่ยวใหมีชือ่เสียง 

3.พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคา
ผานแดนใหมีศักยภาพ ผลักดนัเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุน 

เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย 

4.ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน 
และภาคแรงงานปรับเปล่ียนกระบวนการ

ผลิตโดยเนนวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูประเทศไทย 

๔.๐ 

แผนพัฒนา
จังหวัด 

 ศ ส  

 1.การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขนั

ทางการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 2.พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

4.การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

3.การสงเสรมิคุณภาพส่ิงแวดลอม

ควบคูการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติสู

ความย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ในกลุมจังหวัด 

7 ยุทธศาสตร 
 

2.การเสริมสรางและพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหเกิดความสมดุล 

3.การยกระดับคุณภาพชวีิต  
และความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสิน 

4.การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให
ตรงกับความตองการประชาชน 

7.การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคใหอยูใน
เกณฑที่ไดมาตรฐาน 

5.การสงเสรมิใหกีฬาอยูในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถ

ทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

6.การสงเสรมิสถาบันของชาติและ
การนําการเปล่ียนแปลงดานการ

บริหารและบริการเพ่ือประโยชนของ
ประชาชน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12  
10 ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง 
4 ยุทธศาสตร 

 

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ  
เพ่ือการบรโิภคและการสงออก 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน (Vision)  
 “ตําบลบานกุมมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี แหลงผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศนสวยงามริมฝงแม
น้ําทาจีน ศาสนาท่ีวัฒนธรรมโดดเดน สงเสริมการกีฬา การศึกษา การยึดการมีสวนรวม คุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 2.2 ยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพ่ือประโยชนของ
              ประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ  
                     สงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร  
      อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
      สงเสริมการทองเท่ียว 

 2.3 เปาประสงค 
 เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 14 เปาประสงค ดังนี้ 

 เปาประสงคท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดวยความโปรงใส 
  เปาประสงคท่ี 2 บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เปาประสงคท่ี 3 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
  เปาประสงคท่ี 4 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา 

            สาธารณภัย การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
 เปาประสงคท่ี 5 สงเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
 เปาประสงคท่ี 6 มีการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยู 
 เปาประสงคท่ี 7 สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ 
 เปาประสงคท่ี 8 พัฒนาสงเสริมสนับสนุนดานสาธารณสุขและปองกันโรคติดตอ 
 เปาประสงคท่ี 9 เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ สินคาการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
 เปาประสงคท่ี 10 เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
 เปาประสงคท่ี 11 มีโครงสรางพ้ืนฐาน ไดมาตรฐาน 

 เปาประสงคท่ี 12 มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึนและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 
  เปาประสงคท่ี 13 มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงคท่ี 14 พัฒนาใหมีแหลงทองเท่ียวของตําบลบานกุม 
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 2.4 ตัวช้ีวัดและ2.5 คาเปาหมาย 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด ระดับคาเปาหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. การยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการ
ดวยความโปรงใส 

ระดับความสําเร็จการ
ยกระดับคุณภาพการ
บริหารและบริการดวย
ความโปรงใส 

  3   

2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล ระดับความสําเร็จการบูร
ณาการการบริหารตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

  3   

3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหา
ความยากจน 

ระดับความสําเร็จการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี
และแกไขปญหาความ
ยากจน 

   
3 

  

4. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
 

ระดับความสําเร็จการ
เสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแกไขปญหา
ยาเสพติด และนโยบาย
ของรัฐ 

   
3 

  

5. สงเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาให
ไดมาตรฐาน 
 

ระดับความสําเร็จการ
สงเสริมการศึกษาและ
ยกระดับการศึกษาใหได
มาตรฐาน 

     
5 

6. มีการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยู 

ระดับความสําเร็จการมี
การอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยู 

   4  

7. สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ ระดับความสําเร็จการ
สงเสริมการกีฬาสูความ
เปนเลิศ 

  3   
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด ระดับคาเปาหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5)  

8. พัฒนาสงเสริมสนับสนุนดานสาธารณสุขและ
ปองกันโรคติดตอ 

ระดับความสําเร็จการ
พัฒนาสงเสริมสนับสนุน
ดานสาธารณสุขและ
ปองกันโรคติดตอ 

   4  

9. เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสินคาการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

ระดับความสําเร็จการ
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
สินคาการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม 

  3   

10. เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ระดับความสําเร็จการ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร 

  3   

11. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ไดมาตรฐาน ระดับความสําเร็จการมี
โครงสรางพ้ืนฐาน ได
มาตรฐาน 

  3   

12. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึนและกอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

ระดับความสําเร็จการมี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี
ข้ึนและกอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชน
อยางสูงสุด 

    5 

13. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ระดับความสําเร็จการมี
การอนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

   4  

14. พัฒนาใหมีแหลงทองเท่ียวของตําบลบานกุม ระดับความสําเร็จการ
พัฒนาใหมีแหลง
ทองเท่ียวของตําบล 
บานกุม 

  3   
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 2.6 กลยุทธ 
 กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 15 กลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1 บริการประชาชนดวยความปลอดภัยและโปรงใส 
 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการรวมกันท้ังภาคราชการและเอกชน 
 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ไฟฟา ระบบประปา เปนตน 
2. การพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  3. การพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการ 
      ทองเท่ียว 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 

 

 1.การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร

และอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการ

แขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยนื 

2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4.การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

เปาประสงค 
 

 1. ผลิตภัณฑการเกษตรในจังหวัด
ยกระดับสูมาตรฐานอาหารปลอดภยั 

(Food safety) 
2. ผลิตภัณฑการเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมยกระดับรายไดใหกับ

เกษตรกร 

1. รายไดจากการทองเที่ยวทุกสาขา
และธุรกิจการทองเที่ยวมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
2. อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬา

เพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ 
(Sport Tousism) ไดรับการสงเสริม

และพัฒนา 
นําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณและดํารงอยูอยางยั่งยืน 

2. คุณภาพส่ิงแวดลอมดี ปราศจาก
มลพิษที่สงผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ 

1. ประชาชนในสังคมมีทักษะในการ
ดํารงชีวิตและเรียนรูไดทันตอการ

เปล่ียนแปลงของโลก 
2. ประชาชนทุกชวงวัยมีสุขภาวะที่ดี 
3. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง

และมีสวนรวมในการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในกลุม
จังหวัด 

 

2.การเสริมสรางและพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล 

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
เพื่อการบริโภคและการสงออก 

3.การยกระดับคุณภาพชวีิต 
และความปลอดภัยในชวีิต

และทรัพยสิน 

4.การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให
ตรงกับความตองการประชาชน 

7.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคใหอยูใน
เกณฑที่ดีไดมาตรฐาน 

5.การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรีและมี

ความสามารถทางดานกีฬาสู
ความเปนเลิศ 

6.การสงเสริมสถาบันของชาติ
และการนําการเปล่ียนแปลงดาน

การบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชนของประชาชน 

ยุทธศาสตรองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

 

5.การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  
การแปรรูปและผลิตภัณฑ 

3.การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ

สงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ 

2.การพัฒนาสังคมการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

1.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารจัดการ บริการเพื่อ

ประโยชนของประชาชน 

4.การพัฒนาดานสาธารณสุข
และสงเสริมคุณภาพชีวิต

               

7.การพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ

สงเสริมการทองเที่ยว 

6.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

3.การสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมควบคูการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

 

42 



 
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
 

ตําบลบานกุมมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี แหลงผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศนสวยงามริมฝงแมนํ้าทาจีน ศาสนาท่ีวัฒนธรรมโดดเดน 

สงเสริมการกีฬา การศึกษา การยึดการมีสวนรวม คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 

การพัฒนา
ดานการเมือง

และการ
บริหาร

จัดการเพื่อ
ประโยชน

ของ
ประชาชน 

การพัฒนา
สังคมการ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

การพัฒนา
สงเสริมดาน
การศึกษา
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธร

รมและ
สงเสริมกีฬา
สูความเปน

เลิศ 

การพัฒนา
ดาน

สาธารณสุข
และ

สงเสริม
คุณภาพ

ชีวิต               

การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม

เกษตร
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม  

การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ 

การพัฒนา
ดาน

โครงสราง
พื้นฐาน 

การพัฒนาดาน
การอนุรักษ 

ฟนฟู
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
ส่ิงแวดลอมและ

สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

เปาประสงค 
 

การยกระดับ
คุณภาพการ

บริหารและบริการ
ดวยความโปรงใส 

บูรณาการ 
การบริหารตาม

หลัก 
ธรรมมาภิบาล 

เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชวีิต

และทรัพยสิน การ
ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย การแกไข

ปญหายาเสพติด 
และนโยบายของ

รัฐ 

เสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี
และแกไขปญหา

ความยากจน 
 

สงเสริมการศึกษา
และยกระดับ

การศึกษาใหได
มาตรฐาน 

มีการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยู 

สงเสริมการกีฬา
สูความเปนเลิศ 

พัฒนา
สงเสริม

สนับสนุนดาน
สาธารณสุข
และปองกัน
โรคติดตอ 

เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ 

สินคา
การเกษตร 

อุตสาหกรรม 
เกษตร

อุตสาหกรรม 

เพิ่มมูลคา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

มีโครงสราง
พื้นฐาน ได
มาตรฐาน 

มีการอนุรักษ 
ฟนฟู 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

มีระบบ
สาธารณูปโภค

ที่ดีขึ้นและ
กอใหเกิด

ประโยชนแก
ประชาชน
อยางสูงสุด 

พัฒนาใหมี
แหลง

ทองเที่ยวของ
ตําบลบานกุม 
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3. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 
เพ่ือพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซ่ึงเปนการประเมินสถานภาพของหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือใชเปน
ประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตและจากการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา สรุปผลไดดังนี้  

ปจจัยภายใน 

ลําดับท่ี จุดแข็ง (Strength) ลําดับท่ี จุดออน (Weakness) 
1 โครงสรางและระบบงานของ อบต. 

มีประสิทธิภาพ 
1 งบประมาณมีอยูอยางจํากัด 

2 บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานเปน 
อยางดี มีการทางานเปนทีม 

2 ขาดแคลนบุคลากรบางประเภท เชน  
เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณาภัย ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข และผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  

3 มีการมอบอํานาจ กระจายอํานาจและ 
การบริหารจัดการท่ีดี 

3 การจัดเก็บฐานขอมูลตางๆ ของ อบต. 
ยังไมเปนระบบ 

4 ระบบการใหบริการมีคุณภาพ 4 วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการทํางาน 
5  การแกไขปญหาขอรองเรียนมีประสิทธิภาพ  5 ถนนหลายสายยังเปนหินคลุกลูกรังและแคบ 
6 เปนเมืองแหงการเกษตรกรรม (ทํานาเปนหลัก) 6 ประชาชนไมคอยใหความรวมมือในการ

ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาของ อบต. 
7 มีทุงนาท่ีสวยงาม 7 แมน้ําลําคลองมีผักตบชวามาก 
8 มีแมน้ําทาจีน และระบบชลประทานหลอเลี้ยง

ประชาชนในการอุปโภค บริโภคและทํา        
การเกษตร 

 

9 มีถนนสายหลักและสายรองใชในการขนสง
สินคา 
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ปจจัยภายนอก 
 
ลําดับท่ี โอกาส (Opportunity) ลําดับท่ี อุปสรรค (Threat) 

1 ไดรับเงินอุดหนุนจากสวนกลาง 
 

1 ประชาชนไมยอมใหขยายถนนไปในท่ีของ
ตนเองจึงทําใหไมสามรถขยายถนนใหกวาง 
ข้ึนได 

2 นโยบายของรัฐบาลมีการสงเสริมการพัฒนา
เมือง 

2 เศรษฐกิจตกต่ําสงผลตอการดําเนินโครงการ /
กิจกรรมตางๆ 

3 ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม อยูไมไกลจาก
กรุงเทพมหานคร  

3 กฎ ระเบียบตางๆ ไมเอ้ือและสงผลกระทบตอ
การบริหารงานในภาพรวม 

 4 ประชาชนบางสวนขาดจิตสานึกท่ีดี เชน การ
ท้ิงขยะขางถนน 

5 ภารกิจท่ีถายโอนลงมาให อบต. มี
จํานวนมาก แตงบประมาณมีจํากัด 

6 น้ําถวมเกือบทุกป 

 
 
 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแตป 2558 เปนตนมา เศรษฐกิจของ
ไทยยังชะลอตัวอยาง ตอเนื่อง ถึงแมวา GDP จะเติบโตเพ่ิมข้ึนแตก็สวนทางกับอัตราเงินเฟอท่ีลดลง เปนผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจ โลกท่ีปรับเปลี่ยนและมีการแขงขันกันมากข้ึน อีกท้ังประเทศไทยโดนตัดสิทธิพิเศษทางดานภาษี 
ซ่ึงสงผล กระทบตอการสงสินคาออกไปตางประเทศเพราะมีตนทุนท่ีสูงข้ึน การเขามาลงทุนในประเทศก็ลดลง หาก
มอง ระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคใตยังตองพ่ึงพายางพาราเปนหลักจากวิกฤตทางเศรษฐกิจต้ังแต 
ป 2558 เปนตนมา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอยาง ตอเนื่อง ถึงแมวา GDP จะเติบโตเพ่ิมข้ึนแตก็สวนทางกับ
อัตราเงินเฟอท่ีลดลง เปนผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกท่ีปรับเปลี่ยนและมีการแขงขันกันมากข้ึน อีกท้ังประเทศ
ไทยโดนตัดสิทธิพิเศษทางดานภาษี ซ่ึงสงผล กระทบตอการสงสินคาออกไปตางประเทศเพราะมีตนทุนท่ีสูงข้ึน  
การเขามาลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมอง ระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคใตยังตองพ่ึงพายางพาราเปน
หลัก การท่ีราคายางพาราลดลงอยาง ตอเนื่อง สงผลกระทบอยางมากตอประชากรในพ้ืนท่ี ทาใหมีรายไดนอยลงไม
พอกับรายจาย ประชาชนจึงใช จายเงินนอยลง ทาใหการหมุนเวียนของเงินในระบบฝด กระทบตอธุรกิจอ่ืนๆเปน
วงกวาง อบต. ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพยายามอัดฉีดการใชจายงบประมาณภาครัฐลงภายในพ้ืนท่ี 
โดยการจัด โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจใหดีข้ึน สงเสริมการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีเปน
นวัตกรรม และมีความแตกตางเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดข้ึนกับสินคา ประกอบกับการเปดประชาคมอาเซียนถือ
เปนโอกาสท่ีดี ในการลงทุน การเคลื่อนยาย แรงงานไดอยางเสรี ตลอดจนการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
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 ดานสังคม 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน การติดตอสื่อสาร ตางๆระหวาง
บุคคลจึงใชสมารทโฟนมากกวาการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเปนสังคม ปจเจกหรือเปน
สวนตัวเพ่ิมมากข้ึน ขาดการปฏิสัมพันธและการทากิจกรรมรวมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนปจจัยสาคัญท่ีสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทัศนคติและ คานิยมท่ีแตกตาง
กันไป ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมุงเฉพาะเรื่องสวนตัวมากกวาสวนรวม กระบวนการ เรียนรูตางๆ ซ่ึงสามารถ
เรียนรูและคนควาไดดวยตนเองนอกจากการอยูในหองเรียน อีกท้ังการพัฒนาบริการ ทางสาธารณสุขท่ีทันสมัย 
สะดวก และครอบคลุมทาใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีอายุยืนจึงทําใหประชากรวัย สูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและมี
สัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมดภายในประเทศ ในสวนผูสูงอายุในเขต อบต. มีจํานวน 608 ราย
ท่ีมาข้ึนทะเบียนกับอบต. สวนประชากรกลุมวัย เรียนไดรับการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนดและมีการยายไปเรียน
ตางจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน เชนเดียวกับประชากร กลุมทํางานท่ีมีการยายไปทํางานตางพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ไมวาจะเปนอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและลดต่ําอยาง รวดเร็ว ฝนท่ีไมตกตามฤดูกาล ภัยแลงท่ียาวนาน สงผลซํ้าเติมให
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน มลภาวะจากการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้น
บรรยากาศยังเพ่ิมข้ึน เปนสาเหตุทาใหเกิด ปญหาโลกรอน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศ เชน น้ําทวม ภัยแลง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตทาง
การเกษตร และสงผลกระทบตอภาค เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตามมา อีกท้ังเมืองเกิดการ
ขยายตัว ผลท่ีตามมาคือปริมาณขยะท่ี เพ่ิมข้ึนจากการบริโภค ซ่ึงจะตองไดรับการจัดการตั้งแตระดับครัวเรือน 
จึงจะมีอัตราขยะท่ีลดลง ในขณะท่ีดานสิ่งแวดลอม หลายๆ เมืองไดใหความสาคัญและคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่ งแวดลอม อบต. ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการสรางตําให เปนเมืองแหงสวน โดยการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตตําบล  
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสรางพ้ืนฐาน 1.1) ไฟฟาสองสวางทางและ
ท่ีสาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 
 
 
1.2) ประชาชนตองการถนน
ในการสัญจรไปมาใหกวางข้ึน
และองคการบริหารสวนตําบล
ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ 

 ไฟฟาสองสวาง 
 
 
 
 
 
เสนทางคมนาคม 

ทางและท่ีสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
เสนทางคมนาคมท่ีเปน
สาธารณะและประชาชนมี
ความตองการใหดําเนินการ 

ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปองกัน
การเกิดอาชญากรรมได 
 
มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2.1) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน   
ความดัน 

ดานสาธารณสุข ประชาชนกลุมเสี่ยงและผูปวย ปวยเปนโรคเรื้อรังแนวโนม
ลดลง 

 2.2) ปริมาณขยะมากข้ึน 
  -  

ดานสาธารณสุข ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 

ปริมาณขยะถูกกําจัดให
หมดดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2.3) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ และ
ดื่มสุรา    

สังคมในชุมชน -ประชาชนท่ีสูบบุหรี่และดื่ม
สุรา 

 ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และ
เลิกดื่มสุรา 

3. ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชย
กรรมและการทองเท่ียว 

3.1) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ํา  
 
3.2) ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไมมีแหลงทองเท่ียว
และกิจกรรมการทองเท่ียว 
 
 
3.3) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 
   
  

การพาณิชยกรรม  
 
 
การทองเท่ียว  
 
 
 
 
การพาณิชยกรรม 

 เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 
 
 ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 
 
 
 
ผูประกอบอาชีพรับจาง 

ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 
 
 
มีแหลงทองเท่ียวในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
และสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 
คาแรงสูงข้ึนเหมาะสมกับ
คาครองชีพ มีการจางงาน
มากข้ึน 

4. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

4.1) มีการทําลายทรัพยสิน
ราชการ   

- การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

- สวนราชการ - มีการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนละ
สวนราชการ เชน  
การติดตั้งกลองวงจรปด
เพ่ิม   
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณของ

ปญหา/ความตองการ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ผักตบชวาในแมน้ําลําคลองมี
มาก 

กําจัดผักตบชวา พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 

ผักตบชวาในแมน้ําลําคลอง
ลดลง 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

- - - - 
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50 
 

สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหารจัดการ
เพ่ือประโยชนของประชาชน 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 
 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองชาง 
-กองชาง 
 

ทุกสํานัก/กอง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

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

-สํานักปลัด 
 
 
 
-กองการศึกษาฯ 
-กองชาง 
 
-สํานักปลัด 
-สํานักปลัด 
-กองชาง 
 

ทุกสํานัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม
ดานการศึกษาการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและ               
สงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศ 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 

-การศึกษา 
-ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-สาธารณสุข 
 

-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 
-กองสาธารณสุขฯ 

ทุกสํานัก/กอง 
 
 
 
 
 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 

-สาธารณสุข 
 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
 

ทุกสํานัก/กอง 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  
การแปรรูปและผลิตภัณฑ 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
 
-สาธารณสุข 
-สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 
-การเกษตร 
 

-สํานักปลัด 
 
-กองสาธารณสุขฯ 
-สํานักปลัด 
 
 
-สํานักปลัด 

ทุกสํานัก/กอง 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
-การเศรษฐกิจ 
 
 

-เคหะและชุมชน 
 
 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การเกษตร 
 

-กองชาง 
 
 
-กองชาง 
 
-สํานักปลัด 

ทุกสํานัก/กอง 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
-การเศรษฐกิจ 
 

-สาธารณสุข 
-ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-เคหะและชุมชน 
 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การเกษตร 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 
-กองชาง 
 
-กองชาง 
 
-กองชาง 
 

ทุกสํานัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐1 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.2 แผนงานการศึกษา 

1.3 แผนงานสาธารณสุข 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

12 

3 

3 

- 
5 
 

 
 
 

1,054,000 

304,000 

242,000 

- 
1,390,000 

 
 
 

17 

3 

3 

1 

5 

 

 
 
 

2,004,000 

330,000 

242,000 

500,000 

1,090,000 

 
 
 

29 

6 

3 

1 

14 

 
 
 

3,720,000 

490,000 

145,000 

500,000 

6,672,000 

 
 
 

29 

6 

3 

1 

14 

 
 
 

3,700,000 

490,000 

145,000 

500,000 

6,672,000 

 
 
 

27 

6 

3 

1 

12 

 
 
 

2,190,000 

490,000 

145,000 

500,000 

5,672,000 

รวม 23 2,990,000 29 4,166,000 53 11,527,000 53 11,507,000 49 8,997,000 
2) ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.2 แผนงานการศึกษา 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.4 แผนงานการสรางความเขมแข็งของ     
ชุมชน 

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2.6 แผนงานงบกลาง  

 
 
 

3 
1 
1 

12 
 
- 
3 

 
 
 

150,000 
20,000 

300,000 
679,500 

 
- 

5,692,200 

 
 
 

4 
1 
- 
7 
 
- 
3 

 
 
 

200,000 
20,000 

- 
319,500 

 
- 

5,692,200 

 
 
 

12 
1 
2 

11 
 

2 
3 

 
 
 

2,880,000 
20,000 

440,000 
459,500 

 
700,000 

5,713,400 

 
 
 

11 
1 
2 

11 
 

2 
3 

 
 
 

2,830,000 
20,000 

440,000 
459,500 

 
700,000 

5,713,400 
 

 
 
 

11 
1 
2 

11 
 

2 
3 

 
 
 

2,830,000 
20,000 

440,000 
459,500 

 
700,000 

5,713,400 

รวม 20 6,841,700 15 6,231,700 31 10,212,900 30 10,162,900 30 10,162,900 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐1 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมดานการศึกษา การอนุรกัษศิลป 
วัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 

3.1 แผนงานการศึกษา  

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

10 

1 

11 

 
 
 

3,130,000 

300,000 

540,000 

 

 

10 

1 

10 

 
 
 

3,460,000 

300,000 

490,000 

 
 
 

16 

1 

8 

 
 
 

4,500,000 

300,000 

360,000 

 
 
 

16 

1 

8 

 
 
 

4,500,000 

300,000 

360,000 

 
 
 

15 

1 

8 

 
 
 

4,200,000 

300,000 

380,000 

รวม 22 3,970,000 21 4,250,000 25 5,160,000 25 5,160,000 24 4,880,000 
4) ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

11 

 
 

947,540 

 
 

22 

 
 

1,377,540 

 
 

24 

 
 

1,299,500 

 
 

24 

 
 

1,299,500 

 
 

24 

 
 

1,299,500 

รวม 11 947,540 22 1,377,540 24 1,299,500 24 1,299,500 24 1,299,500 
5) ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 

5.3 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

5.4 แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 
 
- 
- 
2 
6 

 
 
 
 
- 
- 

150,000 
380,000 

 
 
 
 
- 
- 
1 
3 

 
 
 
 
- 
- 

50,000 
200,000 

 
 
 
 

1 
1 
4 
7 

 
 
 
 

20,000 
10,000 

1,350,000 
480,000 

 
 
 
 

1 
1 
4 
7 
 

 
 
 
 

20,000 
10,000 

1,350,000 
480,000 

 
 
 
 

1 
1 
4 
7 

 
 
 
 

20,000 
10,000 

1,350,000 
480,000 

รวม 8 530,000 4 250,000 13 1,860,000 13 1,860,000 13 1,860,000 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐1 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

6) ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

6.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

- 
70 

- 

 
 

- 
76,200,000 

- 

 

- 

82 

- 

 

 
 

- 
178,901,000 

- 

 
 

10 

133 

7 

 
 

13,310,000 

255,009,000 

7,461,000 

 
 

10 

134 

7 

 
 

13,310,000 

255,384,000 

7,461,000 

 
 

10 

134 

7 

 
 

13,310,000 

255,384,000 

7,461,000 

รวม 70 76,200,000 82 178,901,000 150 275,780,000 151 276,155,000 151 276,155,000 
7) ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเท่ียว 

7.1 แผนงานสาธารณสุข 

7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

7.4 แผนงานการเกษตร 

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

2 

1 
 

1 

4 

1 

 
 
 

50,000 

200,000 
 

100,000 

2,650,000 

2,000,000 

 
 
 

2 

1 
 

1 

6 

1 

 
 
 

50,000 

200,000 
 

100,000 

2,800,000 

2,000,000 

 
 
 

3 

1 
 

5 

6 

1 

 
 
 

110,000 

200,000 
 

11,100,000 

2,800,000 

2,000,000 

 
 
 

3 

1 
 

5 

6 

1 

 
 
 

110,000 

200,000 
 

11,100,000 

2,800,000 

2,000,000 

 
 
 

3 

1 
 

5 

6 

1 

 
 
 

110,000 

200,000 
 

11,100,000 

2,800,000 

2,000,000 

รวม 9 5,000,000 11 5,150,000 16 16,210,000 16 16,210,000 16 16,210,000 

รวมท้ังสิ้น 

 

163 96,479,240 184 200,326,240 312 322,049,400 312 322,354,400 307 319,564,400 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑ
ตางๆเชน รถยนต,
คอมพิวเตอรฯลฯ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงาน/
ครุภัณฑตางๆ 

400,000 400,000 - - - วัสดุ/ครุภัณฑมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานครุภัณฑ
ตางๆมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สํานักปลัด /
กองคลัง 

๒ โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑ
ตางๆ ของ อบต. 

- - 400,000 400,000 400,000 วัสดุหรือ
ครุภัณฑมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัด /
กองคลัง 

3 โครงการจัดหารถยนต
ประจําตําแหนงผูบริหาร 

เพ่ือใหผูบริหารมีความ
สะดวกในการติดตอ
ประสานงานราชการ
ตางๆ 

เชารถยนตประจํา
ตําแหนงผูบริหาร 

- - 1,200,000 1,200,000 - 
 

มีความสะดวก
ในการติดตอ
ราชการ ฯลฯ 

มีความสะดวกใน
การติดตอ
ประสานงานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรมและพัฒนา
บุคลากร อบต.บานกุม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการฝกอบรม/สัมมนา
และศึกษาดูงานสําหรับ
บุคลากรทองถิ่น และผูนํา
ชุมชนตางๆ 

เพ่ือใหมีความรู 
ความสามารถและ
ทักษะมากขึ้นสามารถท่ี
จะนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

- 300,000 - - - บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

บุคลากรของ อบต.มี
ประสิทธิภาพและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใน
สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลบานกุมและผูท่ีมี
หนาท่ีปฏิบัติงานใหแก
องคการบริหารสวนตําบล
บานกุม 

เพ่ือใหมีความรู 
ความสามารถและ
ทักษะมากขึ้นสามารถท่ี
จะนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

บุคลากรของ อบต. 
มีประสิทธิภาพและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากร 
อบต. 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกให
บุคลากรทองถิ่น  
มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนินชีวิต 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมยึด
หลักคุณธรรม
นําไประยุกตใช 
ในชีวิต 

ผูเขารวมยึดหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรมนําไป
ประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการสงบุคลากร อบต.
บานกุมเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ตางๆท่ีกรมสงเสริมฯ/สวน
ราชการและเอกชนจัดขึ้น 

เพ่ือใหบุคลากร 
อบต.บานกุมมี
ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จาง อบต.บานกุม 

80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จาง มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด/
กองคลัง 

9 โครงการประเมินผลและ
พัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชน 

เพ่ือเปนคาจาง
บริการสถาบันตางๆ
เพ่ือประเมินการ
ใหบริการประชาชน 

ประเมิน ปละ 1 ครั้ง 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระบบการ
บริการของ 
อบต.บานกุม
พัฒนายิ่งขึ้น 

เปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการใหบริการ
ของ อบต.บานกุม 

สํานักปลัด 

10 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานอาคาร
สํานักงานสะอาด
เรียบรอย มีระเบียบ 

จัดกิจกรรม 5 ส. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 รอยละ 80 มี
ความเปน
ระเบียบมากขึ้น 

สํานักงานมีความ
เปนระเบียบการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด/
กองคลัง 

11 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน/อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

หมูบาน 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

เปนแนวทางในการ
จัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณและการ
พัฒนาตําบลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล 

เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.ท่ีมี
ประสิทธิภาพเก็บ
รวบรวมขอมูลปญหา
ความตองการของ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แผนพัฒนา
ทองถิ่นในการ
พัฒนาซ่ึงไดจาก
การมีสวนรวม
ของประชาชน 

มีแผนพัฒนาท่ีใช
เปนแนวทางในการ
จัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณและใช
เปนแนวทางในการ
พัฒนา 

สํานักปลัด 

13 โครงการสรางจิตสํานึกและ 
ตระหนักในการตอตานการ
ทุจริต 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใน
การปองกันการ
ทุจริต 

ผูบริหาร,สมาชิก
,พนักงาน ฯลฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 ไมมีปญหาใน
เรื่องการทุจริต 

สามารถปองกันการ
ทุจริตภาครัฐได 

สํานักปลัด 

14 โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ผลการเนินงาน
ของ อบต. บานกุม 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมูลขาวสาร
ผลการดําเนินงาน
อบต.บานกุม 

จัดทําวารสาร,
เอกสารหนวย
ประชาสัมพันธ
เคล่ือนท่ีในตําบล
บานกุม 

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
ของ อบต. 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารผล
การดําเนินงานของ 
อบต. 

สํานักปลัด 

15 โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

เพ่ือรับทราบสภาพ
ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชนโดยพบปะ
กับประชาชน 

ประชาชนตําบล 
บานกุม 

- - - 30,000 30,000 นําขอมูลมา
พัฒนาตําบล
บานกุม 

สามารถนําปญหา
ความตองการของ
ประชาชนมาจัดทํา
แผนพัฒนาไดอยางดี 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธการให
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและสิทธิ
หนาท่ีและการมีสวนรวม
ทางการเมือง 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและมีจิตสํานึกใน
สิทธิหนาท่ีและมีสวน
รวมทางการเมือง 

จัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
การเลือกต้ัง 

50,000 50,000 10,000 10,000 - ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
การเลือกต้ัง 

ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง
และการมีสวนรวม
ทางการเมือง 

สํานักปลัด 

17 โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาฯทองถิ่น 

จัดการเลือกต้ังนายก 
อบต.และสมาชิก อบต. 

จัดการเลือกต้ัง
นายกและสมาชิก 
ตําบลบานกุม 

- - 300,000 300,000 - การเลือกต้ัง
เปนไปอยาง
บริสุทธ์ิยุติธรรม 

การเลือกต้ังเปนไป
อยางบริสุทธ์ิ
ยุติธรรมและโปรงใส 

สํานักปลัด 

18 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบหอกระจายขาว/
ติดต้ังหอกระจายขาว
ภายในตําบลบานกุม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

ปรับปรุง/
ซอมแซมระบบ
หอกระจายขาว/
ติดต้ังหอกระจาย
ขาวภายใน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได
รับรูขาวสาร
ตางๆ 

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารและ
ประชาสัมพันธท่ี
รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

19 โครงการรองรับนโยบาย
ของรัฐตามโครงการตางๆ 
ฯลฯ 

เพ่ือรองรับโครงการ
ตางๆตามนโยบายของ
รัฐท่ีให อปท.ดําเนินการ 

จัดกิจกรรม/
โครงการตาม
นโยบายของรัฐ 

- - 20,000 20,000 20,000 ปฏิบัติตาม
นโยบายของ
รัฐบาลได 

สามารถปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ 
กระทรวง ทบวง 
กรมฯไดทันทวงที 

สํานักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ฐานขอมูล
ตําบลบานกุม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
เว็บไซตของอบต.ให
ทันสมัยเปนปจจุบัน 
เพ่ือประชาสัมพันธ
ขาวสารแกผูสนใจ 
เพ่ือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศขอมูล
ประจําตําบล 
บานกุม 
 

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
อบต.บานกุม 

- - 50,000 50,000 - ใหบริการขอมูล
ขาวสารท่ีทันสมัย 

ผูสนใจสามารถ
รับบริการ
ขาวสารท่ี
ทันสมัย 

สํานักปลัด 

21 โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ตําบลบานกุม 

เพ่ือเสริมสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
ลดปญหาความ
ขัดแยง สรางความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 
 
 

ประชาชน
ภายในตําบล
เขารวม
โครงการ 

- - 50,000 - 50,000 ความขัดแยงใน
พ้ืนท่ีลดลง 

เกิดความรัก 
สามัคคีไมมี
ความขัดแยงกัน 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกให
ประชาชนในการเสีย
ภาษี 

จัดเก็บภาษีและ
รายไดอื่นๆ 
ไดอยาง
ประสิทธิภาพ 

10,000 - 10,000 10,000 10,000 มีผูมาเสียภาษี
เพ่ิมมากขึ้น 

อบต.บานกุม มี
ผูเสียภาษีตาม
เวลามากขึ้น 

กองคลัง 

23 โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดใหมี
ประสิทธิภาพ 

งานจัดเก็บ
รายไดมี
ประสิทธิภาพ 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 การจัดเก็บรายได
มีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บ
รายไดมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

24 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน องคการ
บริหารสวนตําบลบานกุม 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายไดใหมี
ประสิทธิภาพ 

งานจัดเก็บ
รายไดมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- - 100,000 100,000 100,000 การจัดเก็บรายได
มีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บ
รายไดมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

25 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ เพ่ือการบริการ
สาธารณะ 

เพ่ือการบริการ
สาธารณะ 

ประชาชน - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สํานักปลัด 

26 โครงการสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

เพ่ือใหบุคลากรและ
ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย 

บุคลากรและ
ประชาชน ของ 
อบต.บานกุม 

- - 5,000 5,000 5,000 บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

บุคลากรและ
ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการสงเสริมสราง
ความสุขในการทํางาน 

เพ่ือใหบุคลากรรูจักวิธี
สรางความสุขในการ
ทํางาน 

บุคลากร ของ 
อบต.บานกุม 

- - 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมี
ความสุขในการ
ทํางาน 

บุคลากรมี
ความสุขในการ
ทํางานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

28 โครงการสงเสริม 
จัดการความรูเพ่ือพัฒนา
องคกร (KM) 

เพ่ือใหบุคลากรมี
ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้น 

บุคลากร ของ 
อบต.บานกุม 

- - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

29 โครงการพระราชสมภพ
ของรัชกาลท่ี 9 / วันชาติ 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและ
เพ่ือความสามัคคีของ
คนในชาติ 
 

ประชาชนใน
ตําบลเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดความ
จงรักภักดี 
ความสามัคคี 

ประชาชนใน
ตําบลไดเขา
รวมกิจกรรม
และไดรวม
แสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการหรือกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัติยแสดงความ
จงรักภักดี 
 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและ
เพ่ือความสามัคคีของ
คนในชาติ 
 

ประชาชนใน
ตําบลเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดความ
จงรักภักดี 
ความสามัคคี 
 

ประชาชนใน
ตําบลไดเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

31 โครงการจัดงานสําคัญ
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 
และวันสําคัญทาง
ราชการ 
 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ประชาชนใน
ตําบลเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดความ
จงรักภักดี 
ความสามัคคี 
 

ประชาชนใน
ตําบลไดเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๖๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและ
เพ่ือความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ประชาชนใน
ตําบลเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดความ
จงรักภักดี 
ความสามัคคี 
 

ประชาชนใน
ตําบลไดเขารวม
กิจกรรมและได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

33 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

เพ่ือเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

- - 16,000 16,000 16,000 1 แหง ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมี

ประสิทธิภาพ 

อบต.ดอน
มะนาว/
อปท.ใน

เขตอําเภอ
สองพ่ีนอง 

รวม  จํานวน 33 โครงการ 1,054,000 2,004,000 3,720,000 3,700,000 2,190,000    

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.2 แผนงานการศึกษา 

๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑ
ตางๆเชน รถยนต,
คอมพิวเตอรฯลฯ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงาน/
ครุภัณฑตางๆ 

200,000 200,000 - - - วัสดุ/ครุภัณฑมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานครุภัณฑ
ตางๆมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑ
ตางๆ ของ อบต. 

- - 200,000 200,000 200,000 วัสดุหรือ
ครุภัณฑมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสงบุคลากร อบต.
บานกุมเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ตางๆท่ีกรมสงเสริมฯ/สวน
ราชการและเอกชนจัดขึ้น 

เพ่ือใหบุคลากร อบต.
บานกุมมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จาง มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.2 แผนงานการศึกษา 

๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสําหรับบุคลากร
ของ อบต. 

เพ่ือใหบุคลากรของ 
อบต. มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯขาราชการ
ทองถิ่นและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

24,000 - 120,000 120,000 120,000 บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถใน
นําความรูมา
พัฒนา 

บุคลากรของ อบต. 
มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการอบรมและพัฒนา 
บุคลากร ศพด. 

เพ่ือพัฒนาบุคลาการให
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
มากขึ้น 

บุคลากร ศพด. - 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร 
มีความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงานมี
คุณภาพมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการศึกษาดูงานและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

สังกัดกองการศึกษาฯ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกองการศึกษาฯ 

บุคลากรในสังกัด

กองการศึกษาฯ 

- - 30,000 30,000 30,000 รอยละของผูเขา 

รวมโครงการฯ 

บุคลากรกอง

การศึกษาฯไดรับ

การพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.2 แผนงานการศึกษา 

๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการรองรับนโยบาย

ของรัฐตามโครงการตางๆ

ฯลฯ 

เพ่ือรองรับนโยบายของ

รัฐตามโครงการตางๆ

ฯลฯ 

จัดกิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายของรัฐ 

- - 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 

ของผูเขา รวม

โครงการฯ 

สามารถจัด

กิจกรรม/โครงการ

รองรับนโยบายของ

รัฐได 

กองการศึกษาฯ 

รวม  จํานวน  7  โครงการ 304,000 
      

330,000 
      

490,000 
      

490,000 490,000    

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.3 แผนงานสาธารณสุข 

๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

   ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑ
ตางๆเชน รถยนต,
คอมพิวเตอรฯลฯ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงาน/
ครุภัณฑตางๆ 

200,000 200,000 - - - วัสดุ/ครุภัณฑมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานครุภัณฑ
ตางๆมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑ
ตางๆ ของ อบต. 

- - 100,000 100,000 100,000 วัสดุหรือ
ครุภัณฑมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการสงบุคลากร อบต.
บานกุมเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ตางๆท่ีกรมสงเสริมฯ/สวน
ราชการและเอกชนจัดขึ้น 

เพ่ือใหบุคลากร อบต.
บานกุมมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จาง มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.3 แผนงานสาธารณสุข 

๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานอาคาร
สํานักงานสะอาด
เรียบรอย มีระเบียบ 

จัดกิจกรรม  
5 ส. 

2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80  
มีความเปน
ระเบียบมาก
ขึ้น 

สํานักงานมีความ
เปนระเบียบการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  จํานวน 4 โครงการ 242,000 242,000 145,000 145,000 145,000  
 

  

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณท่ีทําการ อบต. 

เพ่ือใหภูมิทัศนบริเวณท่ี
ทําการ อบต.สวยงาม
สรางความประทับใจตอ
ผูมาติดตอ 

ภูมิทัศนบริเวณ 
ท่ีทําการ อบต.
บานกุม 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศนท่ีทําการ 
อบต.บานกุมมี
ความสวยงาม 

ภูมิทัศนท่ีทําการ 
อบต.บานกุมมีความ
สวยงาม 

กองชาง 

รวม  จํานวน 1   โครงการ - 500,000 500,000 500,000 500,000   
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑ
ตางๆเชน รถยนต,
คอมพิวเตอรฯลฯ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงาน/
ครุภัณฑตางๆ 

200,000 200,000 - - - วัสดุ/ครุภัณฑมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานครุภัณฑ
ตางๆมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

กองชาง 

๒ โครงการซอมแซม/
บํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑ
ตางๆ ของ อบต. 

- - 200,000 200,000 200,000 วัสดุหรือ
ครุภัณฑมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุหรือครุภัณฑมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมหองประชุม สภา 
อบต.บานกุม,อาคาร
สํานักงาน อบต.,อาคารบาน
เทิดไทองคราชันฯ ,ศูนย 
อปฟร.ตําบลบานกุม,อาคาร
อเนกประสงค อบต. ฯลฯ 

เพ่ือปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมอาคารตางๆให
มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานได 

ปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมอาคาร
ตางๆของ อบต. 

500,000 500,000 - - - มีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน 

มีอาคารของ อบต.ท่ี
เหมาะสมในการ
รับรองผูเขารวม
ประชุม 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซม ศูนย อปฟร.
ตําบลบานกุม 

เพ่ือปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมศูนย อปฟร.ให
มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือ
บริการประชาชน 

ศูนย อปฟร. - - 500,000 500,000 500,000 มีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
และเพ่ือบริการ
ประชาชน 

มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือ
บริการประชาชน
มากขึ้น 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรงุ/ตอเติม/
ซอมแซม หองประชุม อบต.
บานกุม 

เพ่ือปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมหองประชุม ให
มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือ
บริการประชาชน 

กวาง 8 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 500,000 500,000 - มีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
และเพ่ือบริการ
ประชาชน 

มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือ
บริการประชาชน
มากขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมอาคารสํานักงาน 
อบต. 

เพ่ือปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน อบต.ใหมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือ
บริการประชาชน 

อาคารสํานักงาน 
อบต. 

- - 500,000 500,000 - มีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
และเพ่ือบริการ
ประชาชน 

มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือ
บริการประชาชน
มากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางหองนํ้า 
อบต. 

เพ่ือใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการบริการ
ประชาชน 

หองนํ้า อบต.บาน
กุม 

- - 300,000 300,000 300,000 มีหองนํ้า
เพียงพอสําหรับ
ใหบริการ
ประชาชน 

มีหองนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับบริการ
ประชาชน 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงหองนํ้า
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานกุม 

เพ่ือใหพนักงานและ
ประชาชนไดมีหองนํ้า
หองสวมใชอยางถูกหลัก
สุขลักษณะมากขึ้น 

องคการบริหาร
สวนตําบลบานกุม 

- - 150,000 150,000 150,000 มีหองนํ้าหอง
สวมใชอยางถูก
หลักสุขลักษณะ 

มีหองนํ้าหองสวมใช
อยางถูกหลัก
สุขลักษณะมากขึ้น 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางอาคารเก็บ
พัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลบานกุม 

เพ่ือเก็บพัสดุของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบานกุม 

ขนาดกวาง  
6.00 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

- - 480,000 480,000 480,000 สามารถเก็บ
พัสดุไดอยาง
เพียงพอ 

มีอาคารเก็บพัสดุท่ี
สามารถเก็บพัสดุได
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางศูนย
เรียนรูตําบลบานกุม 

เพ่ือใหประชาชนไว
ศึกษาหาความรู 

ขนาดกวาง  
6.00 เมตร  
ยาว 10 เมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 ประชาชนได
ความรูเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดความรู
เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 2 

เพ่ือใหมีอาคารสําหรับ
บริการประชาชน
ดําเนินงานตามภารกิจ
ตางๆ 

กวาง 20 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- - 1,970,000 1,970,000 1,970,000 มีอาคารสําหรับ
ดําเนินงานตางๆ
บริการ
ประชาชน 

มีอาคาร
เอนกประสงค
สําหรับดําเนินงาน
ตามภารกิจหนาท่ี
ตางๆ 

กองชาง 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางรั้วรอบท่ี
ทําการ อบต.บานกุม และ
ปายชื่อ อบต. 

เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยแสดงอาณา
บริเวณท่ีชัดเจนมีความ
คงทนถาวร 

กอสรางรั้วรอบท่ี
ทําการ อบต. 
บานกุม ระยะทาง 
244 ม.กอสราง
ปายหินออน ฯลฯ 

- - 732,000 732,000 732,000 มีรั้วรอบ อบต.
สรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

มีความปลอดภัย
และความเปน
สัดสวนของอบต.
บานกุมและมองเห็น
ไดชัดเจน 

กองชาง 

13 โครงการสงบุคลากร อบต.
บานกุมเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ตางๆท่ีกรมสงเสริมฯ/สวน
ราชการและเอกชนจัดขึ้น 

เพ่ือใหบุคลากร อบต.
บานกุมมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 
อบต.บานกุม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ผูบริหาร,สมาชิก
สภาฯพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จาง มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

14 โครงการถมดินบริเวณ
ดานหลังหองประชุม อบต.
บานกุม 

เพ่ือใหเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ถมดินบริเวณ
อาคารดานหลัง
หองประชุม 
อบต.บานกุม 

350,000 - 350,000 350,000 350,000 บริเวณดานหลัง
หองประชุมใช
ประโยชน 

บริเวณดานหลังหอง
ประชุมสามารถใช
ประโยชนไดมาก 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบรกิารเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 ๑.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบหอกระจายขาว/
ติดต้ังหอกระจายขาว
ภายในตําบลบานกุม 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 

ปรับปรุง/
ซอมแซมระบบ
หอกระจายขาว/
ติดต้ังหอกระจาย
ขาวภายใน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได
รับรูขาวสาร
ตางๆ 

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
และ
ประชาสัมพันธ
ท่ีรวดเร็ว 

กองชาง 

16 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ 
เพ่ือการบริการสาธารณะ 

เพ่ือการบริการ
สาธารณะ 

ประชาชน - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน 16 โครงการ  1,390,000   1,090,000   6,672,000   6,672,000   5,672,000    

 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมทบทวน/ 
เพ่ิมศักยภาพ อปพร. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับ อปพร.นําความรู
ไปปฏิบัติไปชวยเหลือ
ประชาชน 

ฝกอบรม/
ทบทวน  
อปพร. 
ซอมแผนการ
ปฏิบัติงาน  
อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความ
พรอมสําหรับ
การชวยเหลือ
ประชาชน 

อบต. มี อปพร.ท่ีมี
ความพรอมสําหรับ
การชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สํานักปลัด 

2 โครงการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางทองถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ 

ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ทองถนน
ในชวงเทศกาล
ตางๆ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สถิติการเกิด 
อุบัติเหตุลด
นอยลง 

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม 
ลดนอยลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ 

ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ทองถนน
ในชวงเทศกาล
ตางๆ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สถิติการเกิด 
อุบัติเหตุลด
นอยลง 

สถิติการเกิด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต
ลดนอยลง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณงานปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดหาอุปกรณ
ท่ีใชกับงาน
ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
เชน สาย
ดับเพลิง ฯลฯ 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเครื่องมือ
พรอมใชในการ
ปฏิบัติงานการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

มีเครื่องมือพรอม
ใชในการ
ปฏิบัติงานการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
ดานการจราจร 

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนนและสามารถลด
อุบัติเหตุบนทองถนน 

จัดหาอุปกรณ
ท่ีใชกับดาน
การจราจร 

- - 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องมือ
พรอมใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนและ
สามารถลด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดซ้ือเครื่อง 
แตงกาย (เครื่องแบบ)
สําหรับสมาชิก อปพร.
พรอมอุปกรณ 

เพ่ือใหสมาชิก  
อปพร.มีเครื่องแบบ 
ใชในการปฏิบัติ 
หนาท่ี 

สมาชิก อปพร. 
อบต.บานกุม 

- - 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องแตง
กายในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิก อปพร.มี

เครื่องแบบพรอม

ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางหองนํ้า
ศูนยอปพร.  
 

เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.
และบริการประชาชน 

กอสรางหองนํ้า 
จํานวน 2 หอง
ขนาดกวาง 
1.20ม.  
ยาว 1.20 ม.
สูง 2.10 ม.
(หองอาบนํ้า)
ขนาดกวาง 
1.20 ม. 
ยาว 1.20 ม.
(หองสุขา) 

- - 100,000 100,000 100,000 มีหองนํ้า
เพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานและ
บริการ
ประชาชน 

เพ่ือใหเพียงพอ
แกการใชบริการ
ประชาชนและ 
รองรับการ
ปฏิบัติงานของ 
อปพร. 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมใหความรู
เรื่องการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เยาวชนและ
ประชาชน
ตําบลบานกุม  
 

- - 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมมี
ความรูในพ้ืนท่ี
ลดจํานวนลง 

ผูเขารวมโครงการ
มีความรูการ
ปองกันและ
บรรเทา 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการรณรงคปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือรณรงคและปองกัน
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ใหหมดไป 

-รณรงค
ปองกัน 
ปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี 
-บําบัดผู 
ติดยาเสพติด 

- - 50,000 50,000 50,000 ปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีลด
จํานวนลง 

สามารถลดปญหา

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

ได 

สํานักปลัด 

10 โครงการติดต้ังไฟเตือน
กระพริบบริเวณท่ีมีจุดเส่ียง 
ภายในตําบลบานกุม พรอม
ปายสัญญาณไฟจราจร 

เพ่ือลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนประชาชน 
มีความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดต้ังไฟเตือน 
บริเวณแยก 
บริเวณท่ีมีจุด
เส่ียง 
ภายในตําบล 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
และทรัพยสิน 

สามารถลด
อุบัติเหตุบน 
ทองถนน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

11 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดแบบบูรณา
การ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2562 

เพ่ือใหศูนยฯ มี
งบประมาณดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

- 50,000 - - - 1 โครงการ ศูนยฯ มีงบใน
การดําเนินงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ศูนย
อํานวยการ
ปองกัน
และ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
จังหวัด

สุพรรณบุรี 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการรณรงค ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
พ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2563 

เพ่ือใหศูนยฯ มี
งบประมาณดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

- - 50,000 - - 1 โครงการ ศูนยฯ มีงบใน
การดําเนินงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ศูนย
อํานวยการ
ปองกัน
และ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
จังหวัด

สุพรรณบุรี 

รวม  จํานวน 12  โครงการ 150,000 200,000 880,000 830,000 830,000    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.2 แผนงานการศึกษา 

๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลบานกุม 

เพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลบานกุมให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เด็กและ
เยาวชนใน
ตําบลบานกุม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน
มีชีวิตท่ีดีขึ้น 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลบานกุมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
 

  

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ัง /ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะหมูท่ี 1 - 6 

เพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

ไฟฟา
สาธารณะใน 
หมูท่ี 1-6 

300,000 - 300,000 300,000 300,000 มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

2 โครงการติดต้ังโคมไฟโซลา
เซลภายในตําบลบานกุม 
 

เพ่ือใหแสงสวางในยาม
คํ่าคืนสําหรับการสัญจร
ท่ีปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดต้ังโคมไฟโซ
ลาเซลลภายใน
ตําบลบานกุม 

- - 140,000 140,000 140,000 ประชาชนท่ีมี
เสนทางสัญจร
ไปมาท่ีมีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีแสง
ไฟฟาสองสวางใน
การสัญจรไปมาเวลา
กลางคืน 
 

กองชาง 

รวม  จํานวน  2 โครงการ 300,000 - 440,000 
 

440,000 
 

440,000 
 

   

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสรางเสริมสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอาย ุ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

-ตรวจสุขภาพ
ประจําป
ผูสูงอายุในเขต
รับผิดชอบปละ 
1ครั้ง/คน  
-พัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุดาน
ดนตรีไทย,กีฬา 
ฯลฯ 

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงจิตใจ
แจมใสไมเครียด 

ผูสูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงจิตใจแจมใส 
ไมเครียดและชมรม
ผูสูงอายุมีความ
เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

2 โครงการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส เชน ผูสูงอายุ
,คนพิการ,เด็กดอยโอกาส 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
พ่ึงตนเองได 

ผูดอยโอกาสใน
ตําบลบานกุม 

30,000 - 50,000 50,000 50,000 ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแล
อยางท่ัวถึง 

ผูดอยโอกาสไดรับ
การชวยเหลืออยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

3 โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี เพ่ือใหสตรีมีบทบาท
ดานตางๆมากขึ้น 

สตรีในตําบล
บานกุม 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 สตรีในตําบลมี
บทบาทดาน
ตางๆ 

สามารถสงเสริมให
สตรีไดมีบทบาทใน
ดานตางๆมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือใหสังคมและชุมชน
มีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหาและเฝา
ระวังปญหาในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหสังคม
และชุมชนมี
สวนรวมในการ
ปองกันแกไข
ปญหาและเฝา
ระวังปญหาใน
พ้ืนท่ี 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ปญหาความ
รุนแรงลดลง 

เกิดครอบครัว
ตนแบบไมใชความ
รุนแรงเปนแบบ 
อยางท่ีดีในชุมชน
และสังคม 

สํานักปลัด 

5 โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุน 

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
–เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 
-เพ่ือรณรงคการเล้ียงดู
ลูกดวยนมแม 

ครอบครัวใน
ตําบลบานกุม 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวมี
ความอบอุนมาก
ขึ้น 

-ครอบครัวมีความ
อบอุนมากขึ้น  
–พัฒนาการเด็ก 
สมวัย  
-คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการคายพัฒนา
ครอบครัวไทยหางไกล 
ยาเสพติด 

เพ่ือใหสมาชิกใน
ครอบครัวตระหนักถึง
ปญหายาเสพติดเพ่ือให
สมาชิกใหความสําคัญ
กับครอบครัวเอาใจใสฯ 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

50,000 - - - - ปญหายาเสพติด
ลดจํานวนลง 

ปญหายาเสพติดลด
จํานวนลงสมาชิกใน
ครอบครัวเอาใจใส
กันมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผูสูงอายุใน
ตําบล 
บานกุม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ตําบลบานกุม 

เพ่ือสงเสริมใหชุมชน 
มีความเขมแข็งและ
ครอบครัวในชุมชน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการ
สังคม 

109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 กองทุนมีความ
ม่ันคง 

มีกองทุนชวยเหลือ
และพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

9 โครงการจัดต้ังศูนยยุติธรรม
ชุมชนใหการชวยเหลือและ
พิทักษคุมครองสิทธิแกสตรี
เด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
และครอบครัวในชุมชนใน
ตําบลบานกุม 

เพ่ือใหการชวยเหลือ
และพิทักษคุมครองสิทธิ
แก สตรี เด็กเยาวชน
และครอบครัว 

จัดต้ังศูนยให
ความชวยเหลือ
และพิทักษ
สิทธิแกสตรี 
เด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส 
และครอบครัว
ตําบลบานกุม 

200,000 - 10,000 10,000 10,000 มีศูนยชวยเหลือ
สตรี เด็ก 
เยาวชน 
ผูดอยโอกาส
และครอบครัว 

ชุมชนในตําบล 
บานกุมมี 
ความเขมแข็ง  
ชีวิตความ 
เปนอยูท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 

เพ่ือสรางภูมิคุมกันให
เด็กวัยรุนใหมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควรและรูจักหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
พอแม
ผูปกครอง 

50,000 - 10,000 10,000 10,000 เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิด 
ขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธกอน
วัยอันควร 

เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุมกันตอการมี
เพศสัมพันธกอนวัย
อันควร 

สํานักปลัด 

11 โครงการเคาะประตูเยี่ยม
บานผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ/ผูดอย 
โอกาสท่ีไมสามารถ 
ออกมารวมกิจกรรม 
ในชุมชนได 

ผูสูงอายุ/คน
พิการ/ 
ผูดอยโอกาส
ผูปวยติดเตียง
คนไรท่ีพ่ึงท่ีมี
ฐานะยากจน 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือสราง
กําลังใจ 
ใหกับผูสูงอายุ/ 
คนพิการ/ผูดอย 
โอกาส 

ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาสหรือผู
ไรท่ีพ่ึงใหมี
ความรูสึกวาไมถูก
ทอดท้ิง 

สํานักปลัด 

12 โครงการอุดหนุนกลุมสตร ี เพ่ือใหสตรีมีบทบาท
ตางๆ มากขึ้น 

กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

30,000 - 60,000 60,000 60,000 สตรีในตําบล
บานกุมมี
บทบาทดาน
ตางๆ 

สตรีในตําบลบานกุม
มีบทบาทดานตางๆ 
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  12 โครงการ 679,500 319,500 459,500 459,500 459,500 
 

   

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางหองนํ้า
ศูนยอปพร.  
 

เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.
และบริการประชาชน 

กอสรางหองนํ้า 
จํานวน 2 หอง
ขนาดกวาง 
1.20ม.  
ยาว 1.20 ม.
สูง 2.10 ม.
(หองอาบนํ้า)
ขนาดกวาง 
1.20 ม. 
ยาว 1.20 ม.
(หองสุขา) 

- - 100,000 100,000 100,000 มีหองนํ้า
เพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานและ
บริการ
ประชาชน 

เพ่ือใหเพียงพอแก
การใชบริการ
ประชาชนและ 
รองรับการ
ปฏิบัติงานของ อป
พร. 

กองชาง 

2 โครงการซอมแซม/ตอเติม
กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร 
หมูท่ี 1-6 

โครงการซอมแซม/ตอ
เติมกอสรางศาลาท่ีพัก
ผูโดยสาร หมูท่ี 1-6 

กอสรางศาลาท่ี
พักผูโดยสาร
หมูท่ี  1-6 

- - 600,000 600,000 600,000 มีศาลาท่ีพัก
ผูโดยสารใช
ประโยชน 

ประชาชนมีศาลาท่ี
พักระหวางเดินทาง 

กองชาง 

รวม  จํานวน 2  โครงการ - - 
 

700,000 700,000 700,000    

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.6 แผนงานงบกลาง 

๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจายเงินสงเคราะห
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือชวยเหลือผูสูง 
อายุใหมีรายไดเล้ียง 
ตนเอง 

ผูสูงอายุใน
ตําบลบานกุม
ต้ังแตอายุ  
60 ป ขึ้นไป 

4,978,800 4,978,800 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผูสูงอายุมี
รายได 

ผูสูงอายุมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 

สํานักปลัด 

2 โครงการจายเงินสงเคราะห
คนพิการ 

เพ่ือชวยเหลือคน
พิการใหมีรายไดเล้ียง
ตนเองและลดภาระ 
ผูเล้ียงดู 

คนพิการใน
ตําบลบานกุม 

710,400 710,400 710,400 710,400 710,400 คนพิการมี
รายไดเล้ียง
ตนเอง 

ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

สํานักปลัด 

3 โครงการจายเงินสงเคราะห
ผูปวยเอดส 

เพ่ือชวยเหลือผูปวย
เอดสใหมีรายไดเล้ียง
ตนเองและลดภาระ 
ผูเล้ียงดู 

ผูปวยเอดส
ภายในตําบล
บานกุม 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผูปวยเอดสมี
รายไดเล้ียง
ตนเอง 

ผูปวยเอดส
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  3  โครงการ 5,692,200
  

5,692,200 5,713,400 5,713,400 5,713,400    

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม/ปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีสภาพท่ีดี 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต.จํานวน  
3 ศูนย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนยพัฒนาฯ 
มีสภาพท่ีดีขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพดีไดมาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา เชน 
1.คาใชจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กเล็ก 
2.คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

เพ่ือพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
ใหมีความรู
ความสามารถมากขึ้น
พัฒนาเด็กเปน 
อนาคตของชาติ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต. 
จํานวน 3 ศูนย 

200,000 - - - - ครูมีความรู
ความสามารถ
มากขึ้น 

ครูผูดูแลเด็กเล็กมี
ความรูความสามารถ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 
1.คาอาหารกลางวัน 
2.คาจัดการเรียนการสอน 
3.คาใชจายในการจัด
การศึกษา 

-เพ่ือใหเด็กไดมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ 
-เด็กไดมีส่ือการการ
เรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับวัย 
-เพ่ือลดคาใชจายของ
ผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต.บานกุม 
จํานวน 3 ศูนย 

- 550,000 580,000 580,000 580,000 รอยละ 100
ของเด็กเล็กท่ี
เขารวมโครงการ 

เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
เด็กมีส่ือการเรียน
การสอน 
เปนการลดภาระ
คาใชจายของ
ผูปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการอาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาและเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม 

เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานรางกายท่ีสมบูรณ 
แข็งแรง 

เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
และเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืน 
ท่ีตําบลบานกุม 

1,000,000 - - - - เด็กมีพัฒนาการ 
ตามวัย สุขภาพ 
รางกายแข็งแรง 

นักเรียนไดมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มี
พัฒนา 
การท่ีดี 

กอง
การศึกษาฯ 

5 คาอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนสําหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

อบต.บานกุม และเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี อบต.

บานกุม 

-เพ่ือใหเด็กไดรับอาหาร

เสริม (นม) ท่ีมีคุณภาพ

พรอมกับมีพัฒนาการ

ทางรางกายท่ีสมบูรณ 

-เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.
บานกุม  
-เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต
พ้ืนท่ี อบต.
บานกุม 

- 1,000,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 รอยละ100 

ของเด็กเล็กท่ี

เขารวมโครงการ 

เด็กไดรับอาหาร

เสริม(นม)ท่ีมี

คุณภาพและมี

พัฒนาการทาง

รางกายท่ีสมบูรณ 

กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอยาง
เพียงพอกับรางกาย 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบล
บานกุม 

1,500,000 - - - - เด็กมีอาหาร
ทานเพียงพอถูก
หลักอนามัย 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันอยาง
เพียงพอถูก 
หลักอนามัย 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการเงินอุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. เพ่ือจายเปนเงิน

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน

ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบล

บานกุม 

เพ่ือใหเด็กมีอาหาร

กลางวันรับประทาน

ถูกตองตามหลัก

โภชนาการ 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จํานวน 
3 โรงเรียน 
 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 100  

ของเด็กนักเรียน

ท่ีเขารวม

โครงการ 

เด็กมีอาหารกลางวัน

รับประทาน 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการขอขยายเขต

ไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด อบต.บานกุม 

เพ่ือศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมไีฟฟาใชในการ

จัดกิจกรรมตางๆท่ี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด อบต.บานกุม 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใน

สังกัด อบต. 

บานกุม 

- - 300,000 300,000 - การติดตั้งไฟฟา

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีไฟฟาใชในการทํา

กิจกรรมใหเด็กเล็ก 

กอง

การศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการสรางสนามเด็ก

เลนสรางปญญา 

-เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการ

เด็กกับการเลนแบบ

ธรรมชาต ิ

 

เด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด 

อบต.บานกุม  

- - 

 

 

300,000 300,000 300,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมสีนาม

สําหรับเด็กเลน

สรางปญญา

ครบทุกศูนย 

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการพัฒนาท่ี

สมวัย 

กอง

การศึกษาฯ 

10 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ -เพ่ือใหเด็กเล็กมีขวัญ

กําลังใจ และมี

พัฒนาการท่ีเหมาะสม

ตามวัย 

เด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด 

อบต.บานกุม  

70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ80 

ของเด็กท่ีเขา

รวมโครงการฯ 

เด็กเล็กมีขวัญ

กําลังใจ และมี

พัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย 

กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 

-เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณจริง
พรอมกับมีพัฒนาการ
ครบท้ังทางดาน
รางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 

-เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต.บานกุม  
 

- - 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กท่ีเขา
รวมโครงการ
รอยละ 80 

เด็กไดรับ
ประสบการณจริง
พรอมกับมี
พัฒนาการครบ 
ท้ังทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม 
และสติปญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสานสมัพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล
บานกุม 

เพ่ือใหผูบริหาร ครู ได
มีโอกาสพบปะกับ
ผูปกครอง เด็กเล็ก 
และกรรมการบริหาร
ศูนยฯ 

ผูบริหาร ครู 
เด็กเล็ก
ผูปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ 

- - 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
ของผูเขา รวม
โครงการฯ 

บุคลากรกอง
การศึกษาฯไดรับ
การพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการจดักิจกรรมงาน 
วันพอแหงชาติ 
 
 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี
ความรัก ความกตัญู
ตอพอผูใหกําเนิด และ
พอของแผนดิน 

ผูปกครอง
และเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
บานกุม  

- - 
 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100
ของเด็กเล็กท่ี
เขารวม
โครงการ 

เด็กมีความรัก ความ
กตัญูตอพอผูให
กําเนิด และพอของ
แผนดิน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการจดักิจกรรมงาน 
วันแมแหงชาติ 
 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี
ความรัก ความกตัญู
ตอแมผูใหกําเนิด และ
แมของแผนดิน 

ผูปกครอง
และเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
บานกุม  

- - 
 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100
ของเด็กเล็กท่ี
เขารวม
โครงการ 

เด็กมีความรัก ความ
กตัญูตอแมผูให
กําเนิด และแมของ
แผนดิน 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการจดักิจกรรมงาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
เพ่ือความสามัคคีของ
คนในชาติ 

เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต.บานกุม  

- - 
 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100
ของเด็กเล็กท่ี
เขารวม
โครงการ 

รูจักเทิดทูนสถาบันฯ 
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการจดักิจกรรมงาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา 
พระบรมราชินี 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
เพ่ือความสามัคคีของ
คนในชาติ 

เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 
อบต.บานกุม  

- - 
 
 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 100
ของเด็กเล็กท่ี
เขารวม
โครงการ 

รูจักเทิดทูนสถาบัน 
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

-เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรับการ
พัฒนา ไดรับความรู
เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

เด็ก เยาวชน
และเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ 
ในเขต
องคการ
บริหารสวน
ตําบลบานกุม  

10,000 60,000 
 
 

60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา 
ไดรับความรู
เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการเรียนรูตามธรรม
นําชีวิต 

เพ่ือสงเสริมการเขาถึง
หลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา 

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ราชการ
พนักงาน 
ลูกจางและ
ประชาชนใน
เขตองคการ
บริหารสวน
ตําบลบานกุม 

120,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80

ของผูเขารวม

โครงการ 

ผูเขารวมโครงการ

ไดรับการสงเสรมิ

ใหการเขาถึง

หลักธรรมคําสั่ง

สอนของ

พระพุทธเจา 

กอง

การศึกษาฯ 

19 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูสูการละเลนไทย 

-เพ่ือสงเสรมิให
นักเรียนรูจักการ 
ละเลนไทย 
-เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมการละเลน
ไทย 

โรงเรียนใน
พ้ืนท่ีตําบล
บานกุม 

30,000 30,000 - - - นักเรียนไดรูจัก
และอนุรักษ
วัฒนธรรม
การละเลนไทย
ไดถูกตอง 

-นักเรียนรูจักและ
สามารถรูวิธี
การละเลน 
ไทยไดถูกตอง 
 –นักเรียนสามารถ
อนุรักษวัฒนธรรม
การละเลนไทยได 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เพ่ือสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได 

นักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี/
บุคลากร
ทองถ่ิน/
ประชาชนท่ี
ผูสนใจเขารวม 

50,000 50,000 - - - ใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร

เพ่ือเตรียมเขา

สูประชาคม

อาเซียน 

สามารถใช
ภาษาตางประเทศ
สื่อสารไดเพ่ือ
เตรียมความพรอม
สูประชาคม
อาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการรณรงคสงเสริมผู
ไมรูหนังสือ 

เพ่ือใหผูไมรูหนังสือ 
ในตําบลบานกุมลดลง
และมโีอกาสไดเรียน
หนังสือ 

ผูไมรูหนังสือ
ในตําบลบาน
กุม 

50,000 50,000 - - - ผูไมรูหนังสือ
ลดลง 
และมโีอกาส
ทางสังคมมาก
ข้ึน 

เพ่ือใหผูไมรู
หนังสือตําบลบาน
กุมลดลงม ี
โอกาสไดเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

22 โครงการสนับสนุนคร ู
ตางชาติประจาํตําบล  
1 ตําบล 1 โรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนเกง
ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนวัด
รางบัวทอง 

- - 240,000 240,000 240,000 เด็กนักเรยีน
รอยละ 90 
เกง
ภาษาตางประเ
ทศ 

 กอง
การศึกษาฯ 

/โรงเรียน
วัดรางบัว

ทอง 

รวม  จํานวน 22 โครงการ  3,130,000   3,460,000   4,500,000   4,500,000  4,200,000 
  

   

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข  

๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย โดยการจัดซ้ือ
เครื่องออกกําลังกาย 

เพ่ือสงเสริมประชาชน
ใหมีเครื่องออกกําลัง
กาย  

จํานวน  
6 หมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  จํานวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  
 

  

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการการแขงขันกีฬา
ระหวาง อปท. 

-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใชเวลา
วางใหเปนประโยชน  
-เพ่ือสานสัมพันธ
ระหวาง อปท.ในเขต
อําเภอสองพ่ีนอง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน 
ขาราชการใน
สังกัด อบต.
บานกุม 

- - 
 
 

50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของผูเขา รวม
โครงการฯ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใชเวลา
วางใหเปนประโยชน  
ไดสานสัมพันธ
ระหวาง อปท.ในเขต
อําเภอสองพ่ีนอง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน  
และมีสุขภาพดี 

บุคลากรใน
สังกัดองคการ
บริหารสวน
ตําบลบานกุม 

10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 รอยละ 80 
ของผูเขา รวม
โครงการฯ 

บุคลากร กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.บานกุม 

-เพ่ือใหเด็กไดรับการ
ปลูกฝงพรอมกับมี
พัฒนาการทางรางกายท่ี
สมบูรณ รูจักใหอภัย
และมีนํ้าใจนักกีฬา  

-เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.
บานกุม  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
ของผูเขา รวม
โครงการฯ 

เด็กไดรับการปลูกฝง 
มีพัฒนาการทาง
รางกายท่ีสมบูรณ 
รูจักใหอภัย และมี
นํ้าใจนักกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

  
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

๑๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

-เพ่ือปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ตําบลบานกุม 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของผูท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดรับการ
ปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการจัดกิจกรรมงาน
งานประเพณีวันสงกรานต 

-เพ่ือปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ตําบลบานกุม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของผูเขา รวม
โครงการฯ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดรับการ
ปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมสัปดาห
พระพุทธศาสนา  
-เขาวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม 
วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา  

-เพ่ือปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ตําบลบานกุม 

- - 
 

50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของผูท่ีเขารวม

โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดรับการ
ปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

๑๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เขาพรรษา 

เพ่ือสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนา 
จัดกิจกรรมในวันเขา 
พรรษา เชนทําบุญ 
ตักบาตร แหเทียน 
ฯลฯ วัดในเขตพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรมวัน
เขา 
พรรษามี
ผูสนใจเขารวม
กิจกรรม 
วัดในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม 

20,000 20,000 - - - กิจกรรมทาง
ศาสนาใหคงอยู 

สืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรม ให
คงอยูตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีแหเทียนวัน
เขาพรรษา 

-เพ่ือปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ตําบลบานกุม 

- - 
 

50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของผูท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดรับการ
ปลูกฝงและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
สงเสริมวัฒนธรรมของ
ตําบลบานกุม   
 

-เพ่ือจายเปนคา
สนับสนุนตามโครงการ
จัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมของตําบล
บานกุม   

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
และสภา
วัฒนธรรม
ตําบลบานกุม 

- - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
ของผูท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตําบล
บานกุม 
ไดรับประโยชนจาก
กิจกรรมของ
โครงการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

๑๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการสงเสริมการแสดง
และการละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือสืบสานประวัติ 
ความเปนมาของทองถิ่น
ใหเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลบาน
กุม 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตําบลบานกุม 

50,000 - - - - สืบสานประวัติ 
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

เยาวชนและ
ประชาชนใน 
ตําบลบานกุมสืบ
สานประวัติ
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมสัปดาห
พระพุทธศาสนา 

จัดงานวันสําคัญและ
อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 
ใหคงอยู 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

50,000 50,000 - - - อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมใหคง
อยูตอไป 

เพ่ืออนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมใหคงอยู
ตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน  
รําวงยอนยุค ฯลฯ 

เ พ่ืออนุรักษประเพณี
และวัฒน 
ธรรมอันดีงามของไทย
และประชาชนในตําบล
บานกุม 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

50,000 50,000 - - - อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมใหคง
อยูตอไป 

เพ่ืออนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมใหคงอยู
ตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

๑๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการศึกษาสืบสาน
ประวัติวัฒนธรรมทองถิ่น 

เพ่ือสืบสานประวัติ 
ความเปนมาของทองถิ่น
ใหเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลบาน
กุม 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตําบลบานกุม 

30,000 30,000 - - - สืบสานประวัติ 
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

เยาวชนและ
ประชาชนใน 
ตําบลบานกุมสืบ
สานประวัติ
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการจัดงานสําคัญทาง
ราชการวันสําคัญสถาบัน
พระมหากษัตริยและวัน
สําคัญทางศาสนา ฯลฯ 

เพ่ือเปนคาใชจายใน 
การจัดงานวันสําคัญ 
และอนุรักษ 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ใหคงอยู 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

50,000 50,000 - - - อนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมใหคง
อยูตอไป 

เพ่ืออนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมใหคงอยู
ตอไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมกฬีาสูความเปนเลิศ 
 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

๑๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและ
เพ่ือความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ประชาชนใน
ตําบลไดเขา
รวมกิจกรรม
และไดรวม
แสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย 

100,000 100,000 - - - เกิดความ
จงรักภักดี
ความสามัคค ี

ประชาชนในตําบล
ไดเขารวมกิจกรรม
และไดรวมแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  จํานวน 15 โครงการ 540,000  490,000 360,000 360,000 380,000  
 

  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน สําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(หมายเหตุ : จํานวน 6 หมู 
หมูละ 20,000 บาท) 
 

เพ่ือตอบสนองการ
ดําเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 
 

อบรมรณรงค
และปองกัน
ดาน
สาธารณสุข 
 

120,000 - - - - สุขภาพ
ประชาชนมีดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการอุดหนุน สําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 
 

เพ่ือตอบสนองการ
ดําเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 
 

อบรมรณรงค
และปองกัน
ดาน
สาธารณสุข 
 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานโรคความดันโลหิต
สูงประชากรกลุมเส่ียง 

ตรวจคัดกรอง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
ประชากร 

ตรวจคัดกรอง
โรคความดัน
โลหิตสูง
ประชากร  
6 หมูบานใหมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อัตราการเกิด
โรคลดลงได 

ประชาชนมีความรู
ดานสุขภาพ
อนามัยท่ีถูกตอง
สามารถดูแล
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตนเอง
ลดการเกิดโรค 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดโรค
เอดสและอบรมการให
ความรูโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและเอดส 

อบรมให
ความรูแก
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
ตําบลบานกุม
ในการปองกัน
โรคทาง
เพศสัมพันธ
และเอดส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูติดโรค
ลดจํานวนลงได 

ประชาชน  
มีความรูในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคใน
ชุมชนการมีสวน
รวมจากทุกภาค
สวนในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการรณรงคและปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา 

ฉีดวัคซีน
ปองกันโรค
และคุมกําเนิด
ใหสัตวเล้ียง 
เชน สุนัข  
แมว ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การแพรระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัขบา
ได 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอท่ีเปน
ปญหาสาธารณสุขในชุมชน 

เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน 

รณรงคปองกัน
และควบคุม
ตามฤดูกาล 
เชน ไขหวัดนก 
ไขเลือด 
ออก ไขหวัด
สายพันธุใหม 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การแพรระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถปองกัน
ควบคุมโรคได 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการบานกุมสุขภาพดี
ดวยวิถีแพทยแผนไทย 

เพ่ืออนุรักษภูมิปญญา
ไทยสนับสนุนกลุมอาชีพ
บริการแพทยทางเลือก
ใหกับประชาชน 

ผูสนใจจัดต้ัง
กลุมสุขภาพดี
ดวยวิถี 
แพทยไทย 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 สืบทอดภูมิ
ปญญาไทย 

สืบทอดภูมิปญญา
ไทยทองถิ่นกลุม
อาชีพบริการ
แพทยทางเลือก
ใหกับประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
ตําบลบานกุม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ประชาชน
ตําบลบานกุม 

130,000 130,000 100,000 100,000 100,000 มีกองทุน
ชวยเหลือดาน
สุขภาพ 

ประชาชนมี
กองทุนชวยเหลือ
ดานสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยการเจริญพันธวัยรุน
และเยาวชนตําบลบานกุม 

พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวอบอุน 
ตนแบบสรางกระแส
คานิยมเรื่องเพศใน
วัยรุน/การฝากครรภ/
อนามัยเจริญพันธ 

ใหความรู
นักเรียน ชั้น 
ป.5-6 จํานวน 
3 โรงเรียน
และผูสนใจ 
เขารวม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมายมี
ทักษะในการใช
ชีวิตไมใหเกิด
ปญหา 

สรางวิถีสุขภาพ
พอเพียงแกเด็ก
และเยาวชนบน
พ้ืนฐานการมีสวน
รวม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการระบบจัดการมูล
ฝอยแบบครบวงจร เชน ซ้ือ
ถังขยะ, สรางเตาเผาขยะ 
ฯลฯ 

เพ่ือใหชุมชนมีความ 
สะอาดเรียบรอย 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 มีการกําจัดขยะ
ท่ีถูกตอง 

ตําบลบานกุมมี
ความสะอาด
เรียบรอย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการพัฒนาชุมชน/ 
หมูบานไอโอดีน 

ประชาชนได 
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนอยางตอเน่ือง 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับ
สารไอโอดีน
เพียงพอ 

ประชาชนมีความรู
ในการและไป
ปฏิบัติไดรับสาร
ไอโอดีนเพียงพอ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการเฝาระวังพิษจาก
สารกําจัดศัตรูพืชสงเสริม
ความรูเรื่องการใชสารเคมี
อยางถูกวิธี 

เกษตรกรมีความรู 
ในการใชสารเคมีทาง
การเกษตร 
-เจาะเลือดหาสารพิษ
ตกคางในเลือดเกษตรกร 
-จัดบริการคลินิก 
สุขภาพเกษตร 

เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตําบล
บานกุม 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกร
เจ็บปวย 
ดวยโรคท่ีเกิด
จากการสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
ลดลง 

เกษตรกร
กลุมเปาหมาย 
ไดรับบริการคลินิก
สุขภาพเกษตรกรมี
ความรูและ
สามารถนํา 
ความรูท่ีไดรับ
นํามาจัดการ
ส่ิงแวดลอมและ 
อาชีวอนามัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการสงเสริมสุขภาพ
และคัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

ดูแลสงเสริมสุขภาพ 
ผูสูงอายุสงเสริมและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุ 60 ป
ขึ้นไปไดรับการ
ตรวจคัดกรอง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุทุกคน
ไดรับการ
ประเมินมี
ความสามารถใน
การประกอบ
กิจวัตร 

คุณภาพชีวิตท่ีดีใน
ชุมชนดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการตําบลนมแมสาย
พันธแหงรักในครอบครัว
สงเสริมการพัฒนาการให
นมแม 

เพ่ือพัฒนาองคความรู
และระบบบริการ
อนามัยแมและเด็กท่ีได
มาตรฐาน 

หญิงต้ังครรภ 
หลังคลอมด
และสามี 
จํานวน  
30 คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 เล้ียงลูกดวยนม
แมอยางตอเน่ือง 

มีระบบการจัดการ
สุขภาพดาน
อนามัยแมและเด็ก 
เกิดแมตัวอยาง 
ครอบครัวตัวอยาง
ในการเล้ียงลูกดวย
นมแม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือปองกันและควบคุม
คุณภาพอาหารและ
ผลิตภัณฑท่ีจําหนาย
อาหาร 

รานคาใน
ชุมชน/ราน
ขายอาหารใน
ชุมชน  
ผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพถูก
สุขลักษณะ 

- - 30,000 30,000 30,000 มีอาหารสะอาด
และปลอดภัย 

ประชาชนได
บริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพสะอาด 
และปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนาเครือขาย
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะ
ยาวตําบลบานกุม 

พัฒนาการดูแล 
ผูสูงอายุระยะยาว 

สมาชิกชมรม 
ผูสูงอายุอาสา 
สมัครดูแล
ผูสูงอาย ุ

- - 60,000 60,000 60,000 มีการดูแล
ผูสูงอาย ุ
ท่ีเปนระบบ 

มีรูปแบบการ
ดําเนินงานตําบล
ตนแบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว 
มีการดูแลผูสูงอายุ
ติดบาน ติดเตียง
อยางเปนระบบ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

17 โครงการรณรงคและปองกัน
โรคไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

รณรงคปองกัน
และใหความรู
แกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล
บานกุม 

10,000 10,000 - - - การแพรระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรค
ไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

18 โครงการรณรงคและปองกัน
โรคระบาดตามฤดูกาล 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรคระบาด
ตามฤดูการ 

รณรงคปองกัน
และใหความรู
แกประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบล
บานกุม 

- - 50,000 50,000 50,000 การแพรระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรคระบาด
ตามฤดูกาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาฯ 

ฉีดวัคซีน
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาฯ 

22,950 22,950 45,000 45,000 45,000 อัตราการแพร
ระบาดของโรค
ลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัขบา
ได 

กอง
สาธารณสุขฯ 

20 โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและการขึ้น
ทะเบียนสัตว 

เพ่ือสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว 

สุนัขและแมวท่ี
อยูในพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม 

4,590 4,590 4,500 4,500 4,500 สํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว 

สามารถรูจํานวน
สุนัขและแมวท้ังท่ี
มีเจาของและไมมี
เจาของ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

21 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเขมแข็งและยั่งยืน 

ประชาชนได 
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนอยางตอเน่ือง 

ประชาชน
ตําบล 
บานกุม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับ
สารไอโอดีน
เพียงพอ 

ประชาชนตําบล
บานกุมจะไมขาด
สารไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

22 โครงการทองถิ่นใสใจความ
สะอาด คนในชาติมีสุข 
(โครงการหนาบาน นามอง)   

เพ่ือเปนการรักษาความ
สะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยใน 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
อบต.บานกุม 

พ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.บานกุม 

- 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

พ้ืนท่ีในตําบล
บานกุมสะอาด
และเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

พ้ืนท่ีในตําบลบาน
กุมสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย
มองแลวมีความสุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย 

เพ่ือควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษท่ีมีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชน
ตําบลบานกุม 

- 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ภาวะมลพิษท่ีมีผล
ตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนลดลง 

ภาวะมลพิษท่ีมีผล
ตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

24 โครงการสงเสริม 
พัฒนาตลาดใหมีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย 

เพ่ือใหประชาชนตําบล
บานกุมมีตลาดท่ีได
มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย รวมท้ัง
แนวทางขับเคล่ือนตลาด
ประชารัฐ 

พ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.บานกุม 
 

- 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ตลาดมีมาตรฐาน
ดานความสะอาด 
และปลอดภัย 

ของท่ีซ้ือจากตลาด
มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย 
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

25 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  
(TO BE NUMBER ONE) 

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหหมูบานในการ
ปองกันแกไขปญหายา
เสพติด 

สนับสนุนกลุม
เยาวชนท่ี
สรางสรรคไม
ยุงเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการทู บี  
นัมเบอรวัน 
จํานวน  
1 โครงการ 

เยาวชนในตําบล 
มีความรูความ
เขาใจและไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

  
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 
 
 
 
 
 

โครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือขับเคล่ือน
โครงการ
พระราชดําริ
สาธารณสุขใน
กิจกรรมตางๆ ใหมี
ความเหมาะสมกับ
ปญหาและบริบท
ของพ้ืนท่ี 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารสุขของ
ประชาชน เชน 
เพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ โดยการ
อบรม ประชุม 
สัมมนา รณรงค 
เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
หรือกิจกรรม
อื่นๆ 

- 
 
 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 120,000 โครงการ
พระราชดําริ 
ดาน
สาธารณสุข 
จํานวน 3 
โครงการ 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลบาน
กุม จํานวน 6 
หมูบานไดรับ
ประโยชนและ
ความรูดาน
สาธารณสุข
เพ่ิมขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  จํานวน  26  โครงการ 947,540 1,377,540 1,299,500 1,299,500 1,299,500    

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1  โครงการสงเสริมการ
ปรับปรุงบํารุงดิน 

1.เพ่ือสงเสริมการปลูก
พืชหลังการเก็บเกี่ยว  
2.เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน  
3.เพ่ือใหมีการใชท่ีดิน
ใหเกิดประโยชนอยาง
ตอเน่ือง  
4.เพ่ือเพ่ิมรายได 

จัดอบรมป  
3 กลุม 
กลุมละ  
20 ราย 

- - 20,000 20,000 20,000 สรางรายได
เพ่ิมขึ้นมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี
ขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น มี
ชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ผลผลิตท่ีไดรับ
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 
 

   

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 5.2 แผนงานสาธารณสุข 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1  โครงการตรวจสุขภาพและ
สงเสริมความรู เรื่องการใช
สารเคมีอยางถูกวิธี 

เพ่ือใหไดผลผลิตท่ี
ปลอดสารพิษและไม
เปนอันตรายตอผูบริโภค
และลดการ 
ใชสารเคมี 

ประชาชน
ตําบลบานกุม 

- - 10,000 10,000 10,000 ไดพัฒนาความรู
เพ่ือนําไปพัฒนา
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น มี
ชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ผลผลิตท่ีไดรับ
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 
 

   

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชุน 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1  โครงการฝกอบรมอาชีพ
เสริมและการจัดต้ังกลุม
อาชีพตางๆ 
หมูท่ี 1 – หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี 
อาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 

ฝกอบรมอาชีพ
เสริมใหกับ
ประชาชนท่ี
รายไดนอย
และจัดต้ังกลุม
อาชีพตางๆ 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
อาชีพและ
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา/
ศึกษาดูงานสําหรับกุลม
อาชีพตางๆและกลุมองคกร
ตางๆภายในตําบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตสินคาและ
การเกษตร 

กลุมอาชีพ
,กลุมองคกร
และผูนําชุมชน
ตางๆ 

- - 200,000 200,000 200,000 ไดพัฒนาความรู
เพ่ือนําไปพัฒนา
อาชีพ 

ประชาชนมีความรู
และทักษะในการ
ผลิตภัณฑใหเปนท่ี
ยอมรับของตลาด 

สํานักปลัด 

3 โครงการกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมแหลงเงินทุน
สําหรับประกอบอาชีพ
ใหประชาชนท่ีตองการ
เงินทุนในประกอบ
อาชีพ 

จัดต้ังกองทุน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชุน 

๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหกับผูวางงานและ
ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม 

เพ่ือเพ่ิมรายไดและ
สงเสริมทําอาชีพเสริม 

ประชาชน
ตําบลบานกุม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ัวไป
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

มีรายไดมากขึ้น 
สงเสริมการทําอาชีพ
เสริม 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  4 โครงการ 150,000 50,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
 

   

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 5.4 แผนงานการเกษตร 

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมวิถีชีวิต
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมการใชชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ลดภาระคาใชจายใน
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ตําบลบานกุม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความเปนอยูท่ีดี
ขึ้นโดยยึดหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมการผลิตนํ้า
หมักชีวภาพ 

เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
เพ่ือฟนฟูสภาพดินและ
บํารุงดินใหดีขึ้นลด
สารพิษตกคาง 

เกษตรกรใน
ตําบลบานกุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดตนทุนการ
ผลิตนําไปปฏิบัติ
ได 

เกษตรกรยอมรับ
และนําไปปฏิบัติมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชน 

เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
เพ่ือสงเสริมการผลิต
พันธุขาวไวใชเอง 

คัดเลือก
เกษตรกรใน
ชุมชน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีพันธุขาวไวใช
เองลดตนทุน
การผลิต 

เกษตรกรมีชีวิตท่ีดี
ขึ้นลดรายจาย เพ่ิม
รายได 

สํานักปลัด 

4 โครงการเกษตรปลอด
สารพิษและการสงเสริมการ
ใชปุยชีวภาพ 

เพ่ือใหไดผลผลิตท่ี
ปลอดสารพิษและไม
เปนอันตรายตอผูบริโภค
และลดการ 
ใชสารเคมี 

เกษตรกรใน
ตําบลบานกุม 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 

ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภคไรสารเคมี
ตกคาง 

สํานักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ 
 5.4 แผนงานการเกษตร 

๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน
ของเกษตรกรกิจกรรมผลิต
ขยายเชื้อบิวเวอรเรีย ฯลฯ 

เพ่ือลดตนทุนการผลิต
และลดการใชสารเคมี
อันตราย 
-เพ่ือใชกําจัดและตัด
วงจรชีวิตของเพล้ีย
กระโดดสีนํ้าตาล 

เกษตรกรใน
ตําบลบานกุม 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 ลดตนทุนการ
ผลิตและลดการ
ใชสารเคมี
อันตราย 

เพ่ือลดตนทุนการ
ผลิตและปองกัน
ความเสียหายจาก
การทําลายของ
ศัตรูพืช 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝกอบรมการใช 
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือใหเกษตรกรนํา
ความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

เกษตรกรใน
ตําบลบานกุม 

50,000 - 50,000 50,000 50,000 นําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน
ได 

เกษตรกรนําความรู
ไปใชในการ
ดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเสริมการผลิต
ผักปลอดภัยจากสารพิษ 

1.เพ่ือสงเสริมการผลิต
พืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษ 
2.เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม
และความสมดุลของ
ธรรมชาติ 

จัดอบรมป  
3 กลุม 
กลุมละ  
20 ราย 

30,000 - 30,000 30,000 30,000 สรางรายได
เพ่ิมขึ้นมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี
ขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น มี
ชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ผลผลิตท่ีไดรับ
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  7 โครงการ 380,000 
 

200,000 480,000 480,000 480,000    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนายทิม  
ใจทัศนกุล ถึงบริเวณบาน
นางเบญจวรรณ เอี่ยมนอย 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
200 เมตร 

- - 215,000 215,000 215,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนายอํานวย  
ใจหนักดี ถึงบริเวณบาน
นางสาวกมลรัตน โพธ์ิศรีแกว 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟาใช
ทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
450 เมตร 

- - 480,000 480,000 480,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

รวม จํานวน 2  โครงการ - - 695,000 695,000 695,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากรอยตอถนน คสล. 
บริเวณบานนางใบตอง  
คลายสุบรรณ ถึบริเวณท่ีนา
นายเจียม ปนแกว หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นในทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ระยะทาง  
330 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
990  
ตารางเมตร 

- - 620,000 620,000 620,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงขยาย
สะพานทางเดิน จากบริเวณ
บานนางเก็บ คงยืน ถึง
บริเวณบานนายเสฏฐวุฒิ  
ขุนสอาดศรี หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

กวาง 0.70 เมตร 
ยาว 50 เมตร   

- - 80,000 80,000 80,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

3 โครงการซอมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย สายคันคลองทางหลวง 
หมูท่ี 3 ถึงหมูท่ี 6  

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ระยะทาง  
2,000 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 420
ลูกบาศกเมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณปากทางเขา 
วัดทาเจริญ ถึงบริเวณบาน
นายสุเทพ หงษโต หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
1 เมตร  
ระยะทาง  
205 เมตร  
 

- - 128,000 128,000 128,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนดินลง
ลูกรัง พรอมปรับเกล่ีย จาก
บริเวณบานนายไพโรจน  
ครุฑใจกลา ถึงบริเวณ 
บานนายธนกิจ ออนละออ 
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย  
9 เมตร  
สูงเฉล่ีย 2.50 
เมตร ระยะทาง  
70 เมตร  

- - 280,000 280,000 280,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจาก
ถนน คสล. บริเวณท่ีนานายพี 
สีขาวผอง ถึงบริเวณบาน 
นายเต็ม ศรีทับทิม หมูท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นในทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ระยะทาง  
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
900  
ตารางเมตร 

- - 565,000 565,000 565,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงขยายถนน
ดินลงลูกรัง พรอมปรับเกล่ีย 
แยกจากถนนสายสวนนก ถึง
บริเวณบานนางอุบล  
เอี่ยมสอาด หมูท่ี 1  

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
10 เมตร  
สูงเฉล่ีย 2 เมตร 
ระยะทาง  
330 เมตร  

- - 635,000 635,000 635,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงขยายถนน
ดินลงลูกรัง พรอมปรับเกล่ีย 
แยกจากถนนสายสวนนก ถึง
บริเวณท่ีนานายสถาพร  
มีเอนกวิทยา หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
8.80 เมตร  
สูงเฉล่ีย  
1.60 เมตร 
ระยะทาง  
690 เมตร  

- - 1,465,000 1,465,000 1,465,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการซอมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณหนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานกุม 
ถึงบริเวณสะพาน คสล. 
หลังวัดรางบัวทอง หมูท่ี 2   

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นในทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ระยะทาง  
400  เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
1,200  
ตารางเมตร 

- - 760,000 760,000 760,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

10 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงลูกรัง พรอมปรับเกล่ีย 
สายคันคลองทองพันชั่ง  
(ฝงเหนือ) จากบริเวณบาน
นายสํารวญ คงยอดดี ถึง
บริเวณท่ีนานางมณฑา มุสิจะ 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ระยะทาง  
1,330 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 
ไมนอยกวา 279 
ลูกบาศกเมตร 

- - 146,000 146,000 146,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

11 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุก พรอมปรับ
เกล่ีย แยกจากถนนสายสวน
นก ถึงบริเวณบอปลานาย
มนูญ เทียนทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ระยะทาง  
195 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 40 
ลูกบาศกเมตร 

- - 19,000 19,000 19,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุก พรอมปรับ
เกล่ีย จากบริเวณโบสถวัด
บางสะแก ถึงบริเวณบานนาง
เสนาะ อํามโพชร หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ระยะทาง  
140 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 29 
ลูกบาศกเมตร 

- - 14,000 14,000 14,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

13 โครงการซอมแซมทอระบาย
นํ้า คสล. ขามคลองบานกุม
เหนือ บริเวณท่ีนานายเอนก 
คลายสุบรรณ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหสามารถนํานํ้ามา
ใชในการเกษตรไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

ทอระบายนํ้า คสล. 
ขามคลองบานกุม
เหนือ 

- - 60,000 60,000 60,000  1 แหง สามารถนํานํ้ามาใช
ในการเกษตรได
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

14 โครงการซอมแซมถนนโดย
การลงหินคลุก พรอมปรับ
เกล่ีย สายคันคลองบานกุม
เหนือ (ฝงเหนือ) จากบริเวณ
ท่ีนานายธนุ ภมรพล ถึง
บริเวณท่ีนานางพิกุล  
เรือนทองดี หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ระยะทาง  
1,800 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 378
ลูกบาศกเมตร 

- - 180,000 180,000 180,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการซอมแซมถนนโดย
การลงลูกรัง พรอมปรับเกล่ีย 
สายคันคลองทางหลวง 1  
(ฝงเหนือ) จากบริเวณท่ีนา
นายเทียบ ขุนสะอาดศรี  
หมูท่ี 4 ถึงบริเวณบานนาย
ประสิทธ์ิ เกิดโภคา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ระยะทาง  
2,290 เมตร  
ปริมาตรลูกรัง 
ไมนอยกวา 480
ลูกบาศกเมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

16 โครงการซอมแซมถนน  
โดยการลงหินคลุก พรอม
ปรับเกล่ีย จากบริเวณบาน
นางกฤษณา พิทักษวงศ ถึง
บริเวณบานนายวินัย  
แจมแจง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก 

ผิวจราจรกวาง  
2.5 เมตร  
ระยะทาง  
50 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 12
ลูกบาศกเมตร 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและปลอดภยั 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการลูกรังแยกจากถนน 
3351 (ทองพันชั่ง ฝงใต) 
ตลอดสาย 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

กวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 
3,300 เมต 

370,000 370,000 - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

18 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
สายคันคลองทองพันชั่ง  
(ฝงใต) หมูท่ี 1 ถึง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคมและ
การขนสงสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง 
3,490 เมตร  
ปริมาตรลูกรัง 
ไมนอยกวา 
1,396 
ลูกบาศกเมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไป
มา สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองชาง 

19 โครงการขยายถนนทางเขา
หมูบานทองพันชั่ง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

หมูบาน
ทองพันชั่ง 

200,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการเสริมถนนดิน
ลูกรัง/หินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียจากบริเวณบานนาย
สน่ัน นอยเลิศถึงบริเวณ
บานนายสุรินทร ใจยั่งยืน 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวกขึ้น 

กวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 
0.50เมตร 
ระยะทางยาว 
50 เมตร 

36,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงเสริม 
ถนนดินลงลูกรังพรอม 
ปรับเกล่ีย จากบริเวณ 
บานนายสน่ัน นอยเลิศ  
ถึงบริเวณบาน 
นางลําไย ใจยั่งยืน หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการคมนาคมและ
การขนสงสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
4 เมตร  
สูงเฉล่ีย  
0.50 เมตร 
ระยะทาง  
50 เมตร 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการเสริมขยายจาก
ถนนสายสวนนกถึงบริเวณ
บานนายสุกิจ เสียงลํ้าเลิศ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
ขึ้น 

กวาง 2 เมตร 
สูงเฉล่ีย  
2 เมตร 
ระยะทางยาว
250เมตร 

500,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

23 โครงการปรับปรุงเสริม
ขยายถนนดินลงลูกรัง 
พรอมปรับเกล่ีย  
จากบริเวณบาน 
นางสาหราย เพ็ชรวงษ  
ถึงบริเวณบาน  
นายสุกิจ เสียงลํ้าเลิศ  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการคมนาคม 
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
9 เมตร  
สูงเฉล่ีย  
2 เมตร 
ระยะทาง  
100 เมตร 

- 210,000 210,000 210,000 210,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

24 โครงการเสริมถนนดิน/ 
ลงหินคุลก ลูกรัง พรอม
ปรับเกล่ียจากถนน คสล  
ถึงบริเวณบาน 
นายสําราญ คําหอมกุล  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
50 เมตร 

30,000 - - - - มีการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย 
จากถนน คสล. ถึงบริเวณ
บานนายสําราญ คําหอมกุล 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
4 เมตร  
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
50 เมตร 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

26 โครงการซอมแซมถนนสาย
สวนนกโดยการเสริมถนน
ดิน/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย หมูท่ี 1-5 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
-เพ่ือเปนคันกั้นนํ้า
ปองกันนํ้าทวมเกษตร
ได 

ตามสภาพพ้ืนท่ี
ระยะทาง 
3,400 เมตร 

300,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชน
ใชสัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นการขนสงพืชผล
การเกษตรสะดวก
ขึ้น 

กองชาง 

27 โครงการซอมแซมถนนสาย 
สวนนก โดยลงหินคลุก
พรอมปรับเกล่ีย  
หมูท่ี 1 – หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง 
3 เมตร 
ระยะทาง 
3,400 เมตร 
หนาเฉล่ีย  
0.07 เมตร 

- 340,000 340,000 340,000 340,000 ความพ่ึงพอใจ
ของผูใชเสนทาง
ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการเสริมถนนดินลงหิน
คลุก/ลงลูกรัง ถนนคัน
คลองชลประทาน  
(ฝงตะวันออก) จากบริเวณ
ท่ีนานายภิเศก นอยเลิศ  
ถึงบริเวณท่ีนา 
นายชอน สุขสวัสด์ิ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตร 
ระยะทาง  
150 เมตร 

130,000 - - - - ใชสัญจรไปมามี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นและเปนคันกั้นนํ้า
ทวมการเกษตร 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
ถนนคันคลองชลประทาน  
(ฝงตะวันออก) จากบริเวณ
ท่ีนานายภิเศก นอยเลิศ  
ถึงบริเวณท่ีนา 
นายชอน สุขสวัสด์ิ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย  
4 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตร 
ระยะทาง  
150 เมตร 

- 85,000 85,000 85,000 85,000 ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

30 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคุลกพรอมปรับ
เกล่ียจากถนนคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝงใต) หมูท่ี 1 
ถึงบริเวณบาน 
นายวีระ คลายจินดา หมูท่ี 2 

เพ่ือเปนคันกั้นนํ้าและ
ใชเปนเสนทางการ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง  
6 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1 เมตร 
ระยะทาง  
800 เมตร 

500,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชน 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและเปน
คันกั้นนํ้าทวม
การเกษตร 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
สายคันคลองทองพันชั่ง  
(ฝงเหนือ) จากบริเวณบาน
นายสํารวย คงยอดดี ถึง
บริเวณท่ีนา 
นายวีระ คลายจินดา หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
6 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1 เมตร 
ระยะทาง  
770 เมตร 

- 750,000 750,000 750,000 750,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

32 โครงการสรางถนนคสล.
จากบริเวณบาน 
นายสมพล อดิศรมลกิจ  
ถึงบริเวณบาน 
นางสาวงิ้ม เขื่อนขัน หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง  
200 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
600 ตร.ม. 

400,000 400,000 - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

33 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/หินคุลกพรอมปรับ
เกล่ียแยกจากถนนสวนนก
ถึงบริเวณบานนายสุรินทร 
ยอดบรรดิษฐ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
40 เมตร 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/หินคุลกพรอมปรับ
เกล่ียบริเวณบาน 
นางยุพิน อาจหาญ ถึง
บริเวณบานนายเสนห นอยเลิศ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
150 เมตร 

80,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

35 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
จากบริเวณบาน 
นางยุพิน อาจหาญ   
ถึงบริเวณบาน 
นายเสนห นอยเลิศ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ฐานกวางเฉล่ีย  
4 เมตร  
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง  
150 เมตร 

- 85,000 85,000 85,000 85,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไป
มา สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางคันกั้นนํ้า
บริเวณทอลอด 
นายประทุม ปนดี ถึง
บริเวณท่ีนา 
นายนรินเทพ ปรางศร  
หมูท่ี 1 

เพ่ือเปนค้ันกั้นนํ้า 
เพ่ือการเกษตรและใช
เปนเสนทางการ
คมนาคม 

ผิวกวาง 3 เมตร 
สูง 2 เมตร 
ระยะทาง  
100 เมตร 

1350,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตรการ
คมนาคมสะดวก
และประชาชน 

ปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ี
การเกษตรไดและ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางคันกั้นนํ้า
จากบริเวณทอลอด คสล.บาน 
นายประทุม ปนดี ถึงบริเวณ 
ทอลอด คสล.บาน 
นายสํารวย แจงบุญ หมูท่ี 1 

เพ่ือเปนค้ันกั้นนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและใชเปน
เสนทางการคมนาคม 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย  
7 เมตร  
สูงเฉล่ีย 2 เมตร 
ระยะทาง  
100 เมตร 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร  
การคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ี
การเกษตรไดและ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบริเวณบอปลานายมนูญ 
เทียนทอง ถึงบริเวณท่ีนา
นายบรรชา นาคประเสริฐ  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง  
550 เมตร  
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,650 ตร.ม.) 

800,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

39 โครงการปรับปรุงเสริม
ขยายถนนดินลงลูกรังพรอม
ปรับเกล่ีย จากบริเวณท่ี
นานางอรสา แสนโรจน  
ถึงบริเวณบอกุง 
นายมนูญ เทียนทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
8.80 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.60 
เมตร ระยะทาง  
580 เมตร 

- 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณบานายสมพล 
อดิศรมลกิจ หมูท่ี 1 ถึง 
บริเวณบานนายโกวิทย  
เรือนทองดี หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 
3,000 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
9,000 ตร.ม.) 

4,345,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายทองพันชั่ง บริเวณบาน
นางกฤษณา พิทักษวงศ ถึง
บริเวณบานนางนา ปนแกว 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง 
3 เมตร 
ระยะทาง  
50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
150 ตารางเมตร 

- - 94,000 94,000 94,000 มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นและลดมลพิษ 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายทองพันชั่ง จาก
ถนนลาดยาง 3351 ถึง
บริเวณบานนางเล้ียง สารทเณร 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 1 เมตร 
ระยะทาง  
175 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
175 ตารางเมตร 

150,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นและลดมลพิษ 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทองพันชั่ง แยกจาก
ถนนลาดยาง 3351  ถึง
บริเวณบานนางเล้ียง  
สารทเณร หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นในทุก
ฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง 
6 เมตร 
ระยะทาง  
175 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,050  
ตารางเมตร) 

- 600,000 - - - ความพ่ึงพอใจ
ของผูใชเสนทาง
ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทองพันชั่ง (ตอจาก
ถนนเดิม) ถึงบริเวณบาน
นางเล้ียง สารทเณร หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นในทุก
ฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง 
6 เมตร 
ระยะทาง  
10 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
60 ตารางเมตร) 

- - 35,000 35,000 35,000 ความพ่ึงพอใจ
ของผูใชเสนทาง
ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการชวยเหลือปองกัน 
สาธารณภัย ฯลฯ ในพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม หมูท่ี 1 - 6 

เพ่ือชวยเหลือและ
ปองกันความเสียหายท่ี
เกิดจากนํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีและสาธารณภัย
ตางๆ ฯลฯ 

ตักดินกั้นนํ้า 
จัดซ้ือทราย/ หิน
คลุก สนับสนุน
เครื่องสูบนํ้าและ
จัดซ้ือนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง ฯลฯ 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
สามารถทํากินได
ตามปกติ 

สามารถปองกัน
นํ้าทวมพ้ืนท่ีทํา
กินของเกษตรกร 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

46 โครงการเสริมถนนดิน/ลูกรัง/ 
ลงหินคลุกปรับเกล่ียบริเวณท่ี
นานายเขียว คําหอมกุลถึง
บริเวณท่ีนานางเจียม คง
ชาตรี หมูท่ี 2 

เพ่ือใชเปนเสนทางการ
คมนาคมและการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
500 เมตร 

330,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นการ
ขนสงพืชผล
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย 
สายคันคลองบานกุมใต  
(ฝงใต) จากบริเวณท่ีนา 
นางเฉลา นิยมทอง หมูท่ี 2 
ถึงบริเวณท่ีนา 
นายชําเรือง คลายสุบรรณ 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ฐาน
กวางเฉล่ีย 
8.80 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.60 
เมตร ระยะทาง  
2,700 เมตร 

- 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียจากบริเวณสะพาน 
คสล.ขามคลองรางทองถึง
บริเวณท่ีนานายประจักษ 
ครุฑใจกลา หมูท่ี 6 

เพ่ือใชเปนเสนทางการ
คมนาคมและการ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง
500 เมตร 

330,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร  
การคมนาคม
สะดวกและ
ประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 
การขนสงพืชผล
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

49 โครงการปรับปรุงเสริมขยาย
ถนนดินลงลูกรังพรอมปรับ
เกล่ีย จากบริเวณ 
บานนายทุย ภูระหงษ  
ถึงบริเวณท่ีนา 
นายประจักษ ครุฑใจกลา  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
5 เมตร  
ฐานกวางเฉล่ีย 
8 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง  
2,700 เมตร 

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

50 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียจากบรเิวณ อบต.บานกุม 
เชื่อมไปถึงบริเวณหลัง
โรงเรียนวัดรางทอง 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

380,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นการ
ขนสง 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบริเวณ อบต.บานกุม  
ถึงบริเวณบาน 
นายประดิษฐ แจมแจง  
หมูท่ี 2 

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

ขึ้นในทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
245 เมตร   
หนา 0.15 เมตร
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
735 ตารางเมตร 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

52 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียจากบริเวณบาน  
นางบุญสนอง เกิดประดิษฐ 
ถึงบริเวณศาลเจาแมไผสีทอง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นการ
ขนสง 

กองชาง 

53 โครงการขยายทางเขา  
วัดรางบัวทอง หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง  
1.50เมตร 
ระยะทาง  
150 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการขยายถนนดินลง
ลูกรังพรอมปรับเกล่ียจาก
บริเวณท่ีนานายลิขิต  
พูลกําลัง ถึงบริเวณบาน
นายสุโข วารีรัตน หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4.40 
เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 8.80 เมตร 
สูง 1.20 เมตร 
ยาว 535 เมตร 
 

497,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นการ
ขนสง 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ี
นานายลิขิต พูนกําลัง  
ถึงงบริเวณบาน 
นายสุโข วารีรัตน หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 0.15 
เมตร ระยะทาง
200 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 800ตร.ม.) 

600,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

เพ่ือใหคมนาคม
สะดวกขึ้น  
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงขยายไหล
ทางสายวัดบานโพธ์ิ หมูท่ี 3 
ถึง หมูท่ี 4 

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว

ขึ้นในทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
1 เมตร 
ระยะทาง 
1,120 เมตร 

- 150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โครงการขยายไหลทางจาก
อาคารเอนกประสงค หมูท่ี 3 
ถึงบริเวณบานนางนํ้าออย 
เทศทอง หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นรถสามารถ
สวนไปมาได 

ผิวกวาง 1 เมตร 
ระยะทาง  
300 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

58 โครงการเสริมถนนดิน/ลงหิน
คลุก/ลูกรังพรอมปรับเกล่ีย
จากบริเวณประตูนํ้าชลทาน
ถึงบริเวณบาน นายไพโรจน 
ครุฑใจกลา หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง  
7 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.70
เมตร ระยะทาง 
430 เมตร 

600,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

59 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
จากบริเวณประตูนํ้า
ชลประทานถึงบริเวณบาน  
นายไพโรจน ครุฑใจกลา  
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร  
 ฐานกวางเฉล่ีย  
9 เมตร  
สูงเฉล่ีย 2.50 
เมตร ระยะทาง  
430 เมตร 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

60 โครงการเสริมคันกั้นนํ้า
บริเวณท่ีนานายวุฒิวงศ  
ศรีอินทรงาม หมูท่ี 3 

เพ่ือเปนค้ันกันนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและใชเปน
เสนทางการคมนาคม 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง  
4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.5 
เมตร ระยะทาง 
150 เมตร 

- 95,000 95,000 95,000 95,000 ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการ 
เกษตรไดและ
การคมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากประตูนํ้าถึงบริเวณบาน  
นายไพโรจน ครุฑใจกลา  
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง  
430 เมตร 

700,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ
ลดมลพิษ 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณประตูนํ้าชลประทาน 
ถึงบริเวณบาน 
นายไพโรจน ครุฑใจกลา  
หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นในทุก
ฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง  
430 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,720  
ตารางเมตร 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

63 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนา นายทนุ ภมรพล 
หมูท่ี 3 ถึงงบริเวณบาน นาง
ซอนกล่ิน เทศทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือเปนค้ันกันนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและใชเปน
เสนทางการคมนาคม 

ผิวกวาง 4 เมตร 
หนา  
0.15 เมตร 
ระยะทาง 
2,660 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอย 
กวา 10,640 
ตร.ม 

6,949,000 6,949,000 - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ
ลดมลพิษ 

กองชาง 

64 โครงการเสริมถนนดิน/โดย
การลงลูกรัง ลงหินคุลก
บริเวณท่ีนานายธนุ ภมรพล
ถึงบริเวณท่ีนานายอเนก 
คลายสุบรรณ หมู 3 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง  
7 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

1,500,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย 
สายคันคลองบานเหนือ  
(ฝงเหนือ) จากบริเวณท่ีนา
นายธนุ ภมรพล หมูท่ี 3  
ถึงบริเวณท่ีนานายอเนก 
คลายสุบรรณ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 7 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง 
1,800 เมตร 

- 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

66 โครงการเสริมถนนดิน/โดย
การลงลูกรัง ลงหินคุลกทาง
ลงบานโพธ์ิจากบริเวณท่ีนา
นางจิราภรณ พูลกําลัง ถึง
บริเวณบานนายประจวบ  
ชื่นใจฉ่ํา หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง 7 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.30 
เมตร ระยะทาง 
700 เมตร 

950,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย
จากบริเวณท่ีนา 
นางสาวพจนา แผลงศร  
ถึงบริเวณบานนายประจวบ 
ชื่นใจฉ่ํา หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 8 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.30 
เมตร ระยะทาง  
700 เมตร 

- 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

68 โครงการเสริมถนนดิน โดย
การลงลูกรัง จากบริเวณทอ
ลอดนายสุรพล เรืองทองดี 
ถึงบริเวณท่ีนานายวุฒิวงศ  
ศรีอินทรงาม หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
 4 เมตร 
ฐานกวางเฉล่ีย  
7 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง 
700 เมตร 

- - 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

69 โครงการเสริมถนนดิน/โดย
การลงลูกรัง ลงหินคุลกจาก
บริเวณบานโพธ์ิคลองทาง
หลวง (สองฝง) ถึงหมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร 

800,000 - - - - มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
สายคันคลองทางหลวง  
หมูท่ี 3 ถึงหมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 7 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง  
2,000 เมตร 

- 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนานายทนุ ภมรพล 
ถึงบริเวณบานนางทองยอย 
ยุพาพิน หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐานประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 750 
เมตร หนา 0.15 
เมตร (พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,000 
ตร.ม.) ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

1,960,000 1,960,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

72 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบานบอกุง นางวนิดา 
แตงรื่น ถึงบริเวณบานนาย
บรรเทิง ชวงวิเชียร หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐานประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 750 
เมตร หนา 0.15 
เมตร (พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,000 
ตร.ม.) ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

1,960,000 1,960,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

73 โครงการกอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณท่ีนานางอารีย  
อิฐสุวรรณศิลป หมูท่ี 3 ถึง
บริเวณบานนายสําราญ  
ใจยั่งยืน หมูท่ี6 

เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วขึ้น
และลดมลพิษ 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,510 
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

7,631,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ
ลดมลพิษ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

74 ชวงที่ 1 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต จากบริเวณถนนตรง
ขามโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานกุม  ถึง
บริเวณท่ีนานางอารีย อิฐ
สุวรรณศิลป หมูท่ี 3 
ชวงที่ 2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต จากบริเวณท่ีนา
นางสาวแววพรรณ ทาวฬา  
ถึงบริเวณบานนางซอนกล่ิน 
เทศทอง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ระยะทาง  
80 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
320 ตาราง
เมตร) และผิว
จราจรกวาง 4 
เมตร ระยะทาง 
170 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
680  ตาราง
เมตร) รวม
ระยะทางท้ังหมด 
250 เมตร กวาง 
4 เมตร (พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,000  
ตารางเมตร) 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพ่ึงพอใจ
ของผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

75 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบอกุง นายวิรัตน 
สุวรรณมโหสถ ถึงบริเวณท่ี
นานายดํารง สุวรรณมโหสถ    
หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐานประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 750 
เมตร หนา 0.15 
เมตร (พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,000 
ตร.ม.) ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

1,960,000 1,960,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนา นายเสมียน อิฐ
สุวรรณป หมูท่ี 3 ถึงบริเวณ
บานนางซอนกล่ิน เทศทอง 
หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐาน 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 750 
เมตร หนา 0.15 
เมตร (พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,920
ตร.ม.) ไหลทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

1,905,000 1,905,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

77 โครงการลงลูกรัง จากถนน 
คสล. ถึงบริเวณบานนาย
นรินทร ธัญญผล หมูท่ี 4 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐาน 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

30,000 - - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

78 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย แยกจากถนน คสล. 
บริเวณบานนายทองหลอ  
ศรีสกุลงาม ถึงบริเวณบาน
นายนรินทร ธัญญผล หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ะยะทาง 
100 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 30 
ลูกบาศกเมตร 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

79 โครงการหินคลุกตลอด
เสนทางคลองทางหลวง 2 
(ฝงใต) หมูท่ี 4- หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,200 
เมตร 

480,000 480,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

80 โครงการหินคลุกตลอด
เสนทางคลองทางหลวง 2 
(ฝงใต) หมูท่ี 4- หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ะยะทาง 
2,800 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 
1,120 
ลูกบาศกเมตร 

- - 550,000 550,000 550,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

81 โครงการหินคลุกตลอด
เสนทางคลองทางหลวง 2 
(ฝงเหนือ) หมูท่ี 4- หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ยาว 2,700 
เมตร 

300,000 300,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

82 โครงการหินคลุกตลอด
เสนทางคลองทางหลวง 2 
(ฝงเหนือ) หมูท่ี 4- หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
2,700 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 810 
ลูกบาศกเมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

83 โครงการขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโพธ์ิ
เหนือ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
รถสามารถสวนไป
มาได 

ยาว 500 เมตร 
กวางตามสภาพ
พ้ืนท่ี 

35,000 35,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

84 โครงการลงหินคลุกไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โพธ์ิเหนือ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
รถสามารถสวนไป
มาได 

ระยะทาง  
500 เมตร 
กวางตามสภาพ
พ้ืนท่ี 

- - 35,000 35,000 35,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

85 โครงการเสริมถนนดิน/โดย
การลงหินคุลก/ลงลูกรัง
พรอมปรับเกล่ียคันคลอง
หนองกะโพ (ฝงซาย) หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
และปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการเกษตร 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
100 เมตร 

70,000 70,000 - - - 
 

  

ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ
ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการเกษตร 

กองชาง 

86 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียทางลงหนองกะโพ  
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง 6 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.70
เมตร ระยะทาง 
100 เมตร 

90,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ
ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ี 
การเกษตร 

กองชาง 

87 โครงการปรับปรุงเสริมขยาย
ถนนดินลงลูกรังพรอมปรับ
เกล่ีย สายคันคลองทาง
หลวง 1 (ฝงใต) จากบริเวณ
ท่ีนานางนํ้าออย เทศทอง  
ถึงบริเวณท่ีนานายเทียบ  
ขุนสะอาดศรี หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 7 เมตร  
สูงเฉล่ีย 1.20 
เมตร ระยะทาง  
100 เมตร 

- 75,000 75,000 75,000 75,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

88 โครงการเสริมถนนดิน/โดย
การลงหินคุลก/ลงลูกรัง
พรอมปรับเกล่ียจากคันคลอง
ทางหลวง 2 หมู 4-6 (เสน
วัดอานเสริมเปนบางชวง) 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง 8 เมตร 
สูงเฉล่ีย 2 เมตร 
ระยะทาง 
2,700เมตร 

500,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

89 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
แตง บดอัดเรียบ สายคัน
คลองวัดอาน – รางทอง  
(ฝงใต) หมูท่ี 4 ถึง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 9 เมตร  
สูงเฉล่ีย 2 เมตร 
ระยะทาง  
3,830 เมตร 

- 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

90 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียแยกจากถนน คสล.ถึง
บริเวณบานนายประคอง 
หอมจรรยา หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 120 
เมตร 

180,000 180,000 - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

91 โครงการขยายคอสะพาน 
คสล.จากบริเวณท่ีนา 
นายสุเทพ  สงกะสาร หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการคมนาคม 
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ยาว 27 เมตร 90,000 90,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

92 โครงการลงหินคลุกจาก
บริเวณบานนางสําลี คงชาตรี 
หมูท่ี 6 ถึงคันคลอง
ชลประทาน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 
4,500 
เมตร 

500,000 - - -  การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

93 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียสายคันคลองวัดอาน – 
รางทอง (ฝงใต) จากบริเวณ 
ท่ีนานายถวัลย หงษโต  
หมูท่ี 6 ถึงบริเวณท่ีนา 
นางทวีป ดาบเงิน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง 
2,800 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 
1,120  
ลูกบาศกเมตร 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

94 โครงการลงหินคลุก/ลงลูกรัง
พรอมปรับเกล่ียถนนคัน
คลองทางหลวง1 (ฝงเหนือ)
จากบริเวณท่ีนานายสุเทพ สง
กระสาร ถึงบริเวณบานนาย
ประสิทธ์ิ เกิดโภคา บานโพธ์ิ
เหนือ หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
การขนสงพืชผล
การเกษตรรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 
2,300 
เมตร 

260,000 260,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

95 โครงการลงหินคลุก พรอม
ปรับเกล่ียถนนคันคลองทาง
หลวง 1 (ฝงเหนือ) จาก
บริเวณท่ีนานายสุเทพ  
สงกระสาร ถึงบริเวณ 
คันคลองรางทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
การขนสงพืชผล
การเกษตรรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
2,700 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 810 
ลูกบาศกเมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

96 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานนายวิเชียร  
ธัญญผล ถึงบริเวณบานนาย
ประคอง หอมจรรยา หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
การขนสงพืชผล
การเกษตรรวดเร็ว
ขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 
100 เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 300  
ตารางเมตร 

- - 195,000 195,000 195,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

97 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต คลองชลประทาน 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้นใน

ทุกฤดูกาล 

 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง 
2,700 เมตร  
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
10,800 ตาราง
เมตร 

- 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ความพ่ึงพอใจ
ของผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองชาง 

98 โครงการซอมแซมถนนลําลาด
หญาแพรกฝงตะวันตกโดย
การลงลูกรัง/ลงหินคลุก จาก
บริเวณบานนางสุรินทร งามดี 
หมูท่ี 5 ถึงบริเวณทอลอด
รางทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 900 
เมตร 

80,000 - - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

99 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย สายคันคลองลําลาด
หญาแพรก (ฝงตะวันตก) 
จากบริเวณบานนางสุรินทร 
งามดี หมูท่ี 5 ถึงบริเวณท่ีนา 
นางสายบัว สัจจะวงษรัตน  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
1,100 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 330 
ลูกบาศกเมตร 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

100 โครงการเสริมถนนดิน ลง
ลูกรังจากบริเวณบาน 
นายพรี สีขาวผองถึงบริเวณ
บาน นายเต็ม สีทับทิม  
หมูท่ี5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ฐานกวาง 7 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50
เมตร ระยะทาง 
300 เมตร 

- - 330,000 330,000 330,000 ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

101 โครงการเสริมถนนดินลงหิน
คลุก/ลงลูกรังจากถนนสาย
สวนนกถึงบริเวณบานนาง
อาภรณ สวนกุหลาบ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 400 
เมตร 

350,000 - - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

102 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย 
แยกจากถนนสายสวนนกถึง
บริเวณบานนางอาภรณ  
สวนกุหลาบ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 4 เมตร  
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง 
430 เมตร 

- 180,000 180,000 180,000 180,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

103 โครงการเสริมขยายถนนดิน
พรอมลงลูกรัง/ลงหินคลุก
จากถนนเดิมโคกประแดงถึง
บริเวณบานนางเกิด วีระศิริ 
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50
เมตร ระยะทาง 
50 เมตร 

40,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

104 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย จากบริเวณท่ีนานาย
สน่ัน ชาวทะเล ถึงบริเวณ
บานนางเกิด วีระศิริ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
230 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 69 
ลูกบาศกเมตร 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

105 โครงการเสริมขยายถนนดิน/
ลงลูกรัง/ลงหินคลุกพรอม
ปรับเกล่ียจากบริเวณบาน
นายสัมฤทธ์ิ ไกรทองสุข ถึง
บริเวณบานนายหัด สุขพานิช 
หมูท่ี5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 4 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50
เมตร ระยะทาง 
150 เมตร 

90,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

106 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย จากบริเวณบาน 
นายสัมฤทธ์ิ ไกรทองสุข ถึง
บริเวณบานนายหัด สุขพานิช  
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
230 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 69 
ลูกบาศกเมตร 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

107 โครงการเสริมถนนดินลงหิน
คลุก/ลงลูกรังพรอมปรับ
เกล่ียแยกจากถนนสายสวน
นก ถึงบริเวณบาน นางโกสา 
พรายยงค 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 5 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1 เมตร 
ระยะทาง 
500 เมตร 

800,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

108 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย แยกจากถนนสายสวน
นก ถึงบริเวณบานนางโกสุม 
พรายยงค หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
270 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 81 
ลูกบาศกเมตร 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

109 โครงการเสริมขยายถนนดิน
ลงลูกรังพรอมปรับเกล่ียจาก
ถนน คสล.ลําลาดหญาแพรก
(ฝงตะวันตก)ถึงบริเวณทอ
ลอด คสล. รางทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ฐานกวาง 5 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร 

- - 650,000 650,000 650,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

110 โครงการลงหินคลุกลําลาด
หญาแพรก(ฝงตะวันออก) 
จากบริเวณท่ีนานายเกษม 
เกตุแกว ถึงบริเวณท่ีนา 
นางเฉลา นิยมทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 2.50 
เมตร ยาว 800 
เมตร 

- 80,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

111 โครงการลงหินคลุกลําลาด
หญาแพรก(ฝงตะวันออก) 
จากบริเวณท่ีนานายเกษม 
เกตุแกว ถึงบริเวณท่ีนา 
นางเฉลา นิยมทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
800 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 240 
ลูกบาศกเมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

112 โครงการปรับปรุงขยายไหล
ทางถนน คสล. จากบริเวณ
บานนายชะออน หงษโต  
ถึงบริเวณท่ีนานายโกมล 
สุวรรณชาติ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้นใน

ทุกฤดูกาล 

กวางขางละ  
0.50 เมตร 
ระยะทาง  
500 เมตร 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

113 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
รอยตอถนน  
คสล.บริเวณท่ีนานายถาวร 
งามดี ถึงบริเวณบาน 
นายจําลอง กองมวง หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้นใน

ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
480 ตารางเมตร 

- 290,000 290,000 290,000 290,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

114 โครงการเสริมถนนดิน/ลงหิน
คลุก/ลูกรัง บริเวณท่ีนานาง
เฉลา นิยมทอง ถึงบริเวณท่ี
นานายพิเชษฐ เชื้อรามัญ  
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น

การขนสงพืชผล

การเกษตรรวดเร็ว

ขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  
150 เมตร 

1,200,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ 
ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการเกษตร 

กองชาง 

115 โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดินลงลูกรังพรอมปรับเกล่ีย  
สายคันคลองลําลาดหญา
แพรก (ฝงตะวันออก)  จาก
บริเวณท่ีนานายเจียม 
ปนแกว หมูท่ี 5 ถึงบริเวณท่ี
นานายพิเชษฐ เชื้อรามัญ  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ฐานกวาง
เฉล่ีย 7.5 เมตร  
สูงเฉล่ีย  
1.70 เมตร 
ระยะทาง  
650 เมตร   

- 760,000 760,000 760,000 760,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

116 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบริเวณท่ีนานางบุญยัง 
ปนแกว ถึงบริเวณบานนาง
ใบตอง คลายสุบรรณ หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใหได

มาตรฐาน 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 300 
เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 900 
ตร.ม. 

550,000 550,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

117 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต สายคันคลองสงนํ้า 
1 ซาย 3 ซาย 1 ขวาฝงซาย 
หมูท่ี 5,หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใหได

มาตรฐาน 

ผิวกวาง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,961 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
9,805 ตร.ม.) 

6,051,000 6,051,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 

118 โครงการเสริมคันกั้นนํ้า 
ลงลูกรังพรอมปรับเกล่ียตาม
คันคลองลําลาดหญาแพรก
(ฝงตะวันออก)จากบริเวณท่ี
นานางมณฑา หงสโต ถึง
บริเวณบานนายหัด สุขพานิช  
หมูท่ี 5 

เพ่ือเปนคันกั้นนํ้า

เพ่ือการเกษตรและ

ใชเปนเสนทางการ

คมนาคม 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ฐานกวางเฉล่ีย  
6 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง
300 เมตร 

- - 550,000 550,000 550,000 ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการ 
เกษตรไดและ
การคมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

119 โครงการลงหินคลุกจาก
สะพานคสล.บานรางทอง(ฝง
ตะวันตก) ถึงบริเวณโรงกรอง
นํ้า หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทางยาว 
3,300 เมตร 

400,000 - - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

120 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย จากบริเวณบานนายทุย 
ภูระหงษ ถึงบริเวณท่ีนา 
นายประจักษ ครุฑใจกลา  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
2,700 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา  
810  
ลูกบาศกเมตร 

- 390,000 390,000 390,000 390,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

121 โครงการลงหินคลุกจาก
สะพาน คสล.บานรางทอง 
(ฝงตะวันออก) ถึงบริเวณ
บานนางฉวี คงสวัสด์ิ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

120,000 - - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

122 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย จากบริเวณบาน 
นายลอม ศรีทับทิม ถึง
บริเวณบานนางฉวี คงสวัสด์ิ 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
920 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 276 
ลูกบาศกเมตร 

- 135,000 135,000 135,000 135,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

123 โครงการลงหินคลุกจากคลอง
รางทอง ถึงบริเวณบานนาย 
ประสิทธ์ิ เกิดโภคา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทางยาว 
450 เมตร 

55,000 55,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

124 โครงการลงหินคลุกจากคลอง
รางทอง ถึงบริเวณบานนาย 
ประสิทธ์ิ เกิดโภคา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
450 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 135 
ลูกบาศกเมตร 

- - 55,000 55,000 55,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

125 โครงการลงหินคลุก จากทอ
ลอด คสล.รางทองถึงบริเวณ
ท่ีนา นายประทวน โพธ์ิรังนก 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,100 เมตร 

150,000 150,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

126 โครงการลงหินคลุก จากทอ
ลอด คสล.รางทองถึงบริเวณ
ท่ีนา นายประทวน โพธ์ิรังนก 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
1,800 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 378 
ลูกบาศกเมตร 

- - 180,000 180,000 180,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

127 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง
พรอมปรับเกล่ียถนนลําลาด
หญาแพรกจากบริเวณบาน
นางใบตอง คลายสุบรรณ  
หมูท่ี 5 ถึงบริเวณท่ีนา 
นายพิเชษฐ เชื้อรามัญ  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 6 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

128 โครงการเสริมคันกั้นนํ้าลงหิน
คลุก/ลงลูกรังพรอมปรับ
เกล่ียบริเวณท่ีนานายธนู  
เทศทอง ถึงบริเวณท่ีนานาง
ซอนกล่ิน เทศทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น

และปองกันนํ้าทวม

การเกษตรได 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 5 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1 เมตร 
ระยะทาง400 
เมตร 

60,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีเกษตรได
และการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

129 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย สายคันคลองทองพันชั่ง 
(ฝงเหนือ) จากบริเวณท่ีนา 
นายเจิม   มุสิจะ หมูท่ี 2 ถึง
บริเวณท่ีนานายทิม  
ใจทัศนกุล หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
1,900 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 570 
ลูกบาศกเมตร 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

130 โครงการเสริมถนนดิน/ลง
ลูกรัง/ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียจากถนนลาดยางวัด
สวางอารมณถึงบริเวณบาน
นายจงกล มุสิจะ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น

และปองกันนํ้าทวม

การเกษตรได 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ฐานกวาง 6 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1.50 
เมตร ระยะทาง
250 เมตร 

450,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ 
ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการเกษตร 

กองชาง 

131 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย แยกจากถนน คสล. 
วัดสวางอารมณ ถึงบริเวณ
บานนายจงกล มุสิจะ  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
250 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 75 
ลูกบาศกเมตร 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

132 โครงการเสริมคันกั้นนํ้าลงหิน
คลุก/ลงลูกรังพรอมปรับ
เกล่ียจากทอลอดบานนาง
สําลี คงชาตรี ถึงงบริเวณท่ี
นานายสมชาย วงษศรีจันทร 
(ฝงตะวันออก) หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น

และปองกันนํ้าทวม

การเกษตรได 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ฐานกวาง 6 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.70
เมตร ระยะทาง
300 เมตร 

377,000 - - - - ปองกันนํ้าทวม
การเกษตร การ
คมนาคมสะดวก
และประชาชนใช
สัญจรไปมา 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นและ 
ปองกันนํ้าทวม
พ้ืนท่ีการเกษตร 

กองชาง 

133 โครงการซอมแซมถนน โดย
การลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย สายคันคลองวัดอาน – 
รางทอง (ฝงเหนือ) หมูท่ี 4 
ถึง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม

และการขนสง

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
3,200 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 960 
ลูกบาศกเมตร 

- 460,000 460,000 460,000 460,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

134 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บริเวณท่ีนานายไพฑูรย   
เทศทอง ถึงบริเวณท่ีนานาย
ถวัลย  หงษโต หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใหได

มาตรฐาน 

ผิวกวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 
2,510 เมตร 

1,800,000 1,800,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

135 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบริเวณสะพาน คสล.บาน
รางทองฝงเหนือถึงบริเวณ
บานนายหว่ัน คงสวัสด์ิ  
หมูท่ี 6 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใหได

มาตรฐาน 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 
1,000 เมตร 

1,500,000 - - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 

136 โครงการซอมแซมผิวจราจร/ 
ปรับเกรด/ลงหินคลุก/ 
ลงลูกรัง/ตามสภาพถนน  
หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหการคมนาคม 
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ถนนดิน/ถนน
ลูกรัง/ถนนหิน
คลุก/
ถนนลาดยาง /
ถนน คสล.ตาม
สภาพถนนท่ี
ชํารุด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

137 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางจากสะพาน  
คสล.บริเวณบานนางมาลี  
ชูกาน หมูท่ี 6 ถึงบริเวณ
บานนายแวว เทศทอง  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการคมนาคม 
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 5 เมตร 
ระยะทาง  
300 เมตร  
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. 

375,000 375,000 - 375,000 375,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

138 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากบริเวณบาน
นายจุน วงษกัณหา ถึง
บริเวณบานนายจิ๋ว ยอดยิ่ง 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้นใน

ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง 
1,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,000 ตาราง
เมตร 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

139 โครงการลงหินคลุกตลอดเสน 
ทางทางหลวงบานโพธ์ิ(ฝงใต) 
หมูท่ี 3 – หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ยาว 2,900 
เมตร 

320,000 320,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

140 โครงการลงหินคลุก สายคัน
คลองทางหลวง 
หมูท่ี 3 – หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 
2,000 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 420 
ลูกบาศกเมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

141 โครงการลงหินคลุกจาก
บริเวณถนนตรงขาม  
รพ.สต.บานกุม ถึงบริเวณท่ี
นานายสุรพล เทศทอง  
หมูท่ี 6 
 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
1,800 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 378 
ลูกบาศกเมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

142 โครงการลงหินคลุกจากทอ
ลอด คสล.ไผขอมฝงใตถึงทอ
ลอดบริเวณท่ีนา นายอุเทน 
วันอยู หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวกวาง 3 เมตร 
ระยะทาง 800 
เมตร 

100,000 100,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

143 โครงการลงหินคลุกจากทอ
ลอด คสล.ไผขอมฝงใตถึงทอ
ลอดบริเวณท่ีนา นายอุเทน 
วันอยู หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
800 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 168 
ลูกบาศกเมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

144 โครงการซอมแซมถนน คสล.
จากบริเวณหนา อบต.บาน
กุมถึงบริเวณบานนายเฉลียว 
นิลแกวดี หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ผิวจราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง  
540 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,620  
ตารางเมตร 
 

- - 1,020,000 1,020,000 1,020,000 การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

145 โครงการทําท่ีต้ังเครื่องสูบนํ้า
บริเวณหนา รพ.สต.ตําบล
บานกุม 

เพ่ือทําท่ีต้ังเครื่อง
สูบนํ้าบริเวณหนา 
รพ.สต.ตําบลบานกุม 

บริเวณหนา 
รพ.สต.ตําบลบาน
กุม 

- - 100,000 100,000 100,000 1 แหง มีท่ีต้ังเครื่องสูบ
นํ้า 

กองชาง 

146 โครงการปรับปรุงฝงทอ
ระบายนํ้า คสล. หม ูท่ี 1 - 6 

เพ่ือใชในการระบาย
นํ้าออกและนํานํ้า
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร 

หมูท่ี 1 - 6 - - 200,000 200,000 200,000 มีทอระบายนํ้า ระบายนํ้าออก
และนํานํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตร
ไดดี 

กองชาง 

147 โครงการกอสรางประตูเปด/
ปดนํ้าแบบมือหมุน  
หมูท่ี 1-6 

เพ่ือเปด-ปดนํ้า เพ่ือ
ใชในการเกษตร 

กอสรางประตู
เปด/ปดนํ้า 
หมูท่ี 1- หมูท่ี 6 
จํานวน 16 จุด 

- - 800,000 800,000 800,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 
ดีขึ้น 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

148 โครงการถมดินพรอมฝงทอ
ระบายนํ้า คสล.ขามคลอง
บานกุมใต หมูท่ี 2 บริเวณ
บานนายชาญ คลายสุบรรณ 

เพ่ือทําเปนท่ีพักนํ้า

ออกจากทุงเวลานํ้า

ทวม 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

149 โครงการถมดินพรอมฝงทอ
ระบายนํ้า คสล.ขามคลอง
บานโพธ์ิเหนือกับคลอง
ชลประทาน หมูท่ี 4 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวก 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

150 โครงการกอสรางประตูปด/
เปดนํ้า บล็อกคอนเวิรส 
บริเวณบานนายฉลวย  
สุขเกษม ถนนสวนนก  
หมูท่ี 1 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

151 โครงการกอสรางประตูปด/
เปดทอระบายนํ้าบริเวณหนา
บานนายสมพล อดิศรมลกิจ 
หมูท่ี1 

เพ่ือเปด/ปดนํ้าเพ่ือ
ใชในการเกษตร 

จํานวน 1 บาน 
กวาง 1 เมตร 

- -- 200,000 200,000 200,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

152 โครงการถมดินพรอมฝงทอ
ระบายนํ้า คสล.คลอง
ชลประทานบริเวณบานนาง
เพ็ญศรี สุดสาคร หมูท่ี 1 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

153 โครงการฝงทอลอดขามถนน
บริเวณบานนางลําไย  
ใจยั่งยืน หมูท่ี 1 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

ผิวกวาง 4 เมตร
ฐานกวาง 7เมตร 
ยาว 7 เมตร 

- - 55,000 55,000 55,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

154 โครงการถมดินพรอมฝงทอ
ระบายนํ้า คสล. ขามคลอง
บริเวณท่ีนานายบุญชวย 
กล่ินลําดวน หมูท่ี 4 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

ผิวกวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

155 โครงการกอสรางประตูปด/
เปด ทอระบายนํ้า  
สะพานรางทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

จํานวน 1 บาน 
กวาง 1 เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

156 โครงการถมดินพรอมฝงทอ
ลอด สําหรับต้ังเครื่องสูบนํ้า
ออกจากทุงนาบริเวณคลอง
ทางหลวงบริเวณบาน 
นายไสว  ดีขํา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
และสูบนํ้าออกจาก
ทุงนาเม่ือเกิด
อุทกภัย 

บริเวณคลอง
หลวง1 บริเวณ
บานนายไสว ดีขํา 
หมูท่ี 6 
 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

157 โครงการถมดินพรอมทอลอด
สําหรับต้ังเครื่องสูบนํ้าออก
จากทุงนาบริเวณทางคลอง
หลวง2บริเวณบานนางสําลี 
คงชาตรี หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
และสูบนํ้าออกจาก
ทุงนาเม่ือเกิด
อุทกภัย 

บริเวณคลอง
หลวง2 บริเวณ
บานนางสําลี คง
ชาตรี 
หมูท่ี 6 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

158 โครงการกอสรางบานเปด/
ปดทอระบายนํ้า บริเวณหนา
บานนางทองหลอ ศรีบัวทอง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือปด/เปดนํ้าเพ่ือ
ใชในการเกษตรและ
การระบายสะดวก
ขึ้น 

บริเวณหนาบาน
นางทองหลอ ศรี
บัวทอง หมูท่ี 2 

- - 80,000 80,000 80,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

159 โครงการกอสรางประตูปด/
เปดนํ้าบล็อกคอนเวิรส 
บริเวณทอลอด  
บานนายชาญ คลายสุบรรณ 
หมูท่ี 6 

เพ่ือการระบายนํ้าได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 การระบายนํ้า
สะดวกขึ้น 

การระบายนํ้า
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

160 โครงการซอมแซมสะพาน
ภายในตําบล หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรสะดวกขึ้น 

สะพานไม/
สะพานปูนภายใน
ตําบลบานกุม 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

161 โครงการกอสรางสะพาน  
คสล.บริเวณบานนายณรงค  
คําหอมกุล หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนได
สัญจรสะดวกขึ้น 

กวาง 1 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

162 โครงการซอมแซมสะพาน 
คสล.บานรางทอง (ไผขอม) 
หมูท่ี 6 

เพ่ือการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

163 โครงการซอมแซมสะพานไม 
ขามคลองรางทอง บริเวณท่ี
นานายเอนก คลายสุบรรณ 
หมูท่ี 6 

เพ่ือการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

164 โครงการซอมแซมสะพานไม 
ขามคลองบริเวณบาน 
นายสุโข วารีรัตน หมูท่ี2 

เพ่ือการคมนาคม
และการขนสง
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

165 โครงการซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน ภายในตําบล 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคไดอยาง
เพียงพอ 

ภายในตําบล 
บานกุม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
นํ้าประปา
เพียงพอ 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

166 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคไดอยาง
เพียงพอ 

หมูท่ี 1 - 6 - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
นํ้าประปา
เพียงพอ 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

167 โครงการติดต้ังหมอแปลง
ไฟฟาพรอมขยายเขตไฟฟา
ภายในตําบล 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

ตําบลบานกุม - - 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีไฟฟา
ใช 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

168 โครงการกอสรางประปา
บาดาลขนาดใหญ หมูท่ี 2 

เพ่ือจัดหานํ้าอุปโภค
บริโภคใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
อยางเพียงพอ 

ประปาหมูบาน
ขนาดใหญ 

3,000,000 3,000,000 - - - ประชาชนมี
นํ้าประปา
เพียงพอ 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

169 โครงการเจาะบอบาดาล
ภายในตําบลบานกุม 

เพ่ือมีนํ้าอุปโภค 
บริโภค 

ภายในตําบล 
บานกุม 

300,000 - 300,000 300,000 300,000 มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

170 โครงการขยายเขตไฟฟา  
หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

หมูท่ี 1 - 6 - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

171 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะตอจากบานนาย
ทองหลอ ศรีสกุลงาม ถึง
บริเวณบานนางสุชิน คลาย
อุบลและจากบริเวณบานนาย
วิเชียร หงสโต ถึงริเวณบาน
นายสุชิน ทวมทวยหาญ  
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

เพ่ือใหประชาชน
มีไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

172 โครงการถมดินเพ่ือกอสราง
ลานกีฬาตอตานยาเสพติด 
หมูท่ี 1 

เพ่ือจัดหาสถานท่ี
สําหรับเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย 

กวาง 24.00 
เมตร   ยาว 
60.00 เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงมากขึ้น 

กองชาง 

173 โครงการถมดินเพ่ือกอสราง
ลานกีฬาตอตานยาเสพติด 
หมูท่ี 3 

เพ่ือจัดหาสถานท่ี
สําหรับเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย 

กวาง 50.00 
เมตร   ยาว 
50.00 เมตร 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงมากขึ้น 

กองชาง 

174 โครงการถมดินเพ่ือกอสราง
ลานกีฬาตอตานยาเสพติด 
หมูท่ี 6 

เพ่ือจัดหาสถานท่ี
สําหรับเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย 

กวาง 65.00 
เมตร   ยาว 
90.00 เมตร 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรงมากขึ้น 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

175 โครงการกอสรางถนนลาด 
ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณท่ีนานายณัฐกร 
ชํานาญดี ถึงบริเวณบาน 
นายจุน วงษกัณหา หมูท่ี 6 
ต.บานกุม อ.สองพ่ีนอง 
จ.สุพรรณบุรี 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐาน 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
และลดมลพิษ 

2,250,000 2,250,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 

176 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง
จากบริเวณท่ีนา นายทนุ 
ภมรพล หมูท่ี 3 ต.บานกุม 
อ.สองพ่ีนอง ถึงบริเวณบาน
นางซอนกล่ิน เทศทอง  
หมูท่ี 6 ต.บานกุม 
อ.สองพ่ีนอง 
จ.สุพรรณบุรี 

เพ่ือเปนค้ันกันนํ้า
เพ่ือการเกษตรและ
ใชเปนเสนทางการ
คมนาคม 

ผิวกวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 
2,660 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
10,640 ตร.ม 

6,949,000 6,949,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

๑๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

177 โครงการกอสรางถนนลาด 
ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 5 แยะจากสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ปลายลํา ถึงสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กบานดอนกระเบ้ือง
(เขตติดตอ อบต.บางพลับ 
และ อบต.บางใหญ อําเภอ
บางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เพ่ือพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหได
มาตรฐาน 

ผิวกวาง 5 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 
ระยะทางยาว 
2,200 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 11,000 
ตร.ม.) 

6,600,000 6,600,000 - - - การคมนาคมและ
การขนสงสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การคมนาคม
สะดวกขึ้น 
-ลดมลพิษใน
ชุมชน 

กองชาง 

รวม จํานวน  177   โครงการ  76,200,000 106,154,000  94,032,000 94,407,000 94,407,000    

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 6.3 แผนงานการเกษตร 

๑๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกําจัดผักตบชวา
คลองบางสะแก หมูท่ี 1  
ถึง หมูท่ี 5 ตําบลบานกุม 
อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (เขตติดตอ
ตําบลบางตะเคียน และ
ตําบลตนตาล) 

เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าให
สะอาดเพ่ือการระบาย
นํ้าไดใหสะดวกขึ้น 

แมนํ้าลําคลอง
ในตําบล 
บานกุม 

- - 500,000 500,000 500,000 ระบายนํ้าไดดี
แมนํ้าสะอาด 

นํ้าในแมนํ้าลําคลอง
สะอาดและสามารถ
ระบายนํ้าได 

กองชาง 

2 โครงการกําจัดผักตบชวา
คลองรางทอง-ไผขอม หมูท่ี 
5 ถึงหมูท่ี 6 ตําบลบานกุม 
อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (เขตติดตอ
ตําบลบางบางใหญ) 

เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าให
สะอาดเพ่ือการระบาย
นํ้าไดใหสะดวกขึ้น 

แมนํ้าลําคลอง
ในตําบล 
บานกุม 

- - 650,000 650,000 650,000 ระบายนํ้าไดดี
แมนํ้าสะอาด 

นํ้าในแมนํ้าลําคลอง
สะอาดและสามารถ
ระบายนํ้าได 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกคลอง 
รางยายคู 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บนํ้าในคลอง
สาธารณะไวเปนตนทุน
สํารองกรณีฝนท้ิงชวง
และการเพาะปลูกนอก
ฤดูกาลผลิต 

ขนาดกวาง  
8 เมตร  
ลึก 3.5 เมตร  
ยาว  
800 เมตร 

- - 144,000
  

144,000 144,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ กรณี

ฝนท้ิงชวงและการ

เพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 6.3 แผนงานการเกษตร 

๑๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกหนองนํ้า 
หมูท่ี 1 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บนํ้าไวใช 
ในการเกษตร 

พ้ืนท่ี 30,200 
ตารางเมตร 
ความจุ 
46,500  
ลูกบาศกเมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีนํ้าไวใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

รวม จํานวน 4 โครงการ - - 1,794,000 1,794,000 1,794,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
 7.1 แผนงานสาธารณสุข  

๑๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การรักษาส่ิงแวดลอม 
เชน ปลูกตนไม,ดูแลนํ้า
,ลําคลอง 

ประชาชนใน
ตําบลบานกุม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีจิตสํานึกใน
การรักษา
ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมไดรับ
การดูแลจากความ
รวมมือกันของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการตามพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ และ
โครงการพระราชเสาวนีย
ของสมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินี ฯลฯ 

เพ่ือดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตาม
พระราชดําริ 

พ้ืนท่ีตําบล
บานกุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ
พระราชดําริ 
อยางนอย  
1 โครงการ 

ประชาชนตําบล 
บานกุมไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ
พระราชดําริ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการณรงคการคัดแยก
ขยะและการนําวัสดุเหลือใช
นํากลับใหม (3 R) 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

ชุมชนในตําบล
บานกุม 

- - 60,000 60,000 60,000 ปริมาณขยะ
ลดลงได 

ชุมชนมีจิตสํานึก
และลดปริมาณขยะ
ลงได 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  จํานวน  3  โครงการ 50,000 50,000 110,000 110,000 110,000    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  
 7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายในตําบล 
บานกุม 

เพ่ือสงเสริมการจัดการ
ทองเท่ียว 

ภายในตําบล 
บานกุม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักทองเท่ียว
รูจักตําบล 
บานกุม 

มีนักทองเท่ียวมา
เท่ียวตําบลบานกุม
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  จํานวน  1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 

   

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  
 7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางปายบอก
ทางภาษาอังกฤษ,ปาย
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 
ฯลฯ 

เพ่ือใชบอกเสนทางแก
นักทองเท่ียวเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ภายในตําบล 
บานกุม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บอกเสนทางแก
นักทองเท่ียว 

นักทองเท่ียวถึง
จุดหมายปลายทาง 

กองชาง 

รวม  จํานวน  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 

   

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
 7.4 แผนงานการเกษตร  

๑๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแมนํ้าและลํา
คลองภายในตําบล 

เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าให
สะอาดเพ่ือการระบาย
นํ้าไดใหสะดวกขึ้น 

แมนํ้าลําคลอง
ในตําบล 
บานกุม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบายนํ้าไดดี
แมนํ้าสะอาด 

นํ้าในแมนํ้าลําคลอง
สะอาดและสามารถ
ระบายนํ้าได 
 

สํานักปลัด 

2 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า
ภายในตําบลบานกุม  
หมูท่ี 1 - 6 

เพ่ือใหคูคลองไมต้ืนเขิน 
-เกษตรกรมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ 

คลองสงนํ้าท่ี
ต้ืนเขินใน
ตําบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบายนํ้าไดดีคู
คลองไมต้ืนเขิน 

คูคลองไมต้ืนเขิน
และนํ้าระบาย
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการกําจัดผักตบชวา
คลองบางสะแก หมูท่ี 1  
ถึงหมูท่ี 5 ตําบลบานกุม 
อําเภอสองพ่ีนอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
(เขตติดตอตําบลบาง
ตะเคียนและตําบลตนตาล) 

เพ่ือสามารถระบายนํ้า
ไดสะดวกรวดเร็วใช
ประโยชนจากคลองได
อยางเต็มท่ี 

กวาง  
30 เมตร 
ยาว  
3,700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบายนํ้าไดดี
แมนํ้าสะอาด 

นํ้าในแมนํ้าลําคลอง
สะอาดและสามารถ
ระบายนํ้าได 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
 7.4 แผนงานการเกษตร  

๑๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกําจัดผักตบชวา
คลองรางทอง-ไผขอม หมูท่ี 
5 ถึงหมูท่ี 6 ตําบลบานกุม 
อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (เขตติดตอ 
ตําบลบางใหญ) 

เพ่ือสามารถระบายนํ้า
ไดสะดวกรวดเร็วใช
ประโยชนจากคลองได
อยางเต็มท่ีเพ่ืออุปโภค
และการประมง 

กวาง  
25 เมตร 
ยาว  
5,200 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ระบายนํ้าไดดี
แมนํ้าสะอาด 

นํ้าในแมนํ้าลําคลอง
สะอาดและสามารถ
ระบายนํ้าได 

กองชาง 

5 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน
ทองถิ่นไทยใสใจส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหถนนในเขต 
อบต.บานกุม สะอาด 
สวยงาม เปนระเบียบ 

ถนนสาย 
3351 ในเขต 
อบต.บานกุม 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ความสะอาด 
สวยงาม เปน
ระเบียบ ของ
ถนนสาย 
3351 ในเขต 
อบต.บานกุม 

ถนนสาย 3351 มี
ความสะอาด 
สวยงาม เปน
ระเบียบ ประชาชน
ผูใชถนนพึงพอใจ 

สํานักปลัด/ 
กองชาง 

6 โครงการขับเคล่ือนพัฒนา
เมืองสีเขียว 

บํารุงรักษาตนไมยืนตน
และพืชพรรณทองถิ่น 
อยางตอเน่ือง มีการ
ปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในทองถิ่น 

ปลูกตนไมยืน
ตนบริเวณขาง
ทางของถนน
สาย 3351 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มีตนไมยืนตน
บริเวณขางทาง
ของถนนสาย 
3351 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ใหแก อปท.มากขึ้น 
มีถนนสายดอกไม
เพ่ิมขึ้นในเขต อปท. 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน  6 โครงการ 2,650,000 
 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

๑๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือกลองวงจร

ปด (CCTV) พรอมติดต้ัง 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

หมูท่ี 1 –  
หมูท่ี 6 
บริเวณจุดเส่ียง 

- - 2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

กิจกรรม/

โครงการ 

ปญหายาเสพติด

และปญหา

อาชญากรรม

ลดลง 

สํานักปลัด 

รวม  จํานวน 1  โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนายสมพล  
อดิศรมลกิจ หมูท่ี 1 ถึง
บริเวณท่ีนานางลูกชิ้น  
กอนทองคํา หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง 
3,500 เมตร 

- - 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนายทิม  
ใจทัศนกุล ถึงบริเวณบาน
นางเบญจวรรณ เอี่ยมนอย 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
200 เมตร 

- - 215,000 215,000 215,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนายอํานวย  
ใจหนักดี ถึงบริเวณบาน
นางสาวกมลรัตน โพธ์ิศรีแกว 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
450 เมตร 

- - 480,000 480,000 480,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนางจําเนียร  
กลํ่าฮุย ถึบริเวณบานนาย
สมปอง วงษกัณหา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
1,300 เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณบานนายถวิล บุตรา 
หมูท่ี 3 ถึงบริเวณบานนาง
สายหยุด ตาบสกุล หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
1,000 เมตร 

- - 1,070,000 1,070,000 1,070,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟาจาก
บริเวณท่ีนานายเฉลียว  
นิลแกวดี หมูท่ี 1 ถึงบริเวณ
หนาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานกุม  
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน 
ตําบลบานกุมมีไฟฟา
ใชทุกครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

ระยะทาง  
2,050 เมตร 

- - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใช 

ประชาชน 
ตําบลบานกุมมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว แหลงนํ้าขนาดเล็ก 
บานบางสะแก หมูท่ี 1 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดเล็กใหเปนแหลง
ทองเท่ียว 

หมูท่ี 1 - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีแหลง
ทองเท่ียว 

มีแหลงทองเท่ียว
ภายในตําบล 

กองชาง 

8 โครงการเพ่ิมกระแสไฟฟา
จาก 2 เฟสต เปน 3 เฟสต 
ภายในตําบลบานกุม 

เพ่ือใหประชาชนมี
กระแสไฟฟาเพียงพอ 

ตําบลบานกุม - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ไฟฟาเพียงพอ 

ประชาชนมี
กระแสไฟฟาใช
เพียงพอ 

กองชาง 

รวม จํานวน 8  โครงการ - - 12,615,000 12,615,000 12,615,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสวนนก หมูท่ี 1 ถึง  
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นในทุก
ฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง 
3,430 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร (พ้ืนท่ีไม
นอยกวา  
13, 720 
ตารางเมตร) 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบริเวณบานนางบัวเผ่ือน 
โพธ์ิพินิจ ถึงบริเวณท่ีนา 
นางเฉลา นิยมทอง 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้นในทุก
ฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง 
4 เมตร 
ระยะทาง 
1,190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 4,760 
ตารางเมตร) 

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ความพ่ึงพอใจ
ของผูใช
เสนทางไมนอย
กวา 
รอยละ 60 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ี
นานายลิขิต พูลกําลัง ถึง
บริเวณบานนายสุโข วารีรัตน 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ระยะทาง  
535 เมตร หนา  
0.15 เมตร (พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 2,140 
ตารางเมตร) 

- 1,547,000 1,547,000 1,547,000 1,547,000 ความพ่ึงพอใจ
ของผูใช
เสนทางไมนอย
กวา 
รอยละ 60 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคันคลอง 
วัดอาน – รางทอง หมูท่ี 4 
ถึง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ระยะทาง 
3,830 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
19,150  
ตารางเมตร 

- 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบานนายลอม  
ศรีทับทิม ถึงบริเวณบาน 
นายหว่ัน คงสวัสด์ิ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากบริเวณบาน
นายจุน วงษกัณหา ถึง
บริเวณบานนายจิ๋ว ยอดยิ่ง 
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้นใน

ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบานนายทุย ภูระหงษ 
ถึงบริเวณท่ีนานายประจักษ 
ครุฑใจกลา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง 
2,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
10,800  
ตารางเมตร 

- 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 8 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนานายนิวัฒน  
เรือนทองดี ถึงบริเวณบาน
นายสมปอง วงษกัณหา  
หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง  
1,910 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
7,640 
ตารางเมตร 

- - 5,550,000 5,550,000 5,550,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

9 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากบริเวณหนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานกุม หมูท่ี 2 ถึง
บริเวณท่ีนานายเฉลียว  
นิลแกวดี  หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร หนา0.05 
เมตร ระยะทาง  
2,050  เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
8,200  
ตารางเมตร 

- - 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณประตูนํ้าชลประทาน 
ถึงบริเวณบานนายธนกิจ 
ออนละออ หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง  
470 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
1,880  
ตารางเมตร 

- - 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบานนายชะออน  
หงษโต ถึงบริเวณบาน 
นายเจียม ปนแกว หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง  
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,000  
ตารางเมตร 

- - 1,230,000 1,230,000 1,230,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากบริเวณบาน
นายทุย ภูระหงษ ถึงบริเวณ
ท่ีนานายประจักษ  
ครุฑใจกลา หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง  
2,700 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
10,800 
ตารางเมตร 

- - 5,750,000 5,750,000 5,750,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

13 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบานนางซอนกล่ิน 
เทศทอง ถึงบริเวณบาน 
นายชะออน หงษโต หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง  
2,180 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
8,720 
ตารางเมตร 

- - 6,350,000 6,350,000 6,350,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากบริเวณหนา
ทางเขาวัดโพธ์ิ หมูท่ี 3 ถึง
บริเวณบานนายลอม ศรี
ทับทิม หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ระยะทาง  
4,050 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา
20,250  
ตารางเมตร 

- - 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ประชาชน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60   

มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขามคลองรางทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

สัญจรไปมาได

สะดวกรวดเร็วขึ้นใน

ทุกฤดูกาล 

ผิวกวาง 7 เมตร  
ระยะทาง 40 เมตร 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางประตู
ระบายนํ้า คลองรางทอง  
บริเวณบานนางสําลี คงชาตรี 
หมูท่ี 6 

เพ่ือระบายนํ้าเขาไว
ใชในการเกษตรและ
ระบายนํ้าออกชวง
หนาฝน 

ประตู 1 บาน - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีนํ้าใชใน
การเกษตร 

มีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
และระบายนํ้า
ออกชวงหนาฝน
เพ่ือไมให 
นํ้าถวมพ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนานางจิราภรณ  
พูนกําลัง ถึงบริเวณบาน 
นายลอม ศรีทับทิม หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้นใน
ทุกฤดูกาล 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ระยะทาง 
4,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
16,000 ตาราง
เมตร 

- 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ผูใชเสนทาง 
ไมนอยกวา 
รอยละ 60   
มีความพ่ึงพอใจ 

การเกษตร 
ประชาชนสัญจร
ไปมา สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้า
ดวยเครื่องไฟฟา บริเวณบาน 
นายสมพล อดิศรมลกิจ หมูท่ี 
1 ถึง หมูท่ี 6 

เพ่ือสูบนํ้าบรรเทา 
นํ้าทวมพ้ืนท่ี
การเกษตร 

หมูท่ี 1 ถึง หมูท่ี 6 - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ชวยบรรเทานํ้า
ทวมพ้ืนท่ี
การเกษตรได
รอยละ 50 
ของพ้ืนท่ี 

ชวยบรรเทานํ้า
ทวมพ้ืนท่ี
การเกษตร 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางเขื่อนกัน
ตล่ิงพัง บริเวณวัดบางสะแก 
หมูท่ี 1 

เพ่ือปองกันนํ้ากัด
เซาะริมตล่ิงบริเวณ
หนาวัดรางบัวทอง 
 

ยาว 560 เมตร - - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1 แหง สามารถปองกัน
นํ้ากัดเซาะริม
ตล่ิงพังได 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางเขื่อนกัน
ตล่ิงพัง บริเวณวัดรางบัวทอง 
หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันการกัด
เซาะหนาดิน 

ยาว 700 เมตร - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง หนาดินไมถูกกัด
เซาะและเกิด
การพังทลาย 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางเขื่อนกัน
ตล่ิงบริเวณวัดบานโพธ์ิ  
หมูท่ี 3 

เพ่ือปองกันนํ้ากัด
เซาะริมตล่ิงบริเวณ
หนาวัดรางบัวทอง 
 

ยาว 560 เมตร - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1 แหง สามารถปองกัน
นํ้ากัดเซาะริม
ตล่ิงได 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขามแม
นํ้าทาจีนบริเวณหนา 
วัดรางบัวทอง หมูท่ี 2 

1.เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
3.เพ่ือเปนการสง 
เสริมการทองเท่ียว 

กวาง 7 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น และ
มีแหลงทองเท่ียว
ในตําบล 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางอางเก็บนํ้า
เพ่ือการเกษตร และอุปโภค - 
บริโภคบริเวณถนนสายสวน
นก หมูท่ี 1 

เพ่ือแกไขปญหา
ขาดแคลนนํ้า 
สําหรับทํา
การเกษตร และ
นํ้าเพ่ืออุปโภค 

กวาง 70 เมตร     
ยาว 170 เมตร 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชในการเกษตร 

ประชาชนและ
เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีใกล เคียง
ไดรับในการ
เพาะปลูกและ
ใชในการ
อุปโภค 

กองชาง 

รวม จํานวน 23  โครงการ - 72,747,000 160,977,000 160,977,000 160,977,000    

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 6.3 แผนงานการเกษตร 

๒๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองบาง

สะแก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การกักเก็บนํ้าในคลอง

สาธารณะไวเปนตนทุน

สํารองกรณีฝนท้ิงชวง

และการเพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

ขนาดกวาง 

30 เมตร ลึก 

4 เมตร ยาว 

3,850 เมตร 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ กรณี

ฝนท้ิงชวงและการ

เพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกคลองลาด

หญาแพรก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การกักเก็บนํ้าในคลอง

สาธารณะไวเปนตนทุน

สํารองกรณีฝนท้ิงชวง

และการเพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

ขนาดกวาง 

25 เมตร ลึก 

3.5 เมตร ยาว 

2,800 เมตร 

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ กรณี

ฝนท้ิงชวงและการ

เพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 6.3 แผนงานการเกษตร 

๒๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกคลอง

ทองพันชั่ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การกักเก็บนํ้าในคลอง

สาธารณะไวเปนตนทุน

สํารองกรณีฝนท้ิงชวง

และการเพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

ขนาดกวาง 

11 เมตร ลึก 

3 เมตร ยาว 

3,400 เมตร 

- - 867,000 867,000 867,000 ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใช

อยางเพียงพอ กรณี

ฝนท้ิงชวงและการ

เพาะปลูกนอก

ฤดูกาลผลิต 

กองชาง 

รวม จํานวน 3 โครงการ - - 5,667,000 5,667,000 5,667,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  

 7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

๒๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในตําบลบานกุม 

เพ่ือความสวยงามและมี
สถานท่ีพักผอน 

ภายในตําบล 
บานกุม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน 
ตําบลบานกุม 
มีความพึงพอใจ  
รอยละ 80 

มีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติใน
ชุมชน 

กองชาง 

รวม  จํานวน  1  โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

   

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  

 7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางทาเรือ 
เสด็จประพาสพรอมปาย
ประวัติรัชกาลท่ี 5  
หนาวัดรางบัวทอง 

เพ่ือสรางแหลง
ทองเท่ียวในทาง
ธรรมชาติ 

หมูท่ี 2  
วัดรางบัวทอง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหลง
ทองเท่ียวมาก
ขึ้น 

มีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ
สามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวได 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางแพและ
การอนุรักษปลาหนา 
วัดบางสะแก หมูท่ี 1 

เพ่ือสรางแหลง
ทองเท่ียวในทาง
ธรรมชาติ 

หมูท่ี 1  
วัดบางสะแก 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหลง
ทองเท่ียวมาก
ขึ้น 

มีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ
สามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวได 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางแพและ
การอนุรักษปลาหนา 
วัดรางบัวทอง หมูท่ี 2 

เพ่ือสรางแหลง
ทองเท่ียวในทาง
ธรรมชาติ 

หมูท่ี 2  
วัดรางบัวทอง 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหลง
ทองเท่ียวมาก
ขึ้น 

มีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ
สามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวได 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางแพและ
การอนุรักษปลาหนา 
วัดบานโพธ์ิ หมูท่ี 3 

เพ่ือสรางแหลง
ทองเท่ียวในทาง
ธรรมชาติ 

หมูท่ี 3  
วัดบานโพธ์ิ 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหลง
ทองเท่ียวมาก
ขึ้น 

มีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ
สามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวได 

กองชาง 

รวม  จํานวน  4   โครงการ - - 11,000,000 11,000,000 11,000,000    

 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องถาย
เอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาวดํา) ความเร็ว 
ไมนอยกวา 30 แผน 
ตอนาที จํานวน  
1 เครื่อง 

- - 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร 
ขนาด 16 น้ิว  
จํานวน 3 ตัว 
 

- - 5,100 5,100 5,100 สํานักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือ 
โตะประชุม  
จํานวน 10 ตัว 

- - 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือ 
เกาอี้ประชุม  
จํานวน 10 ตัว 

- - 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- - 32,400 32,400 32,400 สํานักปลัด 

 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
13,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- - 23,000 23,000 23,000 สํานักปลัด 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 2 พรอม
อุปกรณ จํานวน  
2 ชุด 

- - 60,000 60,000 60,000 สํานักปลัด 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงานพรอม
อุปกรณ จํานวน  
1 ชุด 

16,000 16,000 17,000 17,000 17,000 สํานักปลัด 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอาน
บัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่อง 

- 2,100 2,100 2,100 2,100 สํานักปลัด 

 
 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือรถยนต
สวนกลาง อบต. 
จํานวน 1 คัน 
 

1,000,000 1,000,000 - - - สํานักปลัด 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือรถน่ังประจํา
ตําแหนงกระบอกสูบ 
ไมตํ่ากวา 1,800 ซีซี 
จํานวน 1 คัน 

- - 931,000 931,000 931,000 สํานักปลัด 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือรถยนต
สวนกลาง กระบอกสูบ
ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ลอ 
จํานวน 1 คัน 

- - 1,025,000 1,025,000 1,025,000 สํานักปลัด 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 
 

เพ่ือจัดซ้ือ
กลองโทรทัศนวงจรปด
สําหรับติดต้ังภายใน
อาคาร จํานวน 5 ตัว 

- - 230,000 230,000 230,000 สํานักปลัด 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 
 

เพ่ือจัดซ้ือ
กลองโทรทัศนวงจรปด
สําหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร จํานวน 5 ตัว 

- - 240,000 240,000 240,000 สํานักปลัด 

 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซ้ือ 
ชุดไมคประชุม จํานวน 
1 ชุด พรอมเครื่อง
ควบคุมชุดไมคและไมค
ประชุม จํานวน 10 ตัว 

- - 70,000 70,000 70,000 สํานักปลัด 

16 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิงหาบหาม 
ขนาด 70 แรงมาพรอม
อุปกรณสําหรับใชงาน
ดับเพลิง 

550,000 550,000 - - - สํานักปลัด 

17 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เพ่ือจัดซ้ือปาย
สามเหล่ียมหยุดตรวจ 
ชนิดโปรง  
มีไฟ 2 ระบบ  
จํานวน 1 ชุด 

- - 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด 

18 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เพ่ือจัดซ้ือ 
เครื่องตัดหญา  
แบบขอแข็ง  
จํานวน 2 เครื่อง 

- - 19,000 19,000 19,000 สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เพ่ือจัดซ้ือ 
เครื่องสูบนํ้า  
แบบหอยโขง 
เครื่องยนตเบนซิน 
สูบนํ้าได  
450 ลิตรตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 7,100 7,100 7,100 สํานักปลัด 

20 แผนงานการเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ตัดตนไม (เล่ือยโซยนต)  
ตัดแตงกิ่งไมใหญ 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 9,500 9,500 9,500 สํานักปลัด 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษ
และเขาเลมมือโยก 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด 

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร 
ขนาด 16 น้ิว  
จํานวน 3 ตัว 
 

- - 5,100 5,100 5,100 กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 2 พรอม
อุปกรณ จํานวน  
2 ชุด 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง 

 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- - 32,400 32,400 32,400 กองคลัง 

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
13,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- - 23,000 23,000 23,000 กองคลัง 

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องทําลาย
เอกสารครั้งละ  
10 แผน 1 เครื่อง 

- - 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอาน
บัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 1,400 1,400 1,400 1,400 กองคลัง 

 
 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 2 พรอม
อุปกรณ จํานวน  
1 ชุด 

- - 30,000 30,000 30,000 กอง
การศึกษาฯ 

29 แผนงานการศึกษา 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร 
ขนาด 16 น้ิว  
จํานวน 3 ตัว 
 

- - 5,100 5,100 5,100 กอง
การศึกษาฯ 

30 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือจัดซ้ือกลองถาย
ภาพน่ิงระบบดิจิตอล
พรอมอุปกรณ จํานวน 
1 ชุด 
 

- - 6,500 6,500 6,500 กอง
การศึกษาฯ 

 

31 แผนงานการศึกษา 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- - 32,400 32,400 32,400 กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
การศึกษาฯ 

33 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 2 พรอม
อุปกรณ จํานวน  
2 ชุด 

- - 60,000 60,000 60,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

34 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล  
แบบท่ี 2 พรอม
อุปกรณ จํานวน  
2 ชุด 

- - 60,000 60,000 60,000 กองชาง 

35 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
12,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 
 

- 24,200 24,200 24,200 24,200 กองชาง 

 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานกุม  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๒๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐3 

ท่ี แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

36 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแขวน
หรือติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 
24,000 บีทียู จํานวน 
1 เครื่อง 

- - 32,400 32,400 32,400 กองชาง 

37 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 4,300 - - - สํานักปลัด 

38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

การขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร 
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน 

- - 48,500 48,500 48,500 กองคลัง 

39 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือรถยนต
สวนกลาง อบต. 
จํานวน 1 คัน 

1,000,000 1,000,000 - - - สํานักปลัด 

รวม 2,570,300 2,680,000 3,341,200 3,341,200 3,341,200  

 
หมายเหตุ   ใชแนวทางตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
  ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทตามงบประมาณ 
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สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
   ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทอง ถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา                 
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน  รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ
(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสี เขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่ง ท่ีเ กิดข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒน 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
อ งค ก ร ปก คร อ ง ส ว นท อ ง ถ่ิ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ป ร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทอง ถ่ิน และยุทธศาสตรจั งห วัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. ยุทธศาสตร(ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่ องใด เรื่ องห น่ึงหรือแผนงานท่ี เ กิดจากเป าประสงค  ตั ว ช้ี วัด                     
คาเปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ประกอบดวย 
  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง                 
                               5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ            
                                5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ               
การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย              
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,                                 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ                  
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทอง ถ่ินโดยใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมือ่ไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง(5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมทํานอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความได เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เชน  ด านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว              
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

(5)  

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน
สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก 
 1. ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &  
              Norton  
  (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System        
          (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving     
             Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบ 
            ตามขอ (1) - (10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา       
       (Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
 3. ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 4. วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 5. ผลกระทบ (Impact) 
   

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 

 2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และอาจเกิดความเบื่อ

หนายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน 

 3.  ปญหาความตองการของชุมชนอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบ

กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจํากัดและบางเรื่องอาจทําไมได   

 4. ใหระยะเวลาในการจัดทําแผนมากกวานี้เพ่ือท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีเวลาใน

การศึกษา วิเคราะหขอมูล แนวทางในการแกไขปญหาท่ีตรงจุด เนื่องจากแตละทองถ่ินมีปญหาแตกตางกันไป ตอง

ผานกระบวนการในการจัดทําเยอะเวลานอยการจัดทําเอกสารนอยทําใหมีขอผิดพลาดสูงท้ังในดานการพิมพ หรือ

รายละเอียดอ่ืนๆ  
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