
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                          
 

 
 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
 
 

                 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุพรรณบุร ี
 
 



บทน า 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559   นั้น      
     

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  
 

          ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 22 ก าหนดว่าการจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี                   
ฉบับนี้ขึ้น   
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ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรม 

เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม 

การแปรรปู และผลิตภณัฑ์ เพ่ือการบรโิภค

และการส่งออก

 1.1 แผนงาน.....................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้ง

และพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบรหิารจัด

การทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหเ้กิดความสมดุล

2.1  แผนงานศาสนาวฒันธรรม 1 500,000  -  -  -  -  -  - 1 500,000

      และนันทนาการ

รวม 1 500,000  -  -  -  -  -  - 1 500,000

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

รวม 4 ปี

แบบ ผ. 07 



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายกระดับ

คุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัย์สิน

3.1  แผนงาน.......................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐาน

โอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับ

ใหต้รงกับความต้องการประชาชน

4.1 แผนงาน..................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิให้

กีฬาอยู่ใน่หวัใจชาวสุพรรณบรุแีละ

มีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

5.1 แผนงาน.............................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการน า

 การเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิาร

 และบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงาน....................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในสภาพ

ที่ดีได้มาตรฐานสากล

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 120,000,000 26 150,000,000 22 110,000,000 22 110,000,000 93 490,000,000

รวมทั้งสิ้น 24 120,500,000 26 150,000,000 22 110,000,000 22 110,000,000 94 490,500,000

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ 01

2 .บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก

       1.1 แผนงาน..........................

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1. การเพ่ิมขดีความสามารถดา้นเกษตรเชือ่มโยง สูเ่กษตรอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1. พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรูปและผลติภณัฑ์เพ่ือการบริโคภและการสง่ออก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ.  2561 - 2564) แก้ไข และเปลีย่นแปลง ครั้งที ่1

องค์การบริหารสว่นจังหวัดสพุรรณบรุี



    ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3   การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มควบคู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิูค่วามยัง่ยนื

     2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ

       2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 1. ปอ้งกันการโค่นล้มของ 500,000  -  -  - เกิดความ 1. ต้มมะขามยักษไ์ม่เกิด กองช่าง

บริเวณคุ้มขุนแผนโดยด าเนินการ อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทร ต้นมะขามยักษ ์1,000 ปี ปลอดภยัต่อ การโค่นล้ม อบจ.สุพรรณบุรี

ดังนี้ เทพยวรางกูร ในวโรกาสทรง และปอ้งกันอันตรายอันจะ นักทอ่งเที่ยว 2. มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม

1. ค้ ายันกิ่งมะขาม และล าต้น เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา เกิดแก่นักทอ่งเที่ยว และ และประชาชน เหมาะสมที่จะเปน็แหล่ง

มะขามยักษ ์1,000 ป ีจ านวน 9 28 ก.ค. 2560 โดยการคัดเลือก ประชาชนในพื้นที่ เปน็ต้นไม้ที่ ทอ่งเที่ยวชั้นน าของ

จุด ต้นไม้ที่ทรงคุณค่าทางด้าน 2. เปน็การปรับปรุงภมูิทศัน์ ทรงคุณค่า จังหวดัสุพรรณบรีุ

2. อุดโพรงบริเวณล าต้นมะขาม ทรัพยากรธรรมชาติและด้าน ภายในบริเวณคุ้มขุนแผน ทางด้าน

ยักษ ์จ านวน 6 จุด วฒันธรรม ทั้งนี้ จังหวดัสุพรรณบรีุ ใหเ้รียบร้อยและสวยงาม ทรัพยากร

3. ตัดแต่งกิ่งมะขามยักษแ์ละก าจัด มีต้นไม้ผ่านการคัดเลือกใหเ้ปน็ ธรรมชาติและ

กาฝากตามกิ่งมะขามยักษอ์อก "รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่ม ด้านวฒันธรรม

ทั้งหมด พระบารมี" จ านวน 1 ต้น ได้แก่

4. จัดท าแนวร้ัวแสลนปอ้งกัน ต้นมะขามยักษ ์วดัแค

อันตรายตามระเบยีบแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

สุพรรณบรีุที่ก าหนด

 ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2   การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวสูส่ากล

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2.  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



   3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

      3.1  แผนงาน...........................

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจั์งหวัดที่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรพัย์สิน

งบประมาณและที่มา



    4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับใหต้รงกับความต้องการของประชาชน
       4.1  แผนงาน..................

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา มุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับใหต้รงกับความต้องการประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



     5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิใหกี้ฬาอยู่ในหวัใจชาวสุพรรณบรุแีละมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
        5.1  แผนงาน..................

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรท์ี่  5  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การส่งเสรมิใหกี้ฬาอยู่ในหวัใจชาวสุพรรณบรุ ีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความปน็เลิศ

งบประมาณและที่ผ่านมา



        6.1  แผนงาน..................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสรมิสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

    6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล 
     7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านบางหมัน – บ้าน
ท่าเสด็จ 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 5.394 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านไผเ่กาะโพธ์ิงาม –  
บ้านคันล า 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 6.965 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านอู่ยา – บ้านดอน
จันทร์  
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 6.562 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านดอนบา้นหลวง –  
บ้านปลายน้ า  
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 6.811 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านสามนาค – บ้าน
มะขามล้ม 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 7.462 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านท่าว้า – บ้านท่า
จ าปี 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 2.747กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านดอนปรู – บ้าน
โพธิ์นฤมิตร 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวติและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 4.981 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านนางพิมพ์ –  
บ้านบางกระพ้น 
อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 6.265 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านกุ่มโคก – บ้าน
กาบบัว 
อ าเภอเดมิบางฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 10.018 
กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านท่านางเริง – บ้าน
คูเมือง 
อ าเภอเดมิบางฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 12.401
กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านหัวเกาะ – บ้าน
หนองกรด 
อ าเภอเดมิบางฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 9.811 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านป่าสะแก –  
บ้านหนองป่าแซง 
อ าเภอเดมิบางฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 6.724 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านหนองตาดวง – 
บ้านหนองขาม 
อ าเภอเดมิบางฯ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 1.337 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านป่าขี –  
อุทยานแห่งชาติพุเตย 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านจิกรากข่า –  
บ้านสระกระโจม 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 9.000 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านห้วยวันดี –  
บ้านหนองสานแตร 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 4.968 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านดอนกระเบื้อง –  
บ้านโคกงูเห่า 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 5.282 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านประทุนทอง –  
บ้านดอนมะเกลือ 
อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 4.997 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

             



     
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านวังฉิม - บ้าน
หนองหัวลิง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางใหผ้ิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 7.186 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

             



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านกล้วย - บ้านตาล
ลูกอ่อน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 5.068 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านท่าไชย - บ้าน
มะขามล้มอ าเภอบางปลา
ม้า 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 19.792 
กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22  จ้างเหมาลาดยางซ่อม
บ ารุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาด
ยางชนิด  Asphaltic 
Concrete หรือ Cape 
Seal หรือชนิดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บน
ช้ันพ้ืนทางที่ท าการ  
Prime Coat  ไว้จากงาน
ท าเอง พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องหมายจราจร 
สายบ้านท่าตลาด - บ้าน
ตะลุม่ 
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เป็นการลาดยางให้ผิวจราจร
ของสายทางอยู่ในสภาพดี มี
องค์ประกอบบ่งช้ีและตักเตือน 
ให้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพยส์ินน าพาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น 
โดยจ้างเหมาเอกชน  ซึ่งมี
เครื่องจักร เครื่องมือและ
บุคลากรส าหรับปฏิบตัิงานลาด
ยางดังกล่าว 

- ท าการลาดยางชนิดต่าง ๆ 
บนช้ันพ้ืนทางที่ท าการ 
Prime Coat ไว้ประมาณ 
2 กม./ป ี

- ระยะทาง 4.811 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2 กม./ป ี - เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุขน า
ความเจรญิสู่ท้องถิ่น 
เกิดความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจาก
ฝุ่นละอองหรือ
มลภาวะเป็นพิษ
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร 
ไป – มา เศรษฐกจิ
เจริญตัวขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองพัฒนา
ชนบท 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 



   
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) 
สายบ้านท่าไชย - บ้านมะขามล้ม 
อ าเภอบางปลาม้า, สองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สายทางที่ไดร้ับ
การถ่ายโอนภารกิจให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,000,000   ระยะทาง
ถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ยาว  
4.00 
กิโลเมตร 
 
 
 

เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุข 
น าความเจริญสู่
ท้องถิ่นเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ปราศจากฝุ่นละออง
มลภาวะเป็นพิษ 
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร ไป-มา 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
พร้อมใช้งาน 
 
 
 
 

กองพัฒนา
ชนบท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) 
สายบ้านบางแมห่ม้าย - บ้านคูบัว
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สายทางที่ไดร้ับ
การถ่ายโอนภารกิจให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,000,000   ระยะทาง
ถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ยาว  
3.00 
กิโลเมตร 
 
 
 

เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุข 
น าความเจริญสู่
ท้องถิ่นเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ปราศจากฝุ่นละออง
มลภาวะเป็นพิษ 
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร ไป-มา 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
พร้อมใช้งาน 
 
 
 

กองพัฒนา
ชนบท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว
จราจรถนนลาดยาง 
พาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต (โดยวธิี 
Pavement In-Place Recycling) 
สายบ้านท่านางเริง - บ้านคเูมือง
อ าเภอเดมิบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สายทางที่ไดร้ับ
การถ่ายโอนภารกิจให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,000,000   ระยะทาง
ถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ยาว  
2.125 
กิโลเมตร 
 
 
 

เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุข 
น าความเจริญสู่
ท้องถิ่นเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ปราศจากฝุ่นละออง
มลภาวะเป็นพิษ 
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร ไป-มา 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
พร้อมใช้งาน 
 
 
 
 

กองพัฒนา
ชนบท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว
จราจรถนนลาดยาง 
พาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In-Place Recycling) 
สายบ้านหัวเกาะ - บ้านหนองกรด
อ าเภอเดมิบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สายทางที่ไดร้ับ
การถ่ายโอนภารกิจให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 3.070 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,000,000   ระยะทาง
ถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ยาว  
3.070 
กิโลเมตร 
 
 
 

เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุข 
น าความเจริญสู่
ท้องถิ่นเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ปราศจากฝุ่นละออง
มลภาวะเป็นพิษ 
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร ไป-มา 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
พร้อมใช้งาน 
 
 
 
 

กองพัฒนา
ชนบท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย                 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
(โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)  
สายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สายทางที่ไดร้ับ
การถ่ายโอนภารกิจให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000    ระยะทาง
ถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ยาว  
3.000 
กิโลเมตร 
 
 
 

เมื่อจ้างเหมาท าผิว
จราจรลาดยางแล้ว
เสร็จ จะท าให้
ราษฎรอยูด่ี มีสุข 
น าความเจริญสู่
ท้องถิ่นเกิดความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ปราศจากฝุ่นละออง
มลภาวะเป็นพิษ 
ผลผลติการเกษตร
เสียหายน้อยลง 
ประหยดัเวลาในการ
สัญจร ไป-มา 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตขึ้น 
เนื่องจากผิวจราจร
พร้อมใช้งาน 
 
 
 
 

กองพัฒนา
ชนบท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


