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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา 
องค์การบริหารสํวนต าบล และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น น าปัญหาความต๎องการจาก
แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได๎มาพิจารณาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา แตํหากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให๎เสนอปัญหา
ความต๎องการไปยังองค์การบริหารสํวนจังหวัด และให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดตามหน๎าที่ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุํม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารสํวนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด อีกทั้งสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาลที่ให๎ความส าคัญตํอการวาง
แผนการพัฒนาของหนํวยงานอยํางบูรณาการและมุํงเน๎นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จในแตํละด๎าน  
 

  แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี เป็นสํวนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย
รายละเอียดของกิจกรรม / โครงการที่จะด าเนินการและในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีนี้สามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงให๎
เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล๎อมในแตํละปีได๎ 
 

  บัดนี้ องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติมและเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ หวังเป็นอยํางยิ่งวํา กิจกรรม / โครงการ ที่จะด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีฯดังกลําว 
จะสามารถพัฒนาท๎องถิ่น แก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชนได๎เป็นอยํางดี 
   

   องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดร่วมอภิปรายให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดโดยองค์รวม ประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยใช้สัดส่วนระดับจังหวัด นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่ง ที่ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะความ
คิดเห็นและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
สุพรรณบุรี จนส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ตํอไป   

  
 
          (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 
       นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

    1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สภาพทั่วไป 
 

แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
          จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด๎านทิศตะวันตกของประเทศไทย  ตั้งอยูํบนพ้ืนที่

ราบลุํม แมํน้ าทําจีน หรือแมํน้ าสุพรรณบุรี  ไหลผํานตามแนวยาว ของจังหวัด จากเหนือจรดใต๎จังหวัดสุพรรณบุรี  
ตั้งอยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหวํางเส๎นแวงที่  99 องศา 17 ลิปดา ถึง 
100 องศา16 ลิปดาตะวันออก อยูํสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3 - 10 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,357.92  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล๎านไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 5.2 ของพ้ืนที่ภาคกลาง อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร  (ตามทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142  กิโลเมตร  มีอาณา
เขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้ 

 

   ทิศเหนือ ติดตํอจังหวัดชัยนาท  และจังหวัดอุทัยธานี 
   ทิศตะวันออก ติดตํอจังหวัดอํางทอง  พระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดสิงห์บุรี 
   ทิศใต้  ติดตํอจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดตํอจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ตาราง   เนื้อที่ของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

อ าเภอ 
 

 

เนื้อที่ (ตร.กม.) 
 

อันดับที่ 

1. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
2. อ าเภอดอนเจดีย์ 
3. อ าเภอบางปลาม๎า 
4. อ าเภอสองพ่ีน๎อง 
5. อ าเภอศรีประจันต์  
6. อ าเภอสามชุก  
7. อ าเภอเดิมบางนางบวช 
8. อ าเภออํูทอง  
9. อ าเภอดํานช๎าง 
10. อ าเภอหนองหญ๎าไซ  

 

   540.917    
252.081    
481.298    
750.381    
180.986    
355.917    
552.330    
630.290    

        1,193.599    
420.209    

5 
9 
6 
2 
10 
8 
4 
3 
1 
7 

 

รวม 
 

 

5,358.008 

    

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                ( ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ในต าแหน่งที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ) 
             ละติจูด 14.484218 ลองติจุด 100.123516) 
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                  พ้ืนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี  จ าแนกลักษณะตามระดับความสูงของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมเป็นสํวนใหญํ 
และบางสํวนเป็นที่ราบสูงโดยมีความลาดเทระหวําง 0-3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งอยูํทางด๎านตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้ง
แตํเหนือจรดใต๎บริเวณพ้ืนที่ต่ าสุดอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎พ้ืนที่ของจังหวัดสํ วนใหญํเหมาะส าหรับการท านา มี
แมํน้ า ล าคลอง หนอง บึง อยูํทั่วไปมีแมํน้ าทําจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรี เป็นแมํน้ าสายส าคัญที่ไหลผํานจากเหนือสุดถึง
ใต๎สุดในฤดูฝนจะมีน้ าหลากไหลบํามี น้ าทํวมขังในที่ราบลุํมท าให๎เกิดน้ าทํวม ในบางท๎องที่เชํนในเขตอ าเภอสองพ่ีน๎อง 
และอ าเภอบางปลาม๎า ด๎านทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ในเขตอ าเภออํูทอง ทอดขึ้นไป ทางเหนือขนานกับเส๎นกั้นเขตแดน
ระหวํางจังหวัดสุพรรณบุรีกับ จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะพ้ืนที่ลูกคลื่นดอนลาดมีความลาดเทระหวําง 2 -8 
เปอร์เซ็นต์ สลับกับเนินเขาสํวนด๎านตะวันตกของอ าเภอดํานช๎าง มีสภาพพ้ืนที่   ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชั้น
จนถึงเทือกเขาสูงชันเป็นเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด๎วยภูเขาสูงซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาและมียอด
เขาสูงสุดอยูํใกล๎กับบ๎านห๎วยดินด า สูงประมาณ 1,002 เมตร  เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
     1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
          อยูํภายใต๎อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมในชํวงฤดูหนาว ท าให๎จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบกับภาวะหนาวเย็นและแห๎ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ซึ่งพัด
จากทิศตะวันตกเฉียงใต๎น าความชื้นจากทะเลอันดามันเข๎ามาปกคลุมในชํวงฤดูฝน ท าให๎มีฝนตกชุกในฤดูฝนและ
อากาศชุํมชื่น และอากาศไมํร๎อนมากนักในชํวงฤดูร๎อน 

ฤดูกาล 
            พิจารณาตามลักษณะลมฟูาอากาศของประเทศไทย แบํงฤดูกาลของจังหวัดสุพรรณบุรี  ออกเป็น  3 
ฤดูกาล ดังนี้ 

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห๎งจะแผํลงมาปกคลุมประเทศไทยในชํวงนี้ แตํ
เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีอยูํในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผํมาปกคลุม
ในชํวงฤดูหนาวจะช๎ากวําภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให๎มีอากาศหนาวเย็นช๎ากวําสองภาคดังกลําว 
โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต๎นไป ชํวงปลายเดือนธันวาคม และต๎นเดือนมกราคมเป็น
ชํวงที่มีอากาศหนาวสุดของปี โดยที่อ าเภอดํานช๎างจะมีอากาศหนาวเย็นมากกวําทุกอ าเภอในสุพรรณบุรี 
            ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์               
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยํอมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร๎อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท า
ให๎มีอากาศร๎อนอบอ๎าวทั่วไป โดยมีอากาศร๎อนจัดในเดือนเมษายน แตํมีบางปีที่อากาศร๎อนจัดที่สุดอยูํในเดือน
พฤษภาคม เชํน ปี 2506, 2546, 2548, 2553, 2554 และ2555 
                     ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต ํกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นชํวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัด
ปกคลุม ประเทศไทย รํองความกดอากาศต่ าที่พาดผํานบริเวณภาคใต๎ของประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นมา พาดผํานบริเวณ
ภาคกลางและภาคเหนือ เป็นล าดับในระยะนี้ ท าให๎มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต๎นไป และเดือน
กันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นชํวงที่มีความชื้นสูงเชํนเดียวกับเดือนตุลาคม 
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   อุณหภูมิ   
                    เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม มีแมํน้ า ล าคลอง และหนองบึงโดยทั่วไป 
โดยมีภูเขาเตี้ยๆ อยูํบ๎างเป็นบางสํวนทางตอนเหนือ จึงมีอุณหภูมิคํอนข๎างสูงและมีอากาศร๎อนอบอ๎าวในฤดูร๎อน สํวน
ในฤดูหนาวไมํหนาวมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส (คําเฉลี่ยคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524 – 2553) 
อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่บริเวณอ าเภอดํานช๎างอุณหภูมิต่ าสุด ในชํวงฤดูหนาว ส าหรับที่อ าเภอเมือง เคยตรวจวัด
อุณหภูมิต่ าที่สุดได๎ 9.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498 สํวนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได๎ 42.6 องศาเซลเซียส 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2506 
   ฝน  
                    จั งหวัดสุพรรณบุรีมี พ้ืนที่สํ วนใหญํ เป็นที่ ราบลุํ ม มีแมํน้ าล าคลองและหนองบึ งอยูํทั่ ว ไป                
ท าให๎ปริมาณฝนไมํแตกตํางกันมากนัก โดยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยได๎ 975.4 มิลลิเมตร (คําเฉลี่ยคาบ 30 ปี 
พ.ศ. 2524 – 2553) เว๎นแตํบริเวณบางพ้ืนที่ของอ าเภอศรีประจันต์  ที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีน๎อยกวํา 800 
มิลลิเมตร และบริเวณอ าเภอดํานช๎างโดยเฉพาะที่อุทยานแหํงชาติพุเตยที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีน๎อยกวํา 1,000 มิลิ
เมตร ส าหรับฝนที่ตกในจังหวัดสุพรรณบุรี นี้เป็นฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ในชํวงฤดูฝนเป็นสํวนใหญํ และ
บางปีในชํวงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผํานเข๎ามาในจังหวัดสุพรรณบุรี หรือใกล๎เคียงท าให๎ปริมาณและการกระจาย
ของฝนเพิ่มข้ึน 
  พายุหมุนเขตร้อน 
           พายุหมุนเขตร๎อนที่เคลื่อนผํานเข๎าสูํบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี สํวนใหญํเป็นพายุดีเปรสชั่นที่มี             
ก าลังอํอน หรือเป็นดีเปรสชั่นที่อํอนก าลังจากพายุโซนร๎อนและความรุนแรงมีไมํมากนัก แตํสํงผลให๎มีฝนตกหนักลม
กระโชกแรงและเกิดน้ าทํวมบางพ้ืนที่รวมถึงความเสียหายตํอสาธารณูปโภคตํางๆได๎ ซึ่งพายุนี้ มักเกิดในชํวงฤดูฝนโดย
สํวนมากเกิดในทะเลจีนใต๎และมีบางสํวนที่เกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิคด๎านตะวันตก เคลื่อนตัวผํานประเทศเวียดนาม
และลาว เข๎ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หากพายุดังกลําวยังคงมีก าลังแรงอาจเคลื่อนตัวเลยไปถึง
ภาคเหนือหรือตรงมายังภาคกลาง โดยเฉพาะเดือนกันยายนและตุลาคม 
          จากสถิติที่บันทึกตั้งแตํปี 2494 ถึง 2557 พบวํามีพายุหมุนเขตร๎อนเคลื่อนผํานจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทั้งหมด 6 ลูก ซึ่งมีก าลังแรงขณะเคลื่อนผํานเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข๎ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก 
(2504) เดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2494) เดือนกันยายน 2 ลูก (2506,2515)  และเดือนตุลาคม 2 ลูก (2517,2526) 
 

       1.4  ลักษณะของดิน    
         หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เชํน เนื้อดิน ความลึกของดินความสามารถใน

การอ๎ุมน้ าของดิน ชนิดของแรํธาตุและปริมาณแรํธาตุอาหารในดิน จะพบวํ าสภาพของดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
เหมาะสมกับการปลูกพืชดังนี้ 

1. การท านาข๎าว 
2. การเพาะปลูกพืชไรํ 
3. การเพาะปลูกไม๎ยืนต๎น ไม๎ผลตํางๆ 
4. การปลูกหญ๎าเลี้ยงสัตว์ ท าทํุงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ถาวรส าหรับการปศุสัตว์ 
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        1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า   
                  แมํน้ าสายส าคัญและเป็นประโยชน์ ตํอความเป็นอยูํและเศรษฐกิจของ ประชากรในจังหวัดได๎แกํแมํ
น้ าทําจีน หรือแมํน้ าสุพรรณบุรี  และห๎วยกระเสียว 

          1. แมํน้ าทําจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรี  แยกจากแมํน้ าเจ๎าพระยาที่อ าเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท  
ไหลลงทิศใต๎เข๎าสูํจังหวัดสุพรรณบุรีที่อ าเภอเดิมบางนางบวชแล๎วไหลผํานอ าเภอสามชุก อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม๎าและอ าเภอสองพ่ีน๎อง ตามล าดับปลายน้ าของแมํน้ าสายนี้จะไหลลงสูํอําวไทยที่
จังหวัดสมุทรสาคร 
          2. ล าห๎วยกระเสียว  เป็นสาขาท่ีส าคัญของแมํน้ าสุพรรณบุรี  เกิดจากล าน้ าตําง ๆ ทีไ่หลมาจากทางใต๎  
อ าเภอบ๎านไรํ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุก า รวมทั้งเขาพระ  ทุํงดินด าตอนใต๎ลงมาทางน้ าเหลํานี้จะไหลมารวมกันที่
ด๎านตะวันตกของอ าเภอดํานช๎าง กลายเป็นล าห๎วยกระเสียวแล๎วไหลมาทางตะวันออกผํานที่ราบสูงลงสูํแมํน้ า
สุพรรณบุรีที่อ าเภอสามชุกเป็นล าน าที่มีน้ าไหลตลอดปี 
 

       1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้   
                 จังหวัดสุพรรณบุรี   มีเนื้อที่ทั้งหมดจ านวน 3,348,755 ไรํ  ถูกประกาศเป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ
จ านวน  7 แหํง เนื้อที่รวมกันทั้งหมด  825,102.52 ไรํ  หรือร๎อยละ 24.64 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ
กระจายอยูํทางตอนเหนือและทางด๎านตะวันตก ภายในเขตอ าเภอดํานช๎าง อ าเภอหนองหญ๎าไซ  อ าเภออํูทอง และ
อ าเภอสองพ่ีน๎อง  ชนิดปุามีตั้งแตํปุาทํุง ปุาเต็งรัง ปุาเบญจพรรณ  ปุาดงดิบ และปุาสนเขาไม๎ที่มีคําทางเศรษฐกิจได๎แกํ 
เต็ง รัง มะคําโมง มะคําแต๎ พะยูง ชิงชัน ประดูํตะเคียนทอง ยมหอม เป็นต๎น 
 

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
                 การบริหารราชการ  แบํงออกเป็น  2 สํวน  ได๎แกํ 
                1)  การบริหารราชการสํวนภูมิภาค   แบํงเขตการปกครองออกเป็น   10  อ าเภอ จ านวน  110  ต าบล   
1,008  หมูํบ๎าน  โดยมีพ้ืนที่  ดังนี้ 
  1. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  มีเนื้อที่  540.917   ตารางกิโลเมตร 
  2. อ าเภอดอนเจดีย์  มีเนื้อที่  252.081   ตารางกิโลเมตร 
  3. อ าเภอบางปลาม๎า  มีเนื้อที่  481.298   ตารางกิโลเมตร 
  4. อ าเภอสองพ่ีน๎อง  มีเนื้อที่  750.381   ตารางกิโลเมตร 
  5. อ าเภอศรีประจันต์  มีเนื้อที่  180.986   ตารางกิโลเมตร 
  6. อ าเภอสามชุก   มีเนื้อที่  355.917   ตารางกิโลเมตร 
  7. อ าเภอเดิมบางนางบวช  มีเนื้อที่  552.330   ตารางกิโลเมตร 
  8. อ าเภออํูทอง   มีเนื้อที่  630.290   ตารางกิโลเมตร 
  9. อ าเภอดํานช๎าง  มีเนื้อที่  1,193.599 ตารางกิโลเมตร 
           10. อ าเภอหนองหญ๎าไซ  มีเนื้อที่  420.209   ตารางกิโลเมตร 



 

 

   

 

                   2)  การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  แบํงเขตการปกครองออกเป็น ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารสํวนจังหวัด    จ านวน     1  แหํง 
  2. เทศบาล  จ านวน  44  แหํง 
                                     - เทศบาลเมือง     จ านวน     2  แหํง 
                  - เทศบาลต าบล    จ านวน    43     แหํง 
  3. องค์การบริหารสํวนต าบล    จ านวน    81   แหํง 
 

        เทศบาลเมือง จ านวน 2 แหํง และเทศบาลต าบล จ านวน 43 แหํง 
ที ่ อ าเภอ จ านวนเทศบาล (แห่ง) รายช่ือเทศบาล 
1 เมืองสุพรรณบุรี 8 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       เทศบาลต าบลทําเสด็จ 

เทศบาลต าบลโพธิ์พระยา      เทศบาลต าบลสวนแตง 
เทศบาลต าบลบางก๎ุง           เทศบาลต าบลทําระหัด 
เทศบาลต าบลห๎วยวังทอง       เทศบาลต าบลบ๎านโพธิ์ 

2  เดิมบางนางบวช 8 เทศบาลต าบลนางบวช          เทศบาลต าบลเขาพระ 
เทศบาลต าบลบํอกรุ             เทศบาลต าบลเขาดิน 
เทศบาลต าบลปากน้ า            เทศบาลต าบลเดิมบาง 
เทศบาลต าบลหนองกระทุํม     เทศบาลต าบลทุํงคลี 

3 บางปลาม๎า 7 เทศบาลต าบลบางปลาม๎า         เทศบาลต าบลบ๎านแหลม 
เทศบาลต าบลโคกคราม           เทศบาลต าบลไผํกองดิน 
เทศบาลต าบลบ๎านแหลมพัฒนา  เทศบาลต าบลตะคํา 
เทศบาลต าบลต๎นคราม 

4 ศรีประจันต ์
 

6 เทศบาลต าบลศรีประจันต์     เทศบาลต าบลวังยาง 
เทศบาลต าบลปลายนา          เทศบาลต าบลบ๎านกรําง 
เทศบาลต าบลวังหว๎า           เทศบาลต าบลวังน้ าซับ 

5 สองพ่ีน๎อง 2 เทศบาลเมืองสองพ่ีน๎อง         เทศบาลต าบลทุํงคอก 
6 สามชุก 1 เทศบาลต าบลสามชุก 
7 อํูทอง 

 
9 เทศบาลต าบลอูํทอง            เทศบาลต าบลสระยายโสม 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง       เทศบาลต าบลท๎าวอํูทอง 
เทศบาลต าบลกระจัน          เทศบาลต าบลบ๎านโข๎ง 
เทศบาลต าบลบ๎านดอน        เทศบาลต าบลเจดีย์ 
เทศบาลต าบลจระเข๎สามพัน 

8 ดอนเจดีย์ 2 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์       เทศบาลต าบลสระกระโจม 
9 ดํานช๎าง 1 เทศบาลต าบลดํานช๎าง 
10 หนองหญ๎าไซ 1 เทศบาลต าบลหนองหญ๎าไซ 
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           องค์การบริหารสํวนต าบล   จ านวน   81  แหํง 
 

 

ที ่
 

อ าเภอ 
 

จ านวน อบต. (แห่ง) 
 

 

รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. 
 

เมืองสุพรรณบุรี 14 
 

ตลิ่งชัน     สนามคลี     ไผํขวาง     ศาลาขาว     สนามชัย   
รั้วใหญํ    ดอนโพธิ์ทอง    ดอนก ายาน    พิหารแดง              
ดอนมะสังข์   ทับตีเหล็ก   โคกโคเฒํา  สวนแตง   ดอนตาล 
 

2. 
 

 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 

สองพ่ีน๎อง 
 
 
 
บางปลาม๎า 
 
 
อํูทอง 
 
 
เดิมบางนางบวช 
 
 
ศรีประจันต์ 
 
 

ดํานช๎าง 
 
 
 

สามชุก 
 
 

หนองหญ๎าไซ 
 
 

ดอนเจดีย์ 

14 
 

 
 

11 
 
 

6 
 

 
8 
 
 
4 

  
 

7 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 

5 

บํอสุพรรณ   บางตาเถร   บางเลน   หนองบํอ   ศรีส าราญ   
ดอนมะนาว   บ๎านกุํม   หัวโพธิ์    ทุํงคอก   บางตะเคียน   
บางพลับ    ต๎นตาล   บ๎านช๎าง   เนินพระปรางค์ 
 
บางปลาม๎า  สาลี  กฤษณา  จรเข๎ใหญํ  องครักษ์   วัดดาว   
บางใหญํ   วัดโบสถ์   วังน้ าเยน็   มะขามล๎ม   ไผํกองดิน   
 
พลับพลาไชย     หนองโอํง    ดอนคา    ดอนมะเกลือ   
ยุ๎งทะลาย     สระพังลาน 
 
บํอกรุ     นางบวช      ยางนอน     หัวเขา   โคกช๎าง                    
เขาพระ     หัวนา     ปุาสะแก  
 
บางงาม      ดอนปรู      มดแดง      ศรีประจันต์   
 
 

หนองมะคําโมง    ดํานช๎าง     ห๎วยขมิ้น     องค์พระ   
วังคัน       วังยาว      นิคมกระเสียว  
 
 

วังลึก     หนองผักนาก      กระเสียว      หนองสะเดา   
บ๎านสระ       ยํานยาว 
 

ทัพหลวง     หนองขาม       แจงงาม     หนองราชวัตร 
หนองโพธิ์       หนองหญ๎าไซ 
 

ทะเลบก  หนองสาหรําย  ไรํรถ  สระกระโจม   ดอนเจดีย์ 
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   2.2  การเลือกตั้ง 

 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารสํวนจังหวัด  ประกอบด๎วย สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C  
 
 

 ด้านบุคลากร 
 

           ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  2559 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 

      ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

ประธานสภา อบจ. 

รองประธานสภา อบจ. 
ธ 

สมาชิกสภา อบจ. 

เลขานุการสภา อบจ. 

      นายก อบจ. 

รองนายก อบจ. รองนายก อบจ. 

เลขานุการนายก อบจ. 

ที่ปรึกษานายก อบจ. 
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ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

 

ปลัด อบจ. 
รองปลัด อบจ. 
ส านักปลัด 
กองกิจการสภา 
กองแผนและงบประมาณ 
กองคลัง 
กองชําง 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กองพัฒนาชนบท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 
หนํวยตรวจสอบภายใน 

 

1 
2 
14 
6 
15 
10 
13 
4 
9 
8 
8 
5 
 

 

- 
- 
2 
- 
- 
- 
6 
- 
6 
- 
- 
- 

 

- 
- 

105 
- 

12 
8 
28 
5 
49 
8 
2 
4 

 

- 
- 

121 
6 
27 
18 
47 
9 
64 
16 
10 
9 

 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

95 
 

14 
 

221 
 

327 

 
 
 

   ข๎อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
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ฝ่ายนิติบัญญัติ  สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 
สภา 2 คน  โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด ซึ่งมีจ านวน 30 คน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 

                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555        
  ผู้มีสิทธิ์           641,014 คน   
 

ผู๎มาใช๎สิทธิ์         371,899  คน      คิดเป็น  58.02   เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรเสีย                11,287 บัตร  คิดเป็น   3.03   เปอร์เซ็นต์  
                   บัตรประสงค์ไมํลงคะแนน     9,098 บัตร      คิดเป็น   2.45   เปอร์เซ็นต์ 
 

                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      เมื่อวันที่   3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555    
  ผู้มีสิทธิ์           635,054  คน   
 

ผู๎มาใช๎สิทธิ์         348,787  คน     คิดเป็น   54.92  เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรเสีย                10,738  บัตร   คิดเป็น     3.08  เปอร์เซ็นต์  
                   บัตรประสงค์ไมํลงคะแนน    15,570  บัตร     คิดเป็น     4.46  เปอร์เซ็นต์  

 

 

 

 

อ าเภอ 
 

 

จ านวน (คน) 

 

1.อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
2.อ าเภอดอนเจดีย์ 
3.อ าเภอบางปลาม๎า 
4.อ าเภอสองพ่ีน๎อง 
5.อ าเภอศรีประจันต์  
6.อ าเภอสามชุก  
7.อ าเภอเดิมบางนางบวช  
8.อ าเภออํูทอง  
9.อ าเภอดํานช๎าง 
10.อ าเภอหนองหญ๎าไซ  

 

 

6 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
2 
2  
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3. ประชากร 

     3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

   จากข๎ อมู ลและสถิ ติ ประชากรตามทะเบี ยนราษฎร ปี  พ.ศ. 2558 ณ วั นที่  31 ธั นวาคม 2558                                      
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 849,699 คน เป็นเพศชาย 411,295 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.40 เป็นเพศหญิง  
438,404 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.59  

 อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร ชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2553-2558 มีจ านวนเฉลี่ยการเพ่ิมของประชากรอยูํ
ที่ 646 คนหรือเฉลี่ยร๎อยละ 0.08 ในปี พ.ศ. 2558 อัตราการเพ่ิมของประชากรอยูํที่ 987 คน หรือคิดเป็น            
ร๎อยละ 0.12 และมีจ านวนบ๎านรวมทั้งสิ้น 202,792 หลัง เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 4,499 หลัง 

 

ตารางแสดง จ านวนประชากร อัตราการเพิ่มของประชากร และจ านวนบ้าน ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 
 

ปี พ.ศ. เพศชาย เพศหญิง รวม 
อัตราการเพิ่ม

ของ 
ประชากร 

จ านวนบ้าน/หลัง 

2553 410,529 435,321 845,850 0.15 261,992 
2554 409,641 435,412 845,053 0.09 268,094 
2555 410,612 436,696 847,308 0.27 272,653 
2556 410,724 437,342 848,066 0.09 278,254 
2557 411,089 437,964 849,053 0.12 283,486 
2558 411,295 438,404 849,699 0.08 287,985 

 
 
 
 

 ที่มา :  ส านักงานสถิติแหํงชาติ  www.supanburi.go.th   ณ  ธันวาคม  พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supanburi.go.th/
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        3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรแยกรายอายุ ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

โปรแกรมสร้างปิรามิดประชากร  v 1.2 
พฒันาโดย นายอดิศักดิ์ วงศ์วทิยาพทิกัษ์  http://www.dcom-group.com 

กรุณากรอกข้อมูล ชาย และ หญิง (ในพื้นที่สีเหลือง) และแสดงผลใน sheet แสดงกราฟ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 22,482 21420 43,902 2.67 2.54 
05-09 24691 23404 48,095 2.93 2.78 
10-14 24872 23456 48,328 2.95 2.78 
15-19 27977 26493 54,470 3.32 3.14 
20-24 28682 28748 57,430 3.40 3.41 
25-29 29943 29069 59,012 3.55 3.45 
30-34 32057 31753 63,810 3.80 3.77 
35-39 32900 32752 65,652 3.90 3.88 
40-44 31092 32131 63,223 3.69 3.81 
45-49 31194 34206 65,400 3.70 4.06 
50-54 31467 35954 67,421 3.73 4.26 
55-59 26215 29922 56,137 3.11 3.55 
60-64 19995 23908 43,903 2.37 2.83 
65-69 15479 19900 35,379 1.84 2.36 
70-74 10663 14037 24,700 1.26 1.66 
75-79 10355 12427 22,782 1.23 1.47 
80+ 8869 14848 23,717 1.05 1.76 
รวม 411,249 438,404 849,699 48.40 51.60 
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ปิรามิดประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิเคราะห์โครงสร้างประชากรของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

1.จ านวนประชากรหญิง  51.60 ประชากรชาย ร๎อยละ  48.40  ประชากรหญิงมากกวําประชากรชาย   
   คิดเป็น ร๎อยละ 3.20 
2.เด็กแรกเกิดมีอัตราการเกิดสูง และรอดชีวิตสูง 
3.กลุํมอายุชํวงวัยท างาน หญิงมีมากกวําชาย  แสดงวําผู๎หญิงมีอายุยืนกวําผู๎ชาย 
4.โครงสร๎างประชากรของจังหวัดสุพรรณบุรี เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุมากข้ึน 
 

 จากการวิเคราะห์โครงสร๎างของประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี ท าให๎สามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี  2561 - 2564 
 
 
 

ข้อมูลจาก   ระบบสถิติทางการทะเบียน  เดือนธันวาคม 2558 
      (http://stat.dopa.go.th/) 
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4. สภาพทางสังคม 

              4.1  การศึกษา 

                   ข้อมูลด้านการศึกษา 
  จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 13 แหํง ดังนี้ 

 ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา       5     แหํง 

 ส านักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  1     แหํง 

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ       3     แหํง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       1     แหํง 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     2     แหํง  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               1     แหํง 

 แบํงเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต ดังนี้   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นของจังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2558 มีนกัเรียนระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 

คิดเป็นร๎อยละ 46.40 รองลงมาได๎แกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามล าดับ 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ร้อยละ 
สพฐ. เขต 1 สพฐ. เขต 2 สพฐ. เขต 3 สพม.เขต 9 รวมท้ังสิ้น 

กํอนประถมศึกษา 6,181 4,668 3,618 - 13,410 13.53 

ประถมศึกษา 18,538 15,542 14,211 - 46,002 46.40 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 1,951 2,026 1,292 19,035 24,056 24.26 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 73 - - 14,744 14,744 14.87 

อาชีวะศึกษา - - - 933 933 0.94 

รวมท้ังสิ้น ๒๖,๗๔๓ 22,236 19,121 34,712 99,145 100.00 

                                                                     ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1 - 3 
                                                                                             ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ตารางแสดง จ านวนสถานศึกษา – นักเรียน และจ านวนครูจ าแนกตามเขตพื้นที่การศกึษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ร้อยละ 
สพฐ. เขต 1 สพฐ. เขต 2 สพฐ. เขต 3 สพม.เขต 9 รวมท้ังสิ้น 

กํอนประถมศึกษา 6,181 4,668 3,618 - 13,410 13.53 

ประถมศึกษา 18,538 15,542 14,211 - 46,002 46.40 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 1,951 2,026 1,292 19,035 24,056 24.26 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 73 - - 14,744 14,744 14.87 

อาชีวะศึกษา - - - 933 933 0.94 

รวมท้ังสิ้น 26,743 22,236 19,121 34,712 99,145 100.00 

                                                                   ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 1 - 3 
                                                                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

ตารางแสดง จ านวนสถานศึกษา – นักเรียน และจ านวนครูจ าแนกตามเขตพื้นที่การศกึษา 

เขต 
จ านวนโรงเรียน (แห่ง) จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู 
ในสังกัด นอกสังกัด  กศน. เอกชน ชาย หญิง รวม 

เขต 1 139 - - 7 13,700 13,043 26,743 1,559 

เขต 2 136 - - 10 11,653 10,583 22,236 1,327        

เขต 3 128 0 0 11 9,979 9,142 19,121 2,170 

รวม 403 0 0 28 35,332 32,768 68,100 5,056 

 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรุีทั้ง 3 เขต ปีการศึกษา 2558 
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       ตารางแสดง จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน เป็นรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2558 
 

อ าเภอ 

 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 

รวม อนุบาล อนุบาล-

ประถมศึกษา 

อนุบาล-

มัธยม

ตอนต้น 

อนุบาล-

มัธยมตอน

ปลาย 

ประถมศึกษา มัธยม

ตอนต้น 

มัธยม

ตอนต้น-

ตอน

ปลาย 

รวมยอด      - - - 

เมืองสุพรรณบุรี 64 1 48 14 1 - - - 

เดิมบางนางบวช 42 0 33 8 0 1 0 0 

ดํานช๎าง 36 0 26 8 0 2 0 0 
บางปลาม๎า 49 - 40 9 - - - - 

ศรีประจันต ์ 33 - 30 3 - - - - 

ดอนเจดีย์ 27 - 21 6 - - - - 

สองพี่น๎อง 55 - 43 12 - - - - 

สามชุก 26 0 21 4 0 1 0 0 

อูํทอง 54 - 45 9 - - - - 

หนองหญ๎าไซ 24 0 17 6 0 1 0 0 

 
ที่มา :  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3 

        ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสพุรรณบุรี 
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    4.2  สาธารณสุข 
  จ านวนเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย์ของจังหวัดสุพรรณบุรี แพทย์ 238 คน ทันตแพทย์ 69 คน เภสัชกร 

99 คน พยาบาล 1,321 คน โดยมีจ านวนแพทย์มากที่สุดที่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี และมีอัตราตํอจ านวนประชากร เป็น
แพทย์ 1 : 3,011 ทันตแพทย์ 1 : 9,648 เภสัชกร 1 : 6,197  และพยาบาล 1 : 512 
 

  ตารางแสดง จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
เมืองสุพรรณบุรี 131 19 34 520 
สองพ่ีน๎อง 40 13 18 242 
บางปลาม๎า 6 4 6 75 
อํูทอง 18 6 13 112 
ดอนเจดีย์ 6 4 3 71 
ศรีประจันต์ 6 4 5 71 
สามชุก 7 6 6 59 
เดิมบางนางบวช 10 4 5 57 
ดํานช๎าง 10 6 5 69 
หนองหญ๎าไซ 4 3 4 45 

รวม 238 69 99 1,321 
 
จากข๎อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดมีสถานบริการด๎านสาธารณสุขของรัฐและ

เอกชน ดังนี้ 
  สถานบริการด๎านสาธารณสุขของรัฐ  แบํงเป็น 

        โรงพยาบาลศูนย์    ขนาด  680 เตียง   จ านวน 1      แหํง 
        โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด  262 เตียง   จ านวน 1      แหํง 
        โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  144 เตียง จ านวน 1      แหํง 
 ขนาด  120 เตียง จ านวน 1     แหํง 
 ขนาด  106  เตียง จ านวน 1     แหํง 
 ขนาด  68  เตียง  

ขนาด  62  เตียง 
ขนาด  60  เตียง  
ขนาด  59  เตียง  
ขนาด  46  เตียง  

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

1      แหํง 
1      แหํง 
1      แหํง 
1      แหํง 
1      แหํง 
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โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 

 
 
จ านวน 

   
 
174  แหํง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จ านวน     3  แหํง 
ที่มา : ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ปี 2558 

 

             สถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน แบ่งออกเป็นแต่ละอ าเภอ ตามประเภทของสถานบริการ 
                              ตารางแสดง จ านวนสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน 
 

อ าเภอ รพ. 
คลินิค
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

สถาน 
ผดุงครรภ์ 

ร้านขายยา 
แผนปัจจุบัน 

ร้านขายยา 
แผนโบราณ 

เมืองสุพรรณบรุ ี 2 47 16 7 22 21 

เดิมบางนางบวช 1 2 1 9 17 5 

บางปลาม๎า - 1 - 10 12 3 

ศรีประจันต ์ - 3 2 9 14 3 
สองพี่น๎อง - 15 2 7 23 4 
สามชุก - 10 2 15 17 3 
อูํทอง 2 7 3 16 22 5 
ดอนเจดีย ์ - 2 - 4 16 - 
ดํานช๎าง - 6 3 12 15 3 
หนองหญ๎าไซ - 3 - 8 8 - 
รวม 5 96 29 97 226 47 

 

 

    4.3  อาชญากรรม     

  สถิติการรับแจ๎งและจับกุมกลุํมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ๎ง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2549 – 2558  

ล าดับที ่ ประเภทคด ี รับแจ้ง จบั หมายเหตุ 

1 ฆําผู๎อื่นโดยเจตนา 29 26  

2 ปล๎นทรัพย ์ 5 5  

3 ชิงทรัพย ์ 19 18  

4 ลักพาเรียกคําไถ ํ - -  

5 วางเพลิง 3 3  

 รวม 56 52  

ที่มา : ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 
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    4.4  ยาเสพติด  

           ผลการด าเนินงานการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     1. การป้องกัน 
              1.1  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่ท าการปกครองจังหวัด จัดโครงการ “สถาบันศาสนาศูนย์รํวมใจปูองกัน 
ภัยยาเสพติด” โดยมุํงผลสัมฤทธิ์วําวัดจะเป็นสถานที่ปลอดเรื่องยาเสพติด และพระภิกษุสามเณรเป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชน วัตถุประสงค์ เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล และให๎สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่เชื่อถือศรัทธาจากประชาชน 
และให๎วัดทุกวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีปลอดยาเสพติด เปูาหมาย ฝึกอบรมพระสงฆ์และสามเณรเป็นแกนน าตํอต๎านยา
เสพติด จ านวน 2 รุํน ดังนี้ 
      รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 15 – 29 มีนาคม 2559 มีพระภิกษุเข๎ามารับการอบรม จ านวน 30 รูป ณ 
วัดเขาดิน ต าบลเขาดิน อ าเภอเดิมบางนางบวช 
      รุํนที่ 2  ระหวํางวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 มีพระภิกษุเข๎ารับการอบรม จ านวน 
24 รูป ณ วัดเขาดิน ต าบลเขาดิน อ าเภอเดิมบางนางบวช 
         1.2  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 
(ศอ.ปส.จ.สพ.) และศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) รํวมกันด าเนินงานตามแผน
ประชารัฐรํวมใจ สร๎างหมูํบ๎านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย ยาเสพติดอยํางยั่ งยืน พ.ศ.2559 - 2560 จ านวน 60 หมูํบ๎าน/
ชุมชน ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ ด าเนินการตามแนวทาง 9 ขั้นตอนสูํหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งเรียบร๎อยแล๎วทั้ง 60 หมูํบ๎าน/
ชุมชน 
      2. การปราบปรามจับกุมยาเสพติด 
         จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ด าเนินการด๎านการปราบปรามยา
เสพติดมีสถิติผลการจับกุมยาเสพติดของจังหวัดสุพรรณบุรีชํวงเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559  ดังนี้ 
          จับกุมผู๎ต๎องหาคดียาเสพติดได๎ 3,487 ราย ผู๎ต๎องหา 3,594 คน เป็น 
  - ผลิต   17   ราย  ผู๎ต๎องหา  17    คน 
  - ข๎อหาจ าหนําย          396   ราย  ผู๎ต๎องหา          398   คน  
  - ข๎อหาเพื่อจ าหนําย 351  ราย  ผู๎ต๎องหา  353  คน 
  - ข๎อหาครอบครอง        784  ราย  ผู๎ต๎องหา  792  คน 
  - ข๎อหาเสพ  496  ราย  ผู๎ต๎องหา  496  คน        
  - เสพยาเสพติดขณะขับข่ีฯ 1,443 ราย   ผู๎ต๎องหา        1,443 คน  
ของกลาง ยาบ๎า 204,827 เม็ด พืชกระทํอม 688.419 ก.ก. ไอซ์ 3,460.612  กรัม ฝิ่น 10.73 กรัม กัญชา 
2,721.86 กรัม ยาอี 122 เม็ด ยาเค 24 กรัม 
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      3.  การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  
  3.1  ระบบสมัครใจ 
        -  บ าบัดฯ ในโรงพยาบาล โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 528 คน 
        -  คํายศูนย์ขวัญแผํนดิน    จ านวน  923  คน  แบํงเป็น 
   (1)  โครงการแก๎ไขปัญหาผู๎ เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบคํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คํายศูนย์ขวัญแผํนดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สถานพยาบาลคํายท๎าวอูํทอง อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
งบประมาณจากส านักงาน ป.ป.ส. จ านวน 2 รุํน ดังนี้ 
         รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 9 - 22 พฤศจิกายน 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 100 คน 
         รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 12 - 25 กันยายน 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 100 คน 
   (2)  โครงการแก๎ไขปัญหาผู๎ เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบคํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคํายศูนย์ขวัญแผํนดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สถานพยาบาลคํายท๎าวอํูทอง อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
งบประมาณจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 6 รุํน ผู๎เสพ 643 คน ดังนี้ 
         รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 17 - 30 มีนาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 105 คน 
         รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 2 - 15 เมษายน 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 102 คน 
         รุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 17 - 30 เมษายน 2559    เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 110 คน 
         รุํนที่ 4 ระหวํางวันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 107 คน 
         รุํนที่ 5 ระหวํางวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2559  ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 118 คน 
         รุํนที่ 6 ระหวํางวันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2559   ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 101 คน 
             (3)  โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎เสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผํนดิน” โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมืองฝุายปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559 ณ สถานพยาบาลคํายท๎าวอํูทอง อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 3 รุํน ดังนี้ 
         รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 
60 คน 
         รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ าวน 
60 คน    
         รุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2559 ผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ านวน 60 คน 
    3.2  ระบบบังคับ โดยส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการด าเนินงาน 1,557 ราย 
    3.3  ระบบต๎องโทษ  โดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 100 คน  

4.5 การสังคมสงเคราะห์  องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎ด าเนินการ  ดังนี้ 

            1.  จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพกับชมรมผู๎สูงอายุทั้งจังหวัด

สุพรรณบุรี 

  2.  จัดกิจกรรมนันทนาการให๎กับผู๎สูงอายุ พร๎อมศึกษาดูงานทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

  3.  ออกเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมนันทนาการให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส รํวมกับหนํวยงานตํางๆ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

      ระบบการคมนาคมเป็น โครงการสร๎ า งขั้นตอน พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ ส าคัญ ยิ่ งอยํ า งหนึ่ ง                            
ของจังหวัด การคมนาคมที่สะดวกท าให๎เกิดความคลํองตัวทั้งด๎านการผลิตและการตลาดกํอให๎เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และยังเป็นการยกฐานะความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดียิ่งขึ้นเส๎นทางการคมนาคมภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล๎เคียงแบํงเป็น 3 ทางด๎วยกันคือ ทางรถยนต์ ทางเรือและรถไฟ ทางรถยนต์ ในปัจจุบันภายในจังหวัดสามารถติดตํอ
ถึงกันไดท๎ุกอ าเภอสภาพของทางสํวนใหญํลาดยาง 
  ส าหรับเส๎นทางคมนาคมภายในจังหวัดที่เชื่อมตํอระหวํางอ าเภอตํางๆ มีทั้งคอนกรีต และ
ถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก  ระยะทางจากอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ถึงอ าเภอตําง ๆ  

1. อ าเภอบางปลาม๎า  ระยะทาง 10  กิโลเมตร 
  2. อ าเภอศรีประจันต์  ระยะทาง 20  กิโลเมตร 
  3. อ าเภอดอนเจดีย์  ระยะทาง 31  กิโลเมตร 
  4. อ าเภออํูทอง   ระยะทาง 32  กิโลเมตร 
  5. อ าเภอสามชุก   ระยะทาง 39  กิโลเมตร 
  6. อ าเภอเดิมบางนางบวช  ระยะทาง 54  กิโลเมตร 
  7. อ าเภอหนองหญ๎าไซ  ระยะทาง 58  กิโลเมตร 
  8. อ าเภอสองพ่ีน๎อง  ระยะทาง 35  กิโลเมตร 
  9. อ าเภอดํานช๎าง  ระยะทาง  77  กิโลเมตร 

 

เส้นทางคมนาคมติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
             ทางหลวงแผ่นดิน             ระยะทาง (กม.) 
  1. สุพรรณบุรี – บางบัวทอง - กรุงเทพฯ    107 
  2. สุพรรณบุรี – นครปฐม  –  กรุงเทพฯ      160  
  3. สุพรรณบุรี - นครปฐม       105   
  4. สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี           91   

5. สุพรรณบุรี - นครสวรรค์      160  
  6. สุพรรณบุรี - พระนครศรีอยุธยา        68  
  7. สุพรรณบุรี - สิงห์บุรี         84  
  8. สุพรรณบุรี - ชัยนาท           96 
  9. สุพรรณบุรี – อํางทอง       44 
  10.สุพรรณบุรี – โคกส าโรง              143 
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    การคมนาคมทางรถไฟ  การรถไฟแหํงประเทศไทย ได๎เปิดให๎บริการรถไฟโดยสารส าหรับการ
เดินทาง และขนสํงสิ่งของระหวําง จังหวัดสุพรรณบุรี–จังหวัดนครปฐม–กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว ได๎แกํรถไฟสาย
สุพรรณบุรี–หัวล าโพง ซึ่งมีระยะทาง 142 กม. จ านวน 1 เที่ยว/วัน ออกจากต๎นสถานีวัดปุ าเลไลยก์ เวลา 05.19 น. 
ผํานอ าเภอสองพ่ีน๎อง และอ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดนครปฐม ถึงปลายทางที่สถานีหัวล าโพง กรุงเทพฯ เวลา 08.20 
น. เที่ยวกลับสายหัวล าโพง – จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 1 เที่ยว/วันออกจากต๎นทางสถานีหัวล าโพงเวลา 16.40 น. 
ถึงสถานีวัดปุาเลไลยก์ เวลา 19.30 น. 
 

  การคมนาคมทางน้ า   
  - แมํน้ าทําจีน สามารถติดตํอกับแมํน้ าเจ๎าพระยา ในเขตจังหวัดชัยนาท  ลงมาถึงเขต                           
จังหวัดสุพรรณบุรี  และเลยผํานไปถึงจังหวัดนครปฐม 
  - คลองบางยี่หน  และคลองเจ๎าเจ็ด เป็นคลองที่แยกออกจากแมํน้ าทําจีนที่ อ าเภอบางปลาม๎า  
สามารถใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมติดตํอระหวํางอ าเภอบางปลาม๎ากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - คลองบางลี่ สามารถติดตํอกับท๎องที่ตําง ๆ ในเขตอ าเภอสองพ่ีน๎อง  ไปจนถึงแมํน้ าทําจีนที่บ๎านไผํ
ตาแบ๎  ใกล๎กับเขตอ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
  - แมํน้ าทําคอยและแมํน้ าทําว๎า  สามารถติดตํอกับต าบลตําง ๆ  ที่ล าน้ าผํานโดยเริ่มจาก 
บ๎านคลองขอม  ลงมาจนถึงบ๎านสวนแตง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 
 

 5.2 ระบบไฟฟ้า    

        การใช๎พลังงานไฟฟูาของจังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2557 มีการใช๎พลังงานไฟฟูาอยูํที่ 1,251,588,595 
KWh ปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาในบ๎านอยูํอาศัยมีการใช๎พลังงานมากที่สุดอยูํที่ 462,505,457 KWh หรือคิดเป็น 
36.95% ของการใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมด รองลงมาคือปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาในกิจการขนาดใหญํมีการใช๎
พลังงานอยูํที่ 298,373,780 KWh คิดเป็น 23.84% ของการใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมด ปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาใน
กิจการขนาดกลางมีการใช๎พลังงานอยูํที่ 285,970,111 KWh คิดเป็น 22.85% ของการใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมด 
ปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาในกิจการขนาดเล็กมีการใช๎พลังงานอยูํที่ 170,546,982 KWh คิดเป็น 13.63% ของการ
ใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมด และปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาอ่ืนๆ มีการใช๎พลังงานอยูํที่ 34,192,265 KWh คิดเป็น 
2.73% ของการใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมด และในปี 2557 จังหวัดใช๎พลังงานไฟฟูาเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 อยูํที่ร๎อยละ 5.67 
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ตาราง แสดงสถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2553 – 2557 

 

ประเภทผู้ใช้ 2553 2554 2555 2556 2557 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 
220,935 226,946 233,391 239,388 245,079 

พลังงานไฟฟ้าที่
จ าหน่ายและใช้ 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

1,017,361,107 1,036,024,165 1,158,053,893 1,184,396,786 1,251,588,595 

    บ๎านอยํูอาศัย 375,971,456 375,837,377 426,397,291 447,215,224 462,505,457 
    กิจการขนาดเล็ก 130,351,388 129,772,751 147,539,971 166,072,337 170,546,982 
    กิจการขนาดกลาง 255,978,861 225,203,076 255,240,586 283,274,339 285,970,111 
    กิจการขนาดใหญํ 168,883,402 219,364,132 259,530,907 262,101,071 298,373,780 
    อื่น ๆ 86,176,000 85,846,829 69,345,138 25,733,815 34,192,265 

 

ที่มา : การไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
 

              ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ จ านวน 222,317 ครัวเรือน และไมํมีไฟฟูาใช๎ จ านวน 134 ครัวเรือน พบได๎ใน
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม๎า อ าเภอดอนเจดีย์ และอ าเภอสามชุก 
 

    ตาราง แสดงการให้บริการไฟฟ้าในจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2558 
 

อ าเภอ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 43,567 36 
อ าเภอบางปลาม๎า 22,142 57 
อ าเภอดอนเจดีย์ 16,991 20 
อ าเภอศรีประจันต์ 18,564 - 
อ าเภอสามชุก 17,692 21 
อ าเภออํูทอง 41,379 - 
อ าเภอเดิมบางนางบวช 18,547 - 
อ าเภอสองพ่ีน๎อง 28,177 - 
อ าเภอหนองหญ๎าไซ 15,258 - 

รวม 222,317 134 
                               

          ข๎อมูล : ส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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  5.3  การประปา    

       ครัวเรือนที่ใช๎น้ าประปาสํวนภูมิภาค  จ านวนรวมทั้งสิ้น  57,011 ครัวเรือน นอกนั้นใช๎น้ าประปาจาก
การให๎บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

     ตาราง  แสดงจ านวนผู้ใช้น้ าและพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2558 
 

ล าดับ ชื่อส านักงาน จ านวนผู๎ใช๎น้ า พ้ืนที่ให๎บริการ(ตร.กม.) 
1 การประปาสํวนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 23,152 59.023 
2 การประปาสํวนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ 4,221 54.20 
3 การประปาสํวนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช 5,410 25.47 
4 การประปาสํวนภูมิภาค สาขาดํานช๎าง 4,670 18.42 
5 การประปาสํวนภูมิภาค สาขาสามชุก(หนํวยบริการ) 4,433 10.97 
6 การประปาสํวนภูมิภาค สาขาอํูทอง 15,095 64.90 
 รวมทั้งสิ้น 57,011 232.97 

                                                                        
                                                                                   ที่มา : การประปาสํวนภูมิภาค 

 
 

ตาราง แสดงสถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2554 – 2558 

 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
ผู๎ใช๎น้ า(ราย)                               
ปริมาณน้ าผลิตจริง(ลูกบาศก์เมตร)          
   

51,447 
16,131,919 

53,201 
17,301,101 

55,071 
17,517,872 

56,876 
18,063,207 

57,011 
18,714,738 

ปริมาณน้ าขาย (ลูกบาศก์เมตร)                        11,904,262 12,756,734 13,056,025 13,358,493 13,740,111 
                          
                                                                  

                                                                                                   ที่มา : การประปาสํวนภูมิภาค 
 

  5.4  โทรศัพท์  

  การให๎บริการด๎านโทรศัพท์ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวนชุมสาย 142 แหํง และเลขหมายโทรศัพท์
จ านวน 19,550 เลขหมาย (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
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  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  

  จังหวัดมีที่ท าการไปรษณีย์ประเภทรับ-จําย ส าหรับให๎บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกในการ
ติดตํอสื่อสารแกํประชาชน 16 แหํง แยกเป็นอ าเภอเมือง 4 แหํง อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอสองพ่ีน๎องและอ าเภออํูทอง 
อ าเภอละ 2 แหํง และนอกจากนั้นอ าเภอละ 1 แหํง  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 

                 จังหวัดสุพรรณบุรี ถือได๎วําเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก มีแหลํงน้ าธรรมชาติ การ
ชลประทานเหมาะสมแกํการเกษตรพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ได๎แกํ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม๎า การเกษตร
กรรมส าคัญได๎แกํ การกสิกรรม การท านา ท าสวน ท าไรํ เป็นอาชีพหลักของประชาการมากกวําร๎อยละ 80 
  -พ้ืนที่ท าการเกษตรในอ าเภอสองพ่ีน๎อง มีพื้นท่ีใช๎ประโยชน์มากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 14.45 ของพ้ืนที่
ท าการเกษตรทั้งหมด รองลงมาได๎แกํพ้ืนที่ในอ าเภออํูทอง ร๎อยละ 13.69 
  -พ้ืนที่ท านา ในอ าเภอบางปลาม๎า มีพ้ืนที่ท านามากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 15.67 ของพ้ืนที่ท านา
ทั้งหมด เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ อากาศ น้ า ที่เอ้ืออ านวยส าหรับการเพาะปลูก รองลงมาได๎แกํพ้ืนที่ในเขตอ าเภอสองพ่ี
น๎อง ร๎อยละ 14.46 
  -พืชไรํ อ าเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไรํมากท่ีสุด ได๎แกํอ าเภอดํานช๎าง คิดเป็นร๎อยละ 37.27 ของพ้ืนที่
เพาะปลูกทั้งหมด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เอ้ือตํอการท าพืชไรํ โดยเฉพาะการปลูกอ๎อย มันส าปะหลัง ข๎าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ รองลงมาเป็นพื้นที่ในอ าเภออํูทอง 18.47  
    6.2  การประมง 

จังหวัดสุพรรณบุรีไมํมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล  การประมงของจังหวัดจึงมีแตํการประมงน้ าจืดและการ 
เพาะเลี้ยงกุ๎งก๎ามกราม กุ๎งขาว โดยมีการเลี้ยงกันมาแถบอ าเภอบางปลาม๎า อ าเภอสองพ่ีน๎อง และอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี  ซึ่งมีแนวเขตติดตํอกันเป็นที่ราบลุํมเป็นสํวนใหญํมีล าคลองหลายสาย  และอยูํใกล๎เมืองใหญํและเมือง
ทํองเที่ยวส าคัญ  ปลาน้ าจืดที่เลี้ยง ได๎แกํ  ปลาดุก ปลาชํอนปลาสวาย ปลานิล  ปลาตะเพียน ปลาสลิดและปลาเบญจ
พรรณ  ซึ่งจ าแนกการเลี้ยงได๎  2 วิธี 

1. การเลี้ยงปลาน้ าจืดเป็นรายได๎หลัก ได๎แกํ ปลาดุก ปลาชํอน และปลาเบญจพรรณ 
2. การเลี้ยงปลาน้ าจืดเป็นผลพลอยได๎  ซึ่งได๎แกํ  การเลี้ยงปลาหลายชนิดในบํอ 

เดียวกัน พร๎อมกับเลี้ยงรํวมกับการเลี้ยงไกํ โดยจะปลํอยลูกปลาเลี้ยงรวมในบํอเดียวกัน อาหารที่จะใช๎เป็นมูลไกํและ
เศษอาหารที่หลํนลงในบํอ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดคําใช๎จํายมากที่สุด และเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในจังหวัด
สุพรรณบุรี  ประมงน้ าจืด มีพื้นท่ีท าการประมงน้ าจืดเลี้ยงปลาในฟาร์มจ านวน 9,212  ฟาร์ม จ านวน 51,522 ไรํ การ
เลี้ยงก๎ุงก๎ามกรามและก๎ุงขาว จ านวน 3,059 ฟาร์ม  37,404 ไรํ การเลี้ยงปลา กุ๎งจะเลี้ยงกันมากในอ าเภอบางปลาม๎า 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี และอ าเภอสองพ่ีน๎อง 
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 6.3  การปศุสัตว์ 

พ้ืนที่สํวนใหญํของจังหวัดล๎อมรอบไปด๎วยภูเขา  เหมาะส าหรับเป็นแหลํงของปศุสัตว์ประชากรจึงมี 

อาชีพด๎านการเลี้ยงปศุสัตว์  รองจากการท าการเกษตร  สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได๎แกํ  โค  กระบือ  

สุกร  ไกํ และเป็ด รวมทัง้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนับพันฟาร์ม  เนื่องจากสภาวะแวดล๎อมเอ้ืออ านวย แตํปัจจุบันพ้ืนที่เลี้ยง

ลดลงจากปัญหาโรคระบาดและไข๎หวัดนกในชํวง  5  ปี ที่ผํานมาท าให๎พ้ืนที่เลี้ยงไกํและเป็ดลดลง 

                   ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
    ตารางแสดงจ านวนปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2554-2557 

ปี โค กระบือ สุกร แพะ ห่าน ไก่ เป็ด 

จ านวน 

(ตัว) 
จ านวน 

(ตัว) 
จ านวน 

(ตัว) 
จ านวน 

(ตัว) 
จ านวน 

(ตัว) 
จ านวน (ตัว) จ านวน 

(ตัว) 

2554 176,223 3,539 235,435 8,730 1,355 9,994,656 2,514,252 

2555 165,506 3,643 258,784 9,814 1,608 11,872,294 2,795,377 

2556 129,596 2,046 214,182 9,036 503 10,653,726 2,078,602 

2557 135,728 2,495 306,765 14,645 186 12,831,359 2,076,016 

 

    ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ตารางแสดงจ านวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด  พ.ศ. 2553-2557 

ปี จ านวนครัวเรือน จ านวนบ่อ จ านวนกระชัง 
เนื้อที ่

(ไร่) 
ผลผลิต (กิโลกรัม) 

2553 5,312 - - 31,485 36,524,965 

2554 6,240 12,914 - 36,062 34,131,070 

2555 6,785 10,954 1,416 42,914 34,131,070 

2556 7,074 13,815 1,392 41,977 40,298,400 

2557 7,172 13,438 1,354 43,099 41,387,747 

 
      ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 
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    6.4  การบริการ  

  - โรงแรม   จ านวน  57       แหํง 

  - สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน  25 แห่ง 

  - ร๎านเสริมสวย   จ านวน          121 แหํง 
 

    6.5  การท่องเที่ยว 

  เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกําแกํและมีอารยธรรมมาช๎านาน  มีสิ่งที่นําสนใจหลายอยํางไมํ
วําจะเปน็ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณสถาน เศรษฐกิจ วรรณคดี ตลอดจนทางด๎านขนบธรรมเนียมประเพณี
ตําง ๆ  จึงมีประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นสืบทอดมาแตํโบราณ  อีกทั้งมีเทือกเขาและปุาไม๎ตาม
ธรรมชาติ กอปรกับมีเส๎นทางคมนาคมเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวได๎ทั่วถึงสะดวกและปลอดภัย จึงมีนักทํองเที่ยวเดินทางไป
เที่ยวชมและหาซื้อสินค๎าพ้ืนเมืองเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะที่บึงฉวาก อ าเภอเดิมบางนางบวชและตลาดสามชุก  100 
ปี อ าเภอสามชุก  และพิพิธภัณฑ์อุทยานมังกรสวรรค์ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนสมัย ตํางๆ จะมีชาวทั้งชาว
ไทยและตํางประเทศไปเที่ยวชมทุกวัน 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

-  อุทยานมัจฉาวัดพระนอน ตั้งอยูํที่ต าบลพิหารแดง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวัดริมแมํน้ าทําจีน  
เป็นสถานที่มีปลาน้ าจืดชุกชุมนับแสนตัว อาทิ ปลาสวาย ปลาตะเพียนทอง ปลาแรด และปลานิล  ประกาศเป็นเขต
อภัยทาน เเละเขตสงวนรักษาพันธุ์ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ในลักษณะนอนหงาย สร๎างด๎วยไม๎ คล๎ายพระ
นอนที่เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า 

-  สถานแสดง พันธุ์ สั ต ว์ น้ า บึ งฉวาก  เฉลิ มพระ เกี ย รติ   ตั้ ง อยูํ ใ น พ้ืนที่ เ ขตสาธารณะ                    
ต าบลเดิมบาง  ต าบลปากน้ า และต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช และพ้ืนที่ด๎านตะวันตกเฉียงเหนือของบึงฉวาก 
อยูํในเขตต าบลบ๎านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญํที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,550  ไรํ มีความ
กว๎างเฉลี่ย 413 เมตร ลึก 2.5 เมตร ความยาวโดยรอบบึงประมาณ 15 กิโลเมตร กักเก็บน้ าได๎ประมาณ 10 ล๎าน
ลูกบาศก์นอกจากจะเป็นแหลํงกักเก็บน้ าแล๎ว ยังเป็นแหลํงเพาะพันธุ์สัตว์น้ าแหลํงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าและแหลํง
อนุรักษ์พันธ์สัตว์ปีก มีอุโมงค์ปลาน้ าจืด ตู๎ปลาทะเล บํอจระเข๎ น้ าจืดจ าลองให๎มีสภาพใกล๎เคียงธรรมชาติมากที่สุดและ
มีอุทยานผักพ้ืนบ๎านเพ่ือการยังชีพ มีการรวบรวมพันธุ์ผักพ้ืนบ๎านจากทั่วภูมิภาคปลูกไว๎บริเวณเกาะกลางบึงเขื่อนกระ
เสียว ตั้งอยูํบ๎านตาปิ่น ต าบลดํานช๎าง  อ าเภอดํานช๎าง หํางจากอ าเภอเมือง ประมาณ 90 กิโลเมตร ลักษณะเป็นอําง
เก็บน้ า ขนาดใหญํโดยมีเขื่อนดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย กักเก็บน้ า ยาวประมาณ 4,250 เมตรมีพ้ืนที่             
ผิวน้ าในอํางที่ระดับน้ าสูงสุดประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร  สามารถกักเก็บน้ าได๎ประมาณ 390 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
นอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ าแล๎วยังเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญํเป็นสถานที่ทํองเที่ยวเนื่องจากมีสถานที่ที่
สวยงามประกอบด๎วยผืนน้ าที่กว๎างใหญํโอบล๎อมด๎วยภูเขา 
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- ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ปุาบึงฉวาก สร๎างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวใน
วโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ประกอบไปด๎วย อาคารศูนย์บริการนักทํองเที่ยว จัดนิทรรศการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาชนิดตํางๆ การดูนก สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของบึงฉวาก มีตู๎จ าลองระบบนิเวศ 
ห๎องฉายสไลด์วีดีทัศน์ ด๎านนอกอาคารมี กรงเลี้ยงนก ขนาดใหญํ มีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไรํ สูง 25 เมตร ภายในกรงได๎รับ
การตกแตํงให๎ดูคล๎ายสภาพธรรมชาติ ประกอบด๎วยนกกวํา 45 ชนิด ที่นําสนใจได๎แกํ นกกาบบัว นกเป็ดแดง ไกํฟูา
พญาลอ และไกํฟูาสีทอง ซึ่งกลําวกันวําเป็นไกํฟูาที่มีความสวยงามที่สุดในโลก มีการจ าลองน้ าตกขนาดเล็กเอาไว๎
ภายในกรง ผู๎เข๎าชมจะเดินตามทางเดินที่จัดไว๎และได๎สัมผัสใกล๎ชิดกับนกตํางๆ ที่ปลํอยให๎มีชีวิตอยูํ ในสภาพแบบ
ธรรมชาติ  

  - อุทยานแหํงชาติพุเตย มีเนื้อที่ประมาณ 19,422 ไรํ หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม
บริเวณท่ีดินปุาองค์พระ ปุาเขาพุระก า ปุาห๎วยพลู ในท๎องที่องค์พระ ต าบลห๎วยขมิ้น ต าบลนิคมกระเสียว ต าบลวังยาง 
และต าบลดํานช๎าง อ าเภอดํานช๎าง เทือกเขาสลับซับซ๎อนมีความลาดชันมากเรียกวํา“ยอดเขาเทวดา” มีระดับความสูง 
1,123 เมตร เป็นแหลํงต๎นน้ าล าธารหลายสายมีปุาสน สองใบธรรมชาติแหลํงเดียวในภาคกลาง 

- สวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นสวนธารณะกลางตัวเมืองสุพรรณบุรีสร๎างขึ้นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ๎าฯ  พระบรมราชินีนาถครบ  60  พรรษา ในปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไรํ ใน
บริเวณจัดออกเป็นสัดสํวน มีชุดสวนน้ าพร๎อมสไลเดอร์ สวนลายไทย สวนดอกไม๎สนามหญ๎า น้ าพุ ประกอบเสียงดนตรี 
สนามเด็กเลํน ฯลฯ จุดส าคัญของสวนแหํงนี้ได๎แกํหอคอยลอยฟูาที่สูงที่สุดแหํงแรกและแหํงเดียวของประเทศไทย มี
ความสูง123.25 เมตร มีชั้นส าหรับชมทัศนียภาพรอบด๎าน ในระดับตํางๆ รวม 3 ระดับ บนหอคอยมีกล๎องสํองทางไกล
ขยาย 10 เทํา ไว๎รอบด๎านเพ่ือชมทิวทัศน์ในระยะไกล  มีภาพวาดพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                    
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีขุนช๎างขุนแผน  และมีศูนย์จ าหนํายของที่ระลึก  ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม 
 

  - เขื่อนกระเสียว ตั้งอยูํที่หมูํ 4 ต าบลดํานช๎าง อ าเภอดํานช๎าง เป็นเขื่อนดิน สร๎างกั้นล าห๎วยกระ
เสียว ยาว 4,250 เมตร สูง 32.5 เมตร พ้ืนที่กักเก็บน้ า 28,750 ไรํ เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย 
เป็นแหลํงเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญํ รวมทั้งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงาม 

                                                         - วนอุทยานพุมํวง อยูํในเขตต าบล จระเข๎สามพัน อ าเภออํูทอง ที่ราบเชิงเขาเป็นที่ตั้งคอกช๎างดิน
สมัยทวาราวดี มีถนนขึ้นเขาผํานวัดถ้ าเสือ ซึ่งมีกรุพระเครื่องถ้ าเสือชื่อ และเลยผํานไปยังที่ท าการรวยอุทยาน 
ธรรมชาติประกอบด๎วยพันธุ์ไม๎นานาชนิด เชํน จันทร์กระพ๎อ จันทน์ผา ปรงเผือก และยังมีสวนหินอันสวยงามอีกด๎วย  

 -  ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
เนื้อที่หลายร๎อยไรํ ประกอบไปด๎วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด ที่น ามาจัดแสดงให๎ชมในแตํละชํว งเวลา และเทศกาล
ตํางๆ ตลอดทั้งปี ทั้งไม๎ดอกของไทย และตํางประเทศ สีสันสดสวยงามตระการตา และไม๎ใบ ไม๎ผล  ที่ผํานการค๎นคว๎า
และท าการขยายพันธุ์ จนได๎พันธุ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุด เพ่ือจ าหนํายจํายแจกให๎เกษตรกรได๎น าไป ท าการ
เพาะปลูกตํอไป  
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
      -  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตั้งอยูํที่ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ หํางจากอ าเภอเมือง  
ประมาณ 31 กิโลเมตร เจดีย์ยุทธหัตถีเป็นเจดีย์ที่สร๎างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในโอกาส
ชนะสงครามคราวท ายุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชาที่ทุํงหนองสาหรําย ถูกค๎นพบเมื่อ พ.ศ.2456 และบูรณะสร๎างเจดีย์
องค์ใหมํเมื่อ พ.ศ.2495 และพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จพระราชด าเนินมาเปิดพระบรมราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2502 ปัจจุบันใน วันที่ 25 มกราคมของทุกปี ที่บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ฯ จะประกอบ                        
พิธีบวงสรวงเนื่ อง ในวันกองทัพไทย  และชํ วงปลายเดือนจั งหวัดสุพรรณบุรี  ก าหนดให๎มี งานสมโภช                        
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจ าทุกปีมีการแสดงงานแสง สี เสียง  และการท ายุทธหัตถีให๎อนุชน                        
รุํนหลังได๎ชม 

   -  พิ พิ ธภัณฑ์ อุทยานมั งกรสวรรค์  เ ป็ นอาคารจั ดแสดงแสง  สี  เ สี ย ง  แบํ ง เป็ นห๎ อ ง                    
เกี่ยวกับการกํอเกิดความสัมพันธ์ไทย– จีนที่ยาวนานมาหลายศตวรรษ ชาวจีนใต๎จีนโพธิ์สมภารตํางแซํซ๎องสดุดแสดง
ความกตัญญูตํอแผํนดินไทย ในทุกโอกาส ในปี พ.ศ. 2538 นายบรรหาร ศิลปะอาชาได๎รํวมกับพํอค๎าประชาชน
ออกแบบกํอสร๎าง จัดแสดงนิทรรศการล าดับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนที่ยาวนานกวํา  5 พันปี ให๎อนุชนรุํนหลังได๎
ศึกษา ทบทวนเพ่ือสานตํอ ความสัมพันธ์อันนํายกยํองระหวํางไทยจีน ให๎รุํงเรืองตลอดไป เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน  เวลา 
10.00 – 16.00 น. (ยกเว๎นวันจันทร์และวันอังคาร ) อัตราคําเข๎าชม ชาวไทยผู๎ใหญํคนละ  299 บาท เด็กคนละ 149 
บาท ชาวตํางประเทศ ผู๎ใหญํ 499 บาท เด็ก 299 บาท 

-  อุทยานสวนหินพุหางนาค อารยธรรมเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยูํในอ าเภออํูทอง เป็นสถานที่ที่แสดง
ความงดงามของสวนหินธรรมชาติดึกด าบรรพ์อายุนับหมื่นล๎านปี สวนปุาไม๎โบราณอายุนับ 1000 ปี และปริศนา
แหํงศาสนสถาน เมืองโบราณอํูทอง เป็นสถานที่ท่ีนําสนใจแหํงใหมํของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เต็มไปด๎วยความงดงามทาง
ธรรมชาติ สวนหินที่งดงามตามจินตนาการ ด๎วยรูปทรงที่หลากหลาย และริ้วรอยที่สรรสร๎างโดยธรรมชาติ ดั่งผลงาน
ชิ้นยอดของศิลปินชั้นเยี่ยม ความงามท่ีแฝงไว๎ซึ่งปริศนา ให๎ผู๎ที่สนใจเรื่องราวของอารยธรรมโบราณ 

  - หมูํบ๎านมังกรสวรรค์หรือหมูํบ๎านลี่เจียง 1000 ปี สถาปัตยกรรมลําสุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีสร๎าง
ขึ้นมาเพ่ือจ าลองเมืองมรดกโลกลี่เจียงมาไว๎ในประเทศไทย ซึ่งมีบรรยากาศของโรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ ร๎านค๎าของที่
ระลึก โรงนวด โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่ส าคัญคือ กังหันพํอลูกเป็นกังหันไม๎โบราณพันปี ที่จะอยูํตรงทางเข๎าหน๎า
หมูํบ๎าน และน้ าตกเปลี่ยนสี ตื่นตากับหอชมวิวและท่ีหน๎าหอชมวิว คือ เสามังกรสวรรค์ ที่มาจากเมืองเซียะเหมิน 

 - หมูํบ๎านมังกรสวรรค์หรือหมูํบ๎านลี่เจียง หลายคนอาจจะไมํรู๎วําหมูํบ๎านลี่เจียงที่ประเทศจีนนั้น ถูก
ยกยํองให๎เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความเกําแกํถึง 1000 ปี ด๎วยบรรยากาศความเป็นเกําสไตล์เมืองจีนท าให๎ใครๆ ก็
อยากไปเยือนสักครั้งหนึ่ง แตํปัจจุบันนี้คนไทยเราอาจไมํต๎องไปถึงเมืองจีนแล๎วก็ได๎ เพราะทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎ยก
เอาหมูํบ๎านลี่เจียงจ าลองมาไว๎ในเมืองสุพรรณบุรีแล๎ว โดยตั้งอยูํภายใน 
  “อุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง) ”และ“พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ” ซี่งบรรยากาศ
ความงดงามของสถาปัตยกรรมนั้นนั้นไมํแพ๎กันเลย ทั้งโรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ โคมไฟจีนที่ประดับประดาอยูํเต็ม
หมูํบ๎าน อีกท้ังยังมี “กังหันพํอลูก” เป็นกังหันไม๎โบราณพันปีที่จะอยูํตรงทางเข๎าหน๎าหมูํบ๎านเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ
หมูํบ๎านลี่เจียง นับวําเป็นสถานที่ทํองเที่ยวใหมํที่นําไปสัมผัสเป็นอยํางยิ่ง หากใครมาทํองเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยํา 

http://www.suphan.biz/UtongMuseum.htm
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ลืมมาสัมผัสบรรยากาศของหมูํบ๎านลี่เลี่ยง 1000 ปี กันนํะครับ ซึ่งมาที่นี้ยังได๎มาสักการะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง
สุพรรณบุรี แล๎วยังได๎มาสัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญํของพิพิธภัณฑ์ลูกหลายพันธุ์มังกรด๎วย มาที่เดียวแตํเที่ยวคุ๎ม
เลยจริง ๆ 
         -  พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติอํูทอง ตั้งอยูํต าบลอํูทอง อ าเภออํูทอง หํางจาก อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
ประมาณ 33 กิโลเมตร  เป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุในสมัยตําง ๆ แสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยตําง ๆ เครื่องมือ
เครื่องใช๎สมัยหินใหมํถึงสมัยสัมฤทธิ์  พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี และอ่ืน ๆ ที่นําสนใจเปิดบริการทุกวัน เว๎นวันจันทร์ – 
อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
               - สระศักดิ์สิทธิ์  ตั้งอยูํที่บ๎านทําเสด็จ ต าบลสระแก๎ว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  เป็นโบราณ                
ชื่อ สระแก๎ว สระคา สระยมนา สระเกศ อยูํติดกันเป็นหมูํ เดิมใช๎น้ าในสระในการประกอบพิธีมูรธาภิเษก และพิธีถือน้ า
พิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันกรมศิลปกร ได๎ขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นโบราณสถาน 
        -   แหลํงโบราณคดีหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อยูํในพ้ืนที่หมูํ 5 ต าบลหนอง
ราชวัตร อ าเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกค๎นพบโดยนายวิมล  อุบล เจ๎าของที่ดิน จากการขุดปรับหน๎าดิน
เพ่ือท าการเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 และได๎แจ๎งให๎องค์การบริหารสํวนต า บลหนองราชวัตร
ทราบ  จากนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลหนองราชวัตรได๎แจ๎งให๎ส านักงานศิลปากรที่ 2   สุพรรณบุรีทราบ เพ่ือ
ตรวจสอบและด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง แหลํงโบราณคดีแหํงนี้จัดเป็นแหลํงโบราณคดียุคหินใหมํ ที่เกําแกํที่สุดใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
         -  โบราณสถานบึงหนองสาหรําย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยูํหํางจากตัวเมืองประมาณ 
40 กิโลเมตร เลยพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ไปตามทางหลวงหมายเลข 3038 ประมาณ 3 กิโลเมตร  เป็นหนองน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญํ  มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในชํวงสงครามยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหา
อุปราชาแหํงพมํา สมเด็จพระนเรศวรทรงเลือกบริเวณหนองสาหรํายเป็นที่ตั้งทัพ  เพราะน้ าบริเวณหนองสาหรํายมี
มากพอที่จะให๎ทหารจ านวนแสนคน  พร๎อมช๎าง  ม๎าได๎อาศัยเป็นเวลาแรมเดือน  ประกอบกับเป็นชัยภูมิที่ตั้งสูงหําง
ข๎าศึก  ปัจจุบันสภาพหนองน้ าตื้นเขิน  และมีเนื้อท่ีเหลือที่เป็นหนองน้ าเพียง  29  ไรํ  บริเวณโดยรอบมีต๎นไม๎เรียงราย
รํมรื่น 

แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถาน 
             - ศาลเจ๎าพํอหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยูํบนถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญํ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  เดิม
เรียกวําศาลเทพารักษ์หลักเมือง ภายในประกอบด๎วยเทวรูปพระอิศวร  และพระนารายณ์สลักนูนอยูํบนแทนหินเขียว  
แทํงเดียวกันในทําประทับยืน  เจ๎าพํอหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัด ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 7 
ของทุกปี  จะมีประเพณีทิ้งกระจาดซึ่งเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาลัทธิมหายานถือเป็นการเจริญ  เมตตาแกํดวง
วิญญาณท่ีลํวงลับไปแล๎ว ผู๎ที่ทิ้งกระจาดจะเอาสิ่งของตําง ๆ ที่ผู๎ตายไปแล๎วแจกจํายให๎คนยากจน 
 

                 - วัดปุาเลไลยก์ตั้งอยูํบนถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญํ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมชื่อ วัดลานมะขวิด 
เป็นวัดเกําแกํคํูบ๎านคูํเมืองมาแตํโบราณ หลวงพํอโตวัดปุาเลไลยก์เป็นพระปางปุาเลไลยก์  ขนาดความสูง 23.48 เมตร 
กว๎าง 11.20 เมตร ตั้งอยูํในวิหาร ในทุกปีจะมีงานสมโภช และนมัสการ 2 ครั้ง  คือในวันขึ้น 5 ค่ า – ขึ้น 9 ค่ า เดือน 5  
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และวันขึ้น 5 ค่ า – ขึ้น 9 ค่ าเดือน 12  ถือเป็นงานส าคัญของจังหวัด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเรือนไทยไม๎สักขนาด
ใหญํชื่อวํา “ คุ๎มขุนช๎าง ”  ไว๎ให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมด๎วย 
 

                 - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดนี้ตั้งใกล๎กับศาลเจ๎าพํอหลักเมือง มีอายุไมํต่ ากวํา 600 ปี ปรางค์                   
องค์พระประธาน เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แตํได๎ถูกชาวบ๎านลักลอบขุดค๎นหาทรัพย์สินจนทรุดโทรมไปมากพระ
พิมพ์ผงสุพรรณบุรี  ที่โดํงดังมาก อันเป็นหนึ่งใน “ เบญจภาคี ” ได๎จากการกรุในองค์พระปรางค์นี้                    
     - วัดสนามชัย ตั้งอยูํต าบลสนามชัยอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมเป็นวัดร๎างจากพงศาวดารเหนือ 
กลําวถึง พระเจ๎ากาแต ให๎มอญน๎อยออกไปสร๎างวัดสนามชัย เมื่อปี พ.ศ. 1706  มีซากเจดีย์ประธานขนาดใหญํ 1 องค์ 
พร๎อมซาก บริวารสถานประกอบด๎วย อุโบสถอยูํทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยูํกลาง  และซากวิหารทางทิศ
ตะวันตกเชื่อมตํอกันโดยตลอดมีก าแพงแก๎วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์บริวารทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยมได๎มีการสร๎าง
และซํอมแซมถึง 3 สมัย ตั้งแตํทวารวดี  อํูทองและอยุธยา ลักษณะพิเศษของ “เจดีย์ทหารนิรนาม ” ปัจจุบันเจดีย์และ                               
บริวารสถานได๎รับการบูรณะจากกรมศิลปากร แล๎วอาณาบริเวณขุดรํองน้ า  โดยรอบมีพระภิกษุจากจังหวัด                 
ตํางๆ เข๎ามาตั้งส านักสงฆ ์และกํอสร๎างถาวรวัตถุในบริเวณใกล๎โบราณสถานนั้น 
 

    - วัดไผํโรงวัว ตั้ งอยูํที่ริมคลองพระยาบันลือ ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน๎อง หํางจาก                     
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ประมาณ 46 กิโลเมตร เดิมต๎องเดินทางโดยทางเรือ แตํปัจจุบันสามารถเดินทางโดยทาง
รถยนต์ได๎รวดเร็ว และสะดวกสบายมาก ภายในบริเวณวัดมีสิ่งกํอสร๎างที่เกี่ยวกับพุทธประวัติอยูํมากมาย เชํน สถานที่
จ าลองที่ประสูติ ตรัสรู๎ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน วังสามฤดูของเจ๎าชายสิทธัตถะ  เมืองนรก นอกจากนี้ยังเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธโคดม พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญํที่สวยที่สุดองค์หนึ่งด๎วย 
                 - วัดพระรูปและพระพุทธบาทไม๎ ตั้งอยูํถนนขุนช๎าง ต าบลทําพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   ริมฝั่ง
ทิศตะวันตกของแมํน้ าทําจีนเป็นวัดเกําแกํมีอายุอยูํในสมัยอํูทองทวารวดี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุหลายอยํางที่นําสนใจ ได๎แกํ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ๎านเรียกวําเณรแก๎ว เป็นพระพุทธรูปกํออิฐถือ
ปูนขาว ประทับฐานเขียงเตี้ยมีความสูง 38 เมตร พระพุทธรูปปางค์ไสยาสน์ ยาว 13 เมตร สูง 3.45 เมตร พระพักตร์
แปูนกลมยาวคล๎าย ผลมะตูม ผินพระพักตร์  สูํทิศตะวันออก สันนิษฐานวําสร๎างในราว  พ.ศ.1800 – 1893  มี
ลักษณะเดํน คือ พระวรกายทุกสํวนสมบูรณ์ งดงามและถือวําเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ งดงามมากที่สุดใน
ประเทศไทย อีกสิ่งหนึ่งที่นําชม ได๎แกํ พระพุทธบาทไม๎ เป็นโบราณวัตถุหาคําไมํได๎  ศิลปะการแกะสลักงดงามมาก  มี
ชิ้นเดียวในประเทศไทยหรือในโลกก็วําได๎ ความยาว 2021 เมตร กว๎าง 0.74 เมตร หนา 0.10 เมตร ท าจากไม๎ประดู ํ
แกะสลั กทั้ ง  2  ด๎ าน  นอกจากนี้ ยั งมี  เ จดี ย์ อํู ทองและซาก เ จ ด ีย ์ส ม ัย ท ว า ร ว ด ี ร ะ ฆ ัง ส ัม ฤ ท ธิ ์แ ล ะ                       
ธรรมมาสน ์ส ัง เ ค ็ด  ฝ ีม ือช ํา งอย ุธยาตอนปลายและย ัง เป ็นกร ุ“พระขุนแผน”อันมีชื่อเสียงโดํงดัง เป็นที่                   
รู๎จักของคนท้ังประเทศทีเดียว 

   - วัดหนํอพุทธางกูร  เดิมชื่อ “วัดหนํอมะขาม” ตั้งอยูํฝั่งตะวันตกแมํน้ าทําจีน ต าบลพิหารแดง  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สร๎างในสมัยต๎นรัตนโกสินทร์ภายในพระอุโบสถหลังเกํามีภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธ
ประวัติเป็นจิตรกรมที่มีความงดงามมาก เขียนราว พ.ศ. 2391 สมัยรัชกาลที่ 3  แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะมีตัวเลข
อารบิกอยูํที่ภาพเขียนผนังด๎านทิศตะวันตก มุมด๎านขวามือวํา “ 1848 ” สันนิษฐานวําเป็น ค.ศ. 1849 ตรงกับ พ.ศ.  
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2391 ผู๎เขียนจิตรกรรม ชื่อนายค า มีพ่ีน๎องสามคนด๎วยกันพลัดพรากจากกันเมื่อตอนอยูํเมืองไทย ตัวนายค า อยูํ
บางกอกในฐานะที่เคยเป็นชํางเขียนมากํอนจึงฝึกเขียนภาพเพ่ิมเติม จนเป็นชํางเขียนอาชีพ เคยเป็นภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในบางกออก ( วัดสุทัศน์ ) นายค าสืบ  ทราบวําพ่ีน๎องของตนมาอยูํที่สุพรรณบุรี จึงติดตามมาพบที่ต าบลพิหารแดง 
อ าเภอทําพ่ีเลี้ยง ( อ าเภอเมือง )  จังหวัดสุพรรณบุรี พอดีขณะนั้นชาวบ๎านมะขามหนํอสร๎างอุโบสถเสร็จ จะเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง นายค ารับอาสาเขียนให๎เมื่อเขียนเสร็จแล๎วไปเขียนที่อุโบสถวัดประตูสาร ( อ าเภอเมือง ) เสร็จแล๎ว
นายค าเดินทางกลับบางกอก ทราบวําไปเขียนในพระอุโบสถวัดพระแก๎วด๎วย 
 

  - วัดแค ตั้งอยูํฝั่งทิศตะวันตกน้ าทําจีน ต าบลรั้วใหญํ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวัดเกําแกํสันนิษฐาน
วําอยูํในสมัยอยุธยา  เพราะมีชื่อปรากฏอยูํในเสภา ขุนช๎าง ขุนแผน ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่นําสนใจ ได๎แกํ 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ จีวรและอังสะเป็นลายดอกพิกุลงดงามมาก 
ประดิษฐานอยูํในวิหารเกํา พระพุทธบาทสี่รอย ท าด๎วยทองเหลือง กว๎าง 1.40 เมตร  ยาว 2.80 เมตร  สร๎างซ๎อนกันไว๎
ในรอยใหญํ  นอกจากนี้ยังมีต๎นมะขามใหญํ โคนต๎นวัดโดยรอบประมาณ 10 เมตร และทางวัดได๎สร๎างเรือนไทยทรง
โบราณ เรียกวํา “ คุ๎มขุนแผน ” ไว๎กับต๎นมะขามยักษ์นี้ด๎วย 
 

- วัดเขาดีสลัก ตั้งอยูํที่เขาดีสลัก ต าบลตอนคา อ าเภออํูทอง เป็นวัดเกําแกํมีพระพุทธบาทที่ส าคัญอยูํ  
2 องค์ องค์หนึง่อยูํด๎านลําง เป็นพระพุทธบาทโลหะทองเหลือง เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ สภาพสมบูรณ์ ลวดลายตํางๆ  
ตลอดจนมงคล 108 ชัดเจนสวยงาม ขนาดกว๎าง 63 เซนติเมตร ยาว  123  เซนติเมตร สันนิษฐานวํามีอายุราว 40-
100  ปี องค์ที่สอง พระพุทธบาทหินขนวนสีน้ าเงินปนด า อยูํบนยอดเขาสูงประมาณ 320 เซนติเมตร ประดิษฐานอยูํ
ในมณฑปขนาดกว๎าง 66 เซนติเมตร ยาว 142 เซนติเมตร  สันนิษฐานวํามีอายุราว 40–100 ปี องค์ที่สองพระพุทธ
บาทหินชนวนสีน้ าเงินปนด าอยูํบนยอดเขาสูงประมาณ 320 เมตร ประดิษฐานอยูํในมณฑป ขนาดกว๎าง 66 เซนติเมตร                          
ยาว 142 เซนติเมตร  หนา 55 เซนติเมตร  เป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุระหวําง พ.ศ.  1100–1600 มีมงคล 108 
ครบถ๎วน  สมบูรณ์ทุกประเภท  ลวดลายสวยงามเป็นรอยพระบาทข๎างซ๎ายรอยพระพุทธบาทองค์นี้นับเป็นสิ่งที่มีคุณคํา
ทางด๎านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมหาศาลทีเดียว 

 

      สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
 

    - โรงละครแหํงชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรี  ตั้งอยูํต าบลสนามชัย  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ตรงข๎าม
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กรมศิลปากรได๎กํอสร๎างโดยมีวัตถุประสงค์  เพราะได๎เล็งเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอยํางยั่งยืน และเพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี
พ้ืนบ๎านที่คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยของจังหวัดตําง ๆ ในภาพตะวันตก  โดยได๎เปิดท าการแสดงเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และดนตรีในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 – 3 ของเดือน  เป็นการแสดงของกรมศิลปากรและ / 
หรือศิลปินพ้ืนบ๎าน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 035 – 553226 – 21 
               - พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติสุพรรณบุรี ตั้งอยูํบริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี – 
ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี กํอตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ที่ต๎องการให๎กรมศิลปากรยกระดับมาตรฐาน งานพิพิธภัณฑสถานให๎มีความลากหลายตามหลักท่ี 
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นานาประเทศด าเนินการ ภายในมีห๎องจัดแสดงห๎องศูนย์ข๎อมูล โดยเน๎นการน าเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
โบราณคดี  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านกลุํมคนสุพรรณ  และวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรี 
 

สถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต 
 

                   - พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติชาวนาไทย ตั้งอยูํถนนพระพันวษา ในบริเวณหน๎าที่ท าการ อ าเภอเมือง                   
สุพรรณบุรี  เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ชั้นลํางจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการท านาเครื่องมือเครื่องใช๎
ในการท านา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวนา ชั้นบนแสดงให๎เห็นถึงพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ทรงเป็นผู๎อุปถัมภ์ค้ าชูชาวนาไทย และทรงพัฒนาการท านาและการเกษตรของชาติ เปิดให๎เข๎าชมทุกวันพุธถึงวัน
อาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
       - หมูํบ๎านอนุรักษ์ควายไทย  ตั้งอยูํต าบลบ๎านกรําง  อ าเภอศรีประจันต์  มีประชากรควายประมาณ 
100 ตัว วัตถุประสงค์ที่สร๎าง “บ๎านควาย – สุพรรณบุรี ” เพ่ือสะท๎อนถึงวิถีการด ารงชีวิตของชาวนาไทยในชนบท
สมัยกํอนที่ท านาโดยวิธีแบบโบราณ  ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควายเป็นอยํางมากและยังเป็นการสนับสนุน
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเปิดให๎ชมทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น. 
               - พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติชาวนาไทย  ตั้งอยูํที่ถนนสุพรรณ – ชัยนาท  ในบริเวณศูนย์ราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการ การท านาของชาวนาแตํอดีต ทั้งกรรมวิธี และอุปกรณ์ที่ใช๎รวมถึงจัด
แสดงภาพจ าลองเหตุการณ์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ได๎ทรงท าปุ๋ยหมัก หวําน เก็บเกี่ยวข๎าว
ด๎วยพระองค์  ณ  แปลงนาสาธิตบึกไผํแขก เมื่อปี พ.ศ. 2529 
 

    6.6  อุตสาหกรรม 
ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี  มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,154 โรง  (ยอด ณ 31 มกราคม 2559)  

แยกเป็นโรงงานจ าพวก ที่ 1 จ านวน 134 โรง จ าพวกที่ 2 จ านวน 178 โรง และจ าพวกที่ 3 จ านวน 842 โรง มีเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 44,497,852,758 ล๎านบาท เกิดการจ๎างงาน จ านวน 21,843 คนจ านวน โรงงานเมื่อเทียบกับปี 
2558  (ยอด ณ 31 มกราคม 2559) ลดลง 7 โรงงาน คิดเป็นร๎อยละ 2.52  มีเกณฑ์การจัดตั้งโรงงานลดลง โรงงาน
อุตสาหกรรมมีการกระจายตัวอยูํทั่วไปในทุกอ าเภอ  โดยอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  มีโรงงานมากที่สุด จ านวน 275 
โรงงาน และ  อ าเภอหนองหญ๎าไซ  มีโรงงานอุตสาหกรรมน๎อยที่สุด จ านวน 30 โรงงาน สํวนอ าเภอที่มีเงินลงทุนมาก
ที่สุด คือ อ าเภอดํานช๎าง 9,661,405,564 บาท ส าหรับแรงงานมากท่ีสุด  คือ อ าเภอสองพ่ีน๎อง  มีจ านวน 4,363 คน  

สํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด๎วยการผลิต สีข๎าว เป็นหลัก รองลงมาได๎แกํ อบพืช
หรืออบเมล็ดพืช ท ามันเส๎นตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 226 โรงงาน เงินลงทุน 7,119.69 ล๎านบาท 
คนงาน 2,717 คน 

 

     6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การจดทะเบียนนิติบุคคล ประเภทห๎างหุ๎นสํวน และบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวล

กฎหมายแพํงและพาณิชย์ ในปี 2558 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหมํ ทั้งสิ้น 264 ราย เพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร๎อยละ 9.09 
จากปีกํอนมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียนลดลง รวม 5,589,820,000 บาท ลดลงคิดเป็นร๎อยละ 9.19 แยกเป็นบริษัท 
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จ ากัด 144 ราย ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 120 ราย ธุรกิจที่ขอจดทะเบียนสํวนใหญํ ได๎แกํ ธุรกิจรับเหมากํอสร๎างโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน และธุรกิจการไฟฟูา แก๏ส ประปา 

 

ข้อมูล : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ณ เดือน มกราคม  2558 

 

     6.8  แรงงาน 
จงัหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรรวมทั้งหมด จ านวน 849,053 คน (ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557) มี 

ประชากรผู๎อยูํในวัยท างาน (ผู๎มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ทั้งหมด จ านวน 705,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.15 และผู๎ไมํอยูํใน
วัยท างาน (ผู๎มีอายุต่ ากวํา15 ปี) มีจ านวน 143,061 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.85 

เป็นผู๎อยูํในก าลังแรงงาน จ านวน 484,140 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.58 และเป็นผู๎ไมํอยูํในก าลัง  
แรงงาน จ านวน 221,852 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.42 โดยผู๎อยูํในก าลังแรงงานเป็นผู๎มีงานท า จ านวน 481,009 คน    
ผู๎วํางงาน จ านวน 539 คน และผู๎รอฤดูกาล จ านวน 2,592 คน 

เป็นผู๎มีงานท าในภาคเกษตร จ านวน 252,483 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.49 และนอกภาคเกษตร  
จ านวน 228,526 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.51 ซ่ึงผู๎มีงานท านอกภาคเกษตร ท างานอยูํในอุตสาหกรรมการขายสํง ขาย
ปลีก สูงสุด จ านวน 66,313 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.79 สํวนด๎านการศึกษา พบวํา ผู๎มีงานท าสํวนใหญํ มีการศึกษา
ระดับต่ ากวําประถมศึกษา และประถมศึกษา 

แรงงานนอกระบบผู๎มีงานท าที่อยูํในแรงงานนอกระบบของจังหวัด สุพรรณบุรี  ปี 2557  มีจ านวน  

375,412 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.93 ของผู๎มีงานท าเมื่อเทียบกับปีที่ผํานมาลดลง จ านวน 35,086 คน คิดเป็นร๎อยละ 

8.55 (จ านวนแรงงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2556 เทํากับ 410,498 คน) จากผลส ารวจพบวําจ านวน

แรงงานนอกระบบสํวนใหญํจะอยูํในภาคเกษตร จ านวน 248,489 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.19 และนอกภาคเกษตร  

จ านวน 126,923 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.81 เมื่อพิจารณา ตามประเภทอุตสาหกรรมพบวําอุตสาหกรรมการขายสํง

การขายปลีกมีจ านวนสูงสุด มีจ านวน 63,544 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.93 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมที่พักแรมและ

บริการด๎านอาหาร จ านวน 21,934 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.84 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวําอาชีพด๎านเกษตรและ

ประมงสูงสุด มีจ านวน 229,393 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.10 รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานบริการ จ านวน 79,717 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 21.23  ส าหรับระดับการศึกษาพบวําโดยสํวนใหญํมีการศึกษาอยูํในระดับต่ ากวําประถมศึกษา จ านวน 

142,150 คน คิดเป็นร๎อยละ 37 .87 รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษาจ านวน 110,911 คน คิดเป็นร๎อยละ29.54  

สํวนในชํวงอายุพบวําโดยสํวนใหญํแรงงานนอกระบบจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 63,901 คน คิดเป็นร๎อยละ 

17.02 รองลงมาคืออายุระหวําง 45–49 ปี จ านวน  50,467  คน  คิดเป็นร๎อยละ 13.44 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

     7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

           จังหวัดสุพรรณบุรีแบํงเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ แบํงเป็น 45 เทศบาล 81 อบต. 110 

ต าบล 1,008 หมูํบ๎าน 28 ชุมชน 

ตาราง การแบ่งเขตการปกครอง จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2558 
อ าเภอ พื้นที่ ตร.กม. ต าบล อบต. ทม./ต าบล จน.หมู่บ้าน จน.บ้าน 

เมืองสุพรรณบุร ี 540.917 20 14 8 124 35,604 

สองพี่น๎อง 750.381 15 14 2 140 33,778 

บางปลาม๎า 481.298 14 11 7 127 18,870 
อูํทอง 630.290 13 6 9 155 19,662 
ดอนเจดีย์ 252.081 5 5 2 50 13,267 
ศรีประจันต์ 180.986 9 4 6 64 14,042 
สามชุก 355.917 7 6 1 68 13,832 
เดิมบางนางบวช 552.330 14 8 8 121 15,988 
ดํานช๎าง 1,193.599 7 7 1 93 22,358 
หนองหญ๎าไซ 420.209 6 6 1 66 15,391 

รวม 5,385,008 110 81 45 1,008 202,792 
                                                                                                     

 

 

                                                                                                ที่มา : กรมการปกครอง ข๎อมูล ปี 2558 

  

    7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณร๎อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพ 

พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุํม ประมาณร๎อยละ 65 เป็นพ้ืนที่การเกษตรในรูปแบบตํางๆ 

เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ท านาข๎าว พืชไรํ ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น ไม๎ดอกไม๎ประดับ และพืชผัก เป็นต๎น มีพ้ืนที่

การเกษตรของจังหวัดทั้งสิ้น 2,021,256 ไรํ โดยอ าเภออํูทอง มีพ้ืนที่การเกษตรมากที่สุด 282,281 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 

13.97 % และอ าเภอศรีประจันต์ มีพ้ืนที่การเกษตรน๎อยที่สุด 94,766 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 4.69 % 
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ตารางแสดง พื้นที่การเกษตร รายอ าเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 – 2559 

อ าเภอ 

2557 2558 2559 
พื้นที่ พื้นที่ อัตรา 

ส่วน 
พื้นที่ พื้นที่ อัตรา 

ส่วน 
พื้นที่ พื้นที่ อัตรา 

ส่วน ต าบล 
(ไร่) 

การเกษตร 
(ไร่) 

ต าบล 
(ไร่) 

การเกษตร 
(ไร่) 

ต าบล 
(ไร่) 

การเกษตร 
(ไร่) 

ดอนเจดีย ์ 199,231.25 142,162 71.355 199,231.25 142,162 71.355 199,231.25 142,162 71.355 

ดํานช๎าง 609,237.50 270,758 44.442 609,237.50 270,758 44.442 609,237.50 270,758 44.442 

เดิมบางนางบวช 337,343.75 224,248 66.475 337,343.75 224,248 66.475 337,343.75 224,248 66.475 

บางปลาม๎า 304,906.25 204,796 67.167 304,906.25 204,796 67.167 304,906.25 204,796 67.167 

เมืองสุพรรณบุรี 292,581.25 172,752 59.044 292,581.25 172,752 59.044 292,581.25 172,752 59.044 

ศรีประจันต ์ 115,050.00 94,766 82.369 115,050.00 94,766 82.369 115,050.00 94,766 82.369 

สองพี่น๎อง 426,562.50 265,382 62.214 426,562.50 265,382 62.214 426,562.50 265,382 62.214 

สามชุก 191,562.50 143,404 74.86 191,562.50 143,404 74.86 191,562.50 143,404 74.86 

หนองหญ๎าไซ 273,981.25 220,707 80.556 273,981.25 220,707 80.556 273,981.25 220,707 80.556 

อูํทอง 415,893.75 282,281 67.873 415,893.75 282,281 67.873 415,893.75 282,281 67.873 

รวม 3,166,350 2,021,256 63.836 3,166,350 2,021,256 63.836 3,166,350 2,021,256 63.836 
 

ที่มา : พ้ืนท่ีต าบล จากท่ีท าการปกครองจังหวัด พื้นที่ท าการเกษตร จากส านักงานเกษตรจังหวัด , สนง.กษ. จว. 

  

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญและสามารถน ามาใช๎ในการประกอบอาชีพด๎านการเกษตรกรรม (ที่มา : 
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี) มีดังนี้ 

1. แมํน้ าทําจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรี ซึ่งแยกและผันน้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยา เริ่มที่ต าบลมะขามเฒํา 
อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผํานอ าเภอเมืองและอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เข๎าสูํเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
อ าเภอเดิมบางนางบวช ไหลผํานอ าเภอสามชุก อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม๎า และ
สุดท๎ายที่อ าเภอสองพ่ีน๎อง ผํานเข๎าไปจังหวัดนครปฐม และไหลลงสูํอําวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีเรียกวําแมํน้ าสุพรรณบุรี มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 115 กิโลเมตร  

2. ล าน้ ากระเสียว หรือห๎วยกระเสียว เกิดจากล าน้ าสายตํางๆ ที่ไหลมาจากทางตอนใต๎ของอ าเภอบ๎าน
ไรํ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุระก า รวมทั้งเขาพระทุํงดินตอนใต๎ลงมา ล าน้ าเหลํานี้ไหลมารวมกันทางด๎านตะวันตก
ของอ าเภอดํานช๎าง และกลายเป็นล าห๎วยกระเสียวไหลลงสูํตอนกลางของจังหวัดสุพรรณบุรี ผํานที่ราบลงสูํแมํน้ าทํา
จีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรีที่อ าเภอสามชุก เป็นล าน้ าที่มีน้ าไหลตลอดปี  
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3. แหลํงน้ าธรรมชาติผิวดินอ่ืนๆ แหลํงน้ าธรรมชาติผิวดินอ่ืนๆ คือ ห๎วย หนอง คลอง บึง จังหวัด
สุพรรณบุรีมีจ านวน 370 แหํง ซึ่งที่ส าคัญได๎แกํ คลองสาลี คลองสองพ่ีน๎อง คลองบางยี่หน และคลองบางลี่ โดยคลอง
เหลํานี้เมื่อได๎รับการพัฒนา ขุดลอก ก็สามารถให๎ประโยชน์ด๎านเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังใช๎เป็นทาง
ระบายน้ าสํวนเกนิความจ าเป็นลงสูํแมํน้ าทําจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรีอีกด๎วย ซึ่งชํวยลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
อันจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรได๎อีกทางหนึ่ง  

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                 ภาพ แหลํงน้ าธรรมชาติ แมํน้ า คูคลอง ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. แหลํงน้ าใต๎ดิน พ้ืนที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถแบํงชั้นหินที่กักเก็บน้ าบาดาลออกได๎  2 ประเภท 

(ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) คือ 
 (1) น้ าบาดาลในหินรํวน  น้ าบาดาลจะอยูํในชํองวํางของชั้นกรวดทราย และดินเหนียว โดยทั่วไป
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความหนาไมํแนํนอน ในบริเวณแถบของแอํงติดกับแนวเขา หรือใกล๎เคียง ความหนาจะ
เฉลี่ยไมํเกิน 50 เมตร เชํนบริเวณในเขตอ าเภอดํานช๎าง อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภออํูทอง และอ าเภอสองพ่ีน๎อง 
ปริมาณน้ าสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ไมํเกิน 5 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง ยกเว๎นในบริเวณที่ราบลุํมน้ าหลากของน้ าสาย
ส าคัญๆ เชํน บริเวณอ าเภอเดิมบางนางบวช สามารถพัฒนาน้ าบาดาลได๎ในเกณฑ์ 10 - 30 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง 
สํวนบริเวณพ้ืนที่ราบลุํมตอนกลาง และตอนลํางจะประกอบด๎วยตะกอนสะสมของชั้นเหลํานี้มีความหนามาก ตั้งแตํ 
50 เมตร นอกจากนี้บางพ้ืนที่อาจได๎น้ าที่มีคุณภาพกรํอย หรือเค็ม เนื่องจากบริเวณดังกลําวเคยเป็นแนวของการรุกล้ า
ของน้ าเค็ม และยังคงมีการสะสมตัวอยูํในชั้นน้ า 
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 (2) น้ าบาดาลในหินแข็ง  สํวนใหญํน้ าบาดาลจะถูกกักเก็บในบริเวณที่เป็นชํองวํางของรอยแตก 
รอยแยก รอยเลื่อน ในเนื้อหินหรือในบริเวณที่เป็นรอยตํอระหวํางชั้นหิน หรือพ้ืนที่ที่เป็นโซนของหินผุน้ าบาดาลที่กัก
เก็บอยูํในชํองวํางของหินจะมากหรือน๎อยเทําใดนั้นขึ้นอยูํกับชนิดและขนาดโครงสร๎างของหินนั้นๆ โดยถ๎ารอยแตกของ
หินมีขนาดใหญํ และตํอเนื่องกันก็จะมีน้ าบาดาลกักเก็บในปริมาณสูง ตรงกันข๎ามถ๎ารอยแตก ไมํมี หรือรอยแตกมี
ขนาดเล็กและไมํตํอเนื่องปริมาณน้ าบาดาลจะน๎อย หรือไมํมีเลย 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                        ภาพบํอน้ าบาดาลในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

     ตารางจ านวนแหล่งน้ า จ าแนกตามประเภทแหล่งน้ า พ.ศ. 2552-2557 

ปี 
ประเภทแหล่งน้ า 

อํางเก็บน้ า ฝายคอนกรีต ท านบ สระ,หนอง,บึง,คู,คลอง 
2552 25 86 1 370 
2553 26 96 1 370 
2554 26 97 1 370 
2555     
2556 26 99 1 370 
2557 26 99 1 372 

  

ที่มา: โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
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            7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
      1)  น้ าประปาจากประปาสํวนภูมิภาค จ านวน 6 สาขา ได๎แกํ 
        - การประปาสํวนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี 
        - การประปาสํวนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ 
        - การประปาสํวนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช 
        - การประปาสํวนภูมิภาค สาขาดํานช๎าง 
        - การประปาสํวนภูมิภาค สาขาสามชุก (หนํวยบริการ) 
        - การประปาสํวนภูมิภาค สาขาอํูทอง 
             2)   น้ าประปาจากการให๎บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 

          ประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 662,630 คน คิดเป็นร๎อยละ 99          
นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 1,062 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.7 นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 199 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.2  
 

                                     ข้อมูลจ านวนศาสนิกชนจังหวัดสุพรรณบุรี  ปี 2559 
 

อ าเภอ  จ านวนประชากร(คน) ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์

เมืองสุพรรณบุรี 128,677 128,433 39 206 

เดิมบางนางบวช 56,929 56,821 17 91 

ดํานช๎าง 54,093 53,990 16 87 

บางปลาม๎า 57,044 56,936 17 91 

ศรีประจันต์ 51,024 50,927 15 82 

ดอนเจดีย์ 37,743 37,671 11 60 

สองพ่ีน๎อง 104,166 103,968 31 167 

สามชุก 46,467 46,379 14 74 

อํูทอง 86,405 86,241 26 138 

หนองหญ๎าไซ 41,343 41,264 12 66 

รวม 663,891 662,630 199 1,062 
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 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
   ประเพณหีรืองานประจ าปีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสํวนใหญํเป็นจะเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวข๎องกับ 
ทางพระพุทธศาสนาเป็นสํวนใหญํ หรือเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  เชํน 
       - งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
   - งานนมัสการหลวงพํอโต 
   - ประเพณีทิ้งกระจาด 
   - งานเย็นทั่วหล๎ามหาสงกรานต์ 
   -  งานมหกรรมอาหารอรํอย 
   -  งานสืบสานประเพณีไทยตักบาตรกลางน้ า 
       -  งานประเพณีแหํเทียนพรรษา 
   -  งานตรุษจีนสุพรรณบุรี 
   -  งานวันลอยกระทงจังหวัดสุพรรณบุรี 
   -  งานประเพณีตักบาตรเทโว 
 

 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     -  เพลงอีแซว 
     -  สมุนไพรไลํแมลง 
     -  สมุนไพรสุวรรณหงส์ 
     -  เครื่องจักรสานท าจากผักตบชวา  
     -  ผลไม๎ประดิษฐ์และการ์ตูนผลไม๎ 
     -  ปลาหม าบ๎านแมํพระประจักษ์ 
     -  เปลญวน 
 

    ภาษาถิ่น 
    -  ภาษาสุพรรณบุรี มีภาษาพูดที่เรียกวําส าเนียงสุพรรณบุรี ภาษาถิ่น จะมีส าเนียง “เหนํอ” ซึ่งถือ
วําเป็นเอกลักษณ์ของคนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

              8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่เป็นของฝากท่ีขึ้นชื่อ  

เชํน เครื่องจักสาน ประเภทไม๎ไผํและหวายโดยเฉพาะลายดอกพิกุล ลายดอกลั่นทม และหนามทุเรียนสุพรรณเป็น 
ลายที่มีความสวยงามและประณีต  มีที่อ าเภอสองพ่ีน๎อง อ าเภออํูทอง อ าเภอเดิมบางนางบวช  เครื่องทองเหลือง       
มีที่อ าเภอดอนเจดีย์  เครื่องเบญจรงค์  มีที่อ าเภอเมือง  ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการทอผ๎า มีที่อ าเภอเมือง  
อ าเภออํูทอง อ าเภอสองพ่ีน๎อง นอกจากนี้ยังมีอาหาร ขนม ของฝาก ได๎แกํ ขนมสาลี่สุพรรณเนื้อเบานุํม รสชาติ 
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กลมกลํอม และขนมไทยอ่ืน ๆ แห๎วกระป๋อง หนํอไม๎กระป๋อง เห็ดโคน เป็ดยํางน้ าผึ้ง ปลาม๎า ไกํอบฟาง ปลา 
แดดเดียว เนื้อแดดเดียวมีจ าหนํายอยูํทั่วไปตามท๎องตลาดและสถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ แบํงเป็นแตํละ อ าเภอ  
ดังตํอไปนี้ 

 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
- กลุํมแมํบ๎านทิพย์ญาดา    
- กลุํมศิลปหัตถกรรมบ๎านธรรมกุล  
- เจริญชัย ๑  
- เบญจรงค์ทอง  
- มาลาทอง  
- เอกชัย สาลี่สุพรรณ  
อ าเภอศรีประจันต์ 
- กล๎วยอบเนย  
- ผลไม๎กระป๋องสโนว์เฮาส์  
- ศูนย์สินคา๎โรงงาน (สุพรรณบุรี)  
- หจก. อโลเวลํา สุพรรณบุรี  
อ าเภอสามชุก 
- กลุํมจักสานบ๎านทุํงแฝก  
- การุณโต๏ะมุก (ครัวลูกแมํหยา)  
อ าเภอเดิมบางนางบวช 
- จักสานผักตบชวา  
- ทานตะวันช็อป  
- ผลิตภัณฑ์เรือนรักษ์สมุนไพร บ. เรือนรักษ์สมุนไพร จ ากัด  
- ผ๎าทอพ้ืนเมืองโบราณ ลาวซี–ลาวครั่ง  
อ าเภอด่านช้าง 
- กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรแก๎วเจ๎าจอม  
- กลุํมอาชีพหัตถกรรมรากไม๎  
อ าเภออู่ทอง 
- กลุํมผ๎าปักด๎นมือ  
- กลุํมทอผ๎าวังทอง  
- ซองเดอร์ เครื่องดื่มธัญญาพืชส าเร็จรูป  
- พฤกษาสปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์สํงเสริมสุขภาพแผนไทย รพ. อํูทอง  
- ผัก ผลไม๎ประดิษฐ์  
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- สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุพรรณบุรี จ ากัด  
อ าเภอบางปลาม้า 
- กลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี)  
- กลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี)  
- กลุํมศิลปไม๎ไผํ  
- ไขํเค็มไอโอดีน  
- กลุํมแมํบ๎านบ๎านไผํเง  
- ตั้งก๎ุยกี่  
- ไส๎อั่วบุญชู  
- เบญจรงค์  
- ผลิตภัณฑ์ไม๎กวาดพันปี  
- แมํบ๏วย  
- สาโท บางม๎า  
อ าเภอสองพี่น้อง 
- กล๎วยเลย์ กล๎วยม๎วน  
- ปลาหม่ า  
อ าเภอหนองหญ้าไซ 
- ผ๎าไหม  
- ข๎าวกล๎องหอมมะลิ  
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
              9.1  น้ า   

 แมํน้ าสายส าคัญและเป็นประโยชน์ ตํอความเป็นอยูํและเศรษฐกิจของ ประชากรในจังหวัดได๎แกํแมํ 
น้ าทําจีน  หรือแมํน้ าสุพรรณบุรี  และห๎วยกระเสียว 

          1.  แมํน้ าทํ าจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรี   แยกจากแมํน้ า เจ๎ าพระยาที่ อ า เภอเมืองชัยนาท                 
จังหวัดชัยนาท  ไหลลงทิศใต๎เข๎าสูํจังหวัดสุพรรณบุรี ที่อ าเภอเดิมบางนางบวช  แล๎วไหลผํานอ าเภอสามชุก                    
อ าเภอศรีประจันต์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม๎าและอ าเภอสองพ่ีน๎อง ตามล าดับปลายน้ าของแมํน้ าสาย
นี้จะไหลลงสูํอําวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร 
            2. ล าห๎วยกระเสียว  เป็นสาขาที่ส าคัญของแมํน้ าสุพรรณบุรี  เกิดจากล าน้ าตําง ๆ ที่ไหลมาจากทาง
ใต๎  อ าเภอบ๎านไรํ  จังหวัดอุทัยธานี  และเขาพุก า  รวมทั้งเขาพระ  ทุํงดินด าตอนใต๎ลงมา ทางน้ าเหลํานี้จะไหลมา
รวมกันที่ด๎านตะวันตกของอ าเภอดํานช๎าง  กลายเป็นล าห๎วยกระเสียวแล๎วไหลมาทางตะวันออกผํานที่ราบสูงลงสูํ
แมํน้ าสุพรรณบุรี  ที่อ าเภอสามชุก  เป็นล าน าที่มีน้ าไหลตลอดปี 
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    9.2  ป่าไม้ 
   จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ปุาไม๎ทั้งหมด 825,102.52 ไรํ หรือร๎อยละ 24.64 ของพ้ืนที่จังหวัด  ถูก

ประกาศเป็นอุทยานแหํงชาติ จ านวน 1แหํง คือ อุทยานแหํงชาติพุเตย วนอุทยาน จ านวน 1 แหํง คือ วนอุทยานพุมํวง  
สวนรุกขชาติ จ านวน 2 แหํง ได๎แกํ สวนรุกขชาติดอนเจดีย์ และสวนรุกขชาติดํานช๎าง เขตห๎ามลําสัตว์ปุา จ านวน 1 
แหํง คือ เขตห๎ามลําสัตว์ปุาบึงฉวาก  และเขตปุาสงวนแหํงชาติ จ านวน 7 แหํง  ได๎แกํ ปุาองค์พระ-ปุาเขาพุระก า - ปุา
เขาห๎วยพลู  ปุาห๎วยขมิ้น-ปุาพุน้ าร๎อน-ปุาหนองหญ๎าไซ ปุาทุํงดินด า - ปุาเขาตาเก๎า ปุาเขาตะโกปิดทอง-ปุาเขาเพชร
น๎อย ปุาบ๎านโข๎ง ปุาสักสระยายโสม และปุาโปุงลานทุงคอก โดยมีพ้ืนที่กระจายอยูํทางตอนเหนือและทางด๎าน
ตะวันตก ภายในเขตอ าเภอดํานช๎าง อ าเภอหนองหญ๎าไซ อ าเภออํูทอง และอ าเภอสองพ่ีน๎อง ชนิดปุามีตั้งแตํ ปุาทุํง 
ปุาเต็งรัง ปุาเบญจพรรณ ปุาดงดิบ และปุาสนเขา ไม๎ที่มีคําทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ เต็ง รัง มะคําโมง พะยูง ชิงชัน ประดูํ
ตะเคียนทอง และยมหอม เป็นต๎น 

จากข๎อมูลรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล๎อม ปี พ.ศ.2552 พบวําจังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่ปุาไม๎เหลือ
เพียงร๎อยละ 11.24 ของพ้ืนที่จังหวัด (ที่มา : กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช) เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
เมื่อปีพ.ศ.2541 ที่มีพ้ืนที่ปุาประมาณร๎อยละ 24.64 ของพ้ืนที่จังหวัด แสดงให๎เห็นวํามีการเปลี่ยนแปลงลดลงไปจาก
เดิมเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความต๎องการขยายพ้ืนที่ท ากินและที่อยูํอาศัยของประชากร รวมทั้งการ
ลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา เพ่ือขายให๎กับนายทุน 

 

ตารางแสดงเนื้อที่ปุาไม๎ในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547-2556 
 

เนื้อที่ป่าไม้ ปีพ.ศ. 

2547 

ปีพ.ศ. 

2551 

ปีพ.ศ. 

2556 

ปีพ.ศ. 

2557 

พื้นที่จังหวัด(ไร่) 3,348,755 3,348,755 3,348,755 3,348,755 

พื้นที่ป่าไม้(ไร่) 377,993.75 384,192.02 390,827.13 382,934.64 

ร้อยละเฉลี่ยต่อพื้นที่จังหวัด 11.29 11.47 11.57 11.33 
 
 

      ที่มา: ส านักจัดการที่ดนิปาุไม๎ กรมปุาไม๎ 
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กรมอุทยานแหํงชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
ตารางพ้ืนที่ปุาธรรมชาติในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2552,2558 

ป่าธรรมชาติ 2552 2558 

อุทยานแห่งชาติพุเตย (ไร่) 198,422  

วนอุทยานพุม่วง (ไร่) 1,725  

ป่าสงวนแห่งชาติองค์พระ-ป่าเขาพุระก า – ป่าเขาห้วยพลู (ไร่) 439,375  

ป่าสงวนแห่งชาติห้วยขมิ้น-ป่าพุน้ าร้อน-ป่าหนองหญ้าไซ (ไร่) 318,651 
 

ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งดินด า-ป่าเขาตาเก้า (ไร่) 21,250  

ป่าสงวนแห่งชาติโป่งลานทุ่งคอก (ไร่) 20,431  

ป่าสงวนแห่งชาติเขาตะโกปิดทอง-ป่าเขาเพชรน้อย (ไร่) 14,973  

ป่าสงวนแห่งชาติบ้านโข้ง (ไร่) 10,069  

ป่าสักสระยายโสม (ไร่) 444  

สวนรุกขชาติดอนเจดีย์ (ไร่) 27  

สวนรุกขชาติด่านช้าง (ไร่) 56  
       ที่มา: 1) กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช 
               2) ส านักงานสิ่งแวดลอ๎มภาคที่ 5 
      

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตพ้ืนที่ปุาตามกฎหมายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพสภาพพ้ืนที่ปุาของจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

              9.3  ภูเขา 
   เริ่มตั้งแตํด๎านทิศตะวันตกเฉียงใต๎เขตอ าเภออํูทองขึ้นไปทางจรดทิศเหนือเขตอ าเภอดํานช๎าง ขนาน 

ไปกับแนวแบํงเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กับจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด สลับเชิงเขา มีความลาด
ชันระหวําง 2 -8 เปอร์เซ็นต์ สํวนเขตอ าเภอดํานช๎างมีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเทือกเขาสูงชัน มียอดเขาสูงสุด
บริเวณบ๎าน ตะเพินคี่ ต าบลวังยาว ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย ประมาณ 1,200 เมตร เทือกเขาในเขต
จังหวัดสํวนใหญํมีรํองน้ าและล าธารหลายสายไหลรวมลงสูํล าห๎วยกระเสียวซึ่งยูํบริเวณที่ราบเชิงเขาบริเวณบ๎านนาตา
ปิ่นถัดจากที่ราบหุบเขามาทางทิศตะวันออกจะเป็นแนวลูกคลื่นลอนชันกึ่งเนินเขาแล๎วคํอยๆ ลาดเทลงมาทางทิศ
ตะวันออกจนถึงแมํน้ าทําจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรี  
 

         ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

49 
 

 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
                    จังหวัดสุพรรณบุรี ไมํมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ แตํกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎กลําววําคุณภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรียังมีคําเฉลี่ยอยูํในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย จะมีปัญหาก็เฉพาะคําก๏าซโอโซน และฝุุนละอองขนาดเล็ก
กวํา 10 ไมครอน เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีอุตสาหกรรมประเภทโรงโมํ และเหมืองหิน (ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ) 
รวมทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงตํอปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โลํงในพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเป็น 

1 ใน 12 จังหวัดเปูาหมายในการสร๎างเครือขํายเกษตรกรปลอดการเผาในที่โลํง (ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร) 

ตารางสถิติการร๎องเรียนปัญหาด๎านคุณภาพอากาศและมลพิษอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2559 
 

พ.ศ. จ านวนการร๎องเรียน (ครั้ง) จ านวนร๎องเรียน 
ทั้งหมด (คร้ัง) มลพิษทางอากาศ น้ าเสีย สัตว์ปีก

รบกวน 
สิ่งกีดขวาง 

ทางน้ า 
กากสารเคมี 

กลิ่นเหม็น ฝุุนละออง/
เขมําควัน 

เสียงดัง 

2550 7 4 1 7 - - - 19 
2551 5 6 2 5 - - - 18 
2552 3 5 1 3 2 - 2 16 
2553 3 8 1 5 - - - 17 
2554 1 2 - 1 1 - - 5 
2555 1 3 - 1 - - - 5 
2556 3 8 - 2 - - - 13 
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      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  

     พ.ศ. 2557 – 2560 

     1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตารางแสดงงบประมาณรายรับ – รายจ่ายย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

รายรับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

ประมาณการ 
รายรับตามงบประมาณ     
- ภาษีอากร (จัดเก็บเอง) 78,030,001.95 72,663,511.84 62,563,430.85 68,000,000.00 
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และค่าใบอนุญาต 

1,664,792.00 911,092.60 1,464,736.63 900,000.00 

- รายได้จากทรัพย์สิน 17,136,704.83 15,985,391.16 10,640,477.52 12,350,000.00 
- รายได้จาก
สาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์ 

126,913,266.98 114,758,414.60 109,341,815.00 1,200,000.00 

- รายได้เบ็ดเตล็ด 28,847,938.20 23,955,879.00 33,193,350.00 27,510,000.00 
- รายได้จากทุน  - 2,100.00 158,000.00 40,000.00 
- ภาษีจัดสรร 604,371,553.21 571,185,320.94 578,196,714.63 457,000,000.00 
- เงินอุดหนุนทั่วไป 662,313,955.21 626,739,092.94 623,700,476.63 154,700,000.00 
- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ 
โดยระบุวัตถุประสงค์ 

140,980,400.00 188,203,645.29 183,830,402.57  - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 803,294,355.21 814,942,738.23 807,530,879.20 721,700,000.00 
 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 
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รายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

ประมาณการ 
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
 

- งบกลาง 10,685,026.04 8,672,640.10 13,711,447.35 26,721,000.00  
- เงินเดือน 78,631,945.65 79,822,890.54 85,990,077.81 127,345,000.00 
- ค่าจ้างประจ า - - 19,047,523.74  
- ค่าจ้างชั่วคราว  - - -  
- ค่าตอบแทนใช้สอย
และ 
วัสดุ 

247,352,431.85 182,372,621.93 173,974,853.52 332,972,000.00 

- ค่าสาธารณูปโภค 25,368,498.21 23,721,533.14 20,514,058.69 27,600,000.00 
- เงินอุดหนุน 49,903,600.00 46,050,000.00 37,514,274.77 28,600,000.00 
- ค่าครุภัณฑ์ 71,285,936.00 81,040,836.08 49,263,399.69 17,494,000.00 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 107,054,919.60 158,464,900.00 202,259,540.00 156,005,000.00 
- รายจ่ายอื่น 12,202,512.54  -  - - 
- รายจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 
ที่รัฐบาลให้โดยระบุ 
วัตถุประสงค์ 

140,980,400 183,730,318.47 179,237,900 - 

รวมรายจ่าย 140,980,400 183,730,318.47 179,237,900 721,700,000.00 
- จ่ายขาดจากเงินสะสม  -  -  -  - 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 140,980,400 183,730,318.47 179,237,900 721,700,000.00 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2560) 
 

สาขา/แผนงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวน

งบประมาณ 
ใน

แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อย 
ละ 

จ านวน 
งบประมา

ใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณ

ที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรมพาณิช
ยกรรม การแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์เพื่อ
การบริโภคและการ
ส่งออก 

63,732,900 7,775,500 3.84 70,585,900 8,568,600 3.89 20,000,000 1,667,300 0.45 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
เสรมิสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
โดยการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความความ
สมดลุ 

209,482,000 49,754,634.0 12.61 228,204,000 43,801,110.02 19.88 238,184,000  46,253,896.10 12.63 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

32,149,554 79,153,920 1.94 198,344,000 56,092,730 25.46 176,824,000 65,673,071 17.85 
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สาขา/แผนงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวน

งบประมาณ 
ใน

แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณ

ที่
ด าเนินการ

จริง 

ร้อย
ละ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการขยายฐาน
โอกาสและคณุภาพ 
ในการศึกษาทุก
ระดับใหต้รงกับ
ความต้องการ
ประชาชน 

52,842,000 30,466,043 3.18 54,492,000 18,604,046 8.44 53,742,000 23,872,085 6.42 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
ให้กีฬาอยู่ในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี และ
มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

94,592,000 27,202,883.72 8.53 116,988,000 30,796,535.88 13.97 123,988,000 49,889,890 13.54 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
สถาบันของชาติ 
และการน าการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและ
บริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

538,021,200 47,980,589.75 15.04 527,182,600 1,816,182 0.82 566,207,770 56,632,495 15.38 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดไีด้
มาตรฐาน 
 

520,674,492 76,714,389.93 24.04 644,538,492 60,697,655.01 27.54 597,092,000 123,753,770.53 33.73 

รวม 1,660,900,592 319,047,960.806 100 1,840,334,992 220,376,861.91 100 1,776,037,770 365,742,507.63 100 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
      จากผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลสรุปการ
พัฒนาในเชิงปริมาณในปี พ.ศ. 2557 – 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้น าแผนงาน/โครงการไป
ปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนากับจ านวน
โครงการที่น าไปตั้งงบประมาณในการด าเนินการในแต่ละปี เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจึงได้
จัดท าตารางเปรียบเทียบผลการพัฒนาเชิงปริมาณในปี พ.ศ. 2557 – 2560  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

สาขา/แผนงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวน 
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา

ประจ าป ี

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา

ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา

ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรมพาณิชย 
กรรม การแปรรูป และ
ผลิตภณัฑ์เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 

37 7 6.86 41 5 7.58 7 1 1.13 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเสริมสร้าง 
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิ
ความความสมดลุ 

64 17 16.67 66 15 22.73 71 13 14.61 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนายกระดับคณุภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

34 19 18.63 38 14 21.22 39 12 13.48 
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สาขา/แผนงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวน 
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา

ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา

ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา

ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการ 

ด าเนินการ
จริง 

ร้อย
ละ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการขยายฐาน
โอกาสและคณุภาพใน
การศึกษาทุกระดับให ้
ตรงกับความต้องการ
ประชาชน 

17 9 8.82 17 7 10.60 18 6 6.74 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริมให้
กีฬาอยู่ในหัวใจชาว
สุพรรณบุรี และมี
ความสามารถทางด้าน
กีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ 
 

33 5 4.90 35 2 3.03 35 3 3.37 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
สถาบันของชาติ และ
การน า 
การเปลีย่นแปลงดา้น 
การบริหารและบริการ 
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

67 19 18.63 74 5 7.57 105 11 12.36 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน 
 

185 26 25.49 197 18 27.27 71 43 48.31 

รวม 437 102 100 468 66 100 346 89 100 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม             
พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
            -  มีการส่งเสริมองค์ความรู้ การจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร   

           - การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากขึ้น 
เช่น การท านา ท าไร่ การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  

            -  ประชาชนให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
            -  มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้น 
            -  มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
            -  ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรีนิยมท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มมากข้ึน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

           -  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
             -  ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
            -  ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
                     -  มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  
            -  ปัญหาในเรื่องยาเสพติดมีการลดลง 
     ยุทธศาสตร์ที่  4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชน 
           -  มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนมากข้ึน 
            -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
           -  จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และมีหลักสูตรการศึกษาท่ีหลากหลายมากขึ้น  

     ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 
           -  มีการแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น 
           -  มีการส่งเสริมในด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างจริงจัง 
           -  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรักในการออกก าลังกาย 
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     ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
        -  มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
        -  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
        -  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        -  มีการท างาน หรือจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนอื่น ๆ   
              ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้

มาตรฐาน 

                  -  มีถนนที่ได้มาตรฐานเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักเพ่ิมขึ้น ท าให้ประชาชน
ได้ใช้เส้นทางถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
          -  มีแหล่งน้ า ล าคลองที่น้ าไหลได้สะดวก  เพียงพอต่อการประกอบอาชีพการเกษตร 
  

2.2   ผลกระทบ 
           ในการด าเนินงานขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ  แต่ในการด าเนินงานดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ดังนี ้
            1.  การสร้างถนนที่เพ่ิมข้ึน ท าให้การระบายน้ าได้ช้าท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในบางพื้นท่ีท าให้เกิด
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
            2.  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนนต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรไป-มา ของประชาชนท าให้การเดินทางไม่สะดวกบ้างในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 
            3.  การที่มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวนมากในช่วงที่มีการหยุดท างาน
หลาย ๆ  วัน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและปัญหาขยะมูลฝอยเกิดข้ึนได้ 
            4.  การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความส าคัญของการศึกษาเป็นสิ่งที่ดี  แต่ก็ยังมีเด็กและ
เยาวชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนที่ห่างไกลจากสถานศึกษา เขายังคงเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยให้
ความส าคัญ และไม่มีความจ าเป็น   
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3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 ปัญหาอุปสรรค 
 1. โครงการที่ประชาชนเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแก้ไขปัญหาให้มีจ านวนมาก 
 2. โครงการที่เสนอมาไม่สามารถน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาได้ เนื่องจากรายละเอียดของโครงการไม่ได้
มาตรฐาน 
 3.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.  ประชาชนยังไม่เข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะสามารถด าเนินการได้ 
 

 แนวทางแก้ไข 
 1.  ชี้แจงให้ทีป่ระชุมประชาคมท้องถิ่น จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือที่เป็น
ปัญหาความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ด าเนินการให้ก่อนเป็นล าดับแรก 
 2.  ชี้แจงให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับวิธีการที่จะเขียนโครงการหรือกิจกรรมว่าจะต้อง มี
วิธีการเขียนอย่างไรจึงจะสามารถน าโครงการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 3.  ชี้แจงให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือซักซ้อม
แนวทางในการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้อง  
 4.  ชี้แจงให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
จะสามารถด าเนินการได ้
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
         การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                        ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  3 
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๑. ความเป็นมา 

     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ 
คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
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สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

๒. สาระส าคัญ 
    ๒.๑  สภาพแวดล้อม 
            ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่าง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาค
ชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็
นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็ งในการ
แข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการ
ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ
แผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบ
กับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน  เงินทุน   ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ  ขณะเดียวกันการ 
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รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมขึ้นขนาดใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทัง้ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อ
และการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนา
และน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่ง
แม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ  
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ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่ง
ในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิก ส์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลัง
มีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุง ในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ 
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แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้
เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความ
อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่ง
ผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ 
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บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบ
การทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทย
มีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทย
ที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ 
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สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็น
ที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
        วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน 
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อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุ ลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
 



 

69 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุ กด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 

ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

     ๒.๔  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
    ๒.๕  ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่าง
การด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)ของเทศบาลต าบลแสลง 
พัน   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้
ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว 
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ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 
๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ใน
เกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้ 
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สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
มีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
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ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ 
คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และรอ้ยละ ๐.๒ ใน
ปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่
ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้น
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ 
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โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้ 
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจน
ยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่าง
กันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้
ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วน
การถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจาก
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
 
 



 

 
 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ 
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน
ด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง
และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 



 

(๑) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เ พ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการ
ใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการ
น้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ า
ท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาล
ขึน้มาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่
ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่



 

ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อ
วันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัด
ขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ 
ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่า
มาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ใน
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทาง
จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น
เป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดี
ขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี



 

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็น
ภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความ
รับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมชิอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 



 

๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม
ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มี
การก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะ
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 
๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/
กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การ
ทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ 
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่ง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียง
ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่าง
ด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 



 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ 
ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

1.3   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
          
 
 
 
 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสพุรรณบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

       “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นองค์กรชั้นน าในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการ กีฬา และการท่องเที่ยว                 
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ” 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues )  ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม  การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก  ประกอบด้วย 



 

 
 

เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

 เป้าประสงค์ 1  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร   อุตสาหกรรมและส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
       เป้าประสงค์ 2   เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

   กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์                         
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน        

   กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาด 
ให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน          

กลยุทธ์ที่  3  สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  4  คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2     การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  ประกอบด้วย  
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          เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

 เป้าประสงค์ 1  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
        เป้าประสงค์ 2  มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
ให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
        เป้าประสงค์ 3  พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง 
อนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 4  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น 
ให้ได้มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว                                        
กลยุทธ์ที่  2  สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด                                                                                       



 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์  OTOP  ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ                    
กลยุทธ์ที่  4  ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                                                    
 กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล                                                     
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วย   
     
 

เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้  
  

เป้าประสงค์ 1  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
       เป้าประสงค์ 2  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทา                  

สาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
        เป้าประสงค์ 3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
        เป้าประสงค์ 4  สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
 

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 10  กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy  Thailand )                
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม  เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  
  กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน                                                                  
 กลยุทธ์ที่ 9  เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
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              ยุทธศาสตร์ที่ 4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความ
ต้องการประชาชน  ประกอบด้วย 
 

เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

        เป้าประสงค์ 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาชาติ   กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้                                                                       
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                        



 

กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ                                                                        
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

        เป้าประสงค์ 1  พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
   เป้าประสงค์ 2  ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 
 

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้                                                               
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 

 
 

                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ขอประชาชน
ประกอบด้วย   

เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย  3  เป้าประสงค์ ดังนี้                                                            
เป้าประสงค์ 1   ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส 

  เป้าประสงค์ 2   บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ 3   การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่  1  บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม  คุณธรรม 

  กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
 

        ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 
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เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
                    เป้าประสงค์ 1   มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 



 

                      เป้าประสงค์ 2  ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม  ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ  
 

กลยุทธ์ (Strategies)  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่  1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด                                                      
กลยุทธ์ที่  3 การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์  ก่อเกิดกระบวนการในการ จัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
 

                กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากการประชุมร่วมกันของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต                           
จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกด าเนินการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้
จะต้องท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 1 
         (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน  เดือน กรกฎาคม  2559 
       พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธาน ี สระบุรี 
 
 วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต  แหล่งของการลงทุน  และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
    มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข่งขันในระดับสากล” 
 
 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เพื่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชนเพื่อ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
-เพื่อเพิ่มผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์”ของกลุ่มจังหวัด 
-เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับการผลิตสินค้า “เชิง 
 สร้างสรรค์” และ High Tech Industry ให้มากขึ้น 
-เพื่อน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตรและสินค้า OTOP 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมความโดดเด่นของการท่องเท่ียวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง  



 

Technology ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่ม
จังหวัดโดยใช้ Information Technology เป็นตัวกระตุ้น 
-เพื่อเพิ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดและของลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาและป่าสักให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและ
กว้างขวางขึ้น 
-เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน  
กว้างขวางและน ามาสู่การเพิ่มผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของ 
แม่น้้าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 
-เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการระบบนิเวศของแม่น้ าปเจ้าพระยา/ป่าสัก(จัดการภัยแล้ง  
ผักตบ  น้ าท่วม) 
-เพื่อแก้ไขปัญหาสภาะแวดล้อม(ด้านขยะ  อากาศและน้ าเสีย) ที่เป็นผลพวงมาจา 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเป็น 
เมือง 
-เพื่อน าขยะที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพิ่มมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ให้   
กลุ่มจังหวัด ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
   -เพื่อรองรับสภาพของ “ ความเป็นเมือง ” ในอนาคต 
   -เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบฐานข้อมูลในการให้ความสะอาดต่อการเดินทางในกลุ่ม 

 จังหวัด 
   -เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม  ประวัติศาสตร์ และ 

 วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
   -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอ้ืออ านวยความสะดวกและลดอุปสรรคต่อการขนส่งและเดิน 

ทางผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไปจะถึงระดับ Transnational 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพื่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 
  -เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนมีระบบการปฏิบัติการ และ 

 โครงสร้างการท างานที่เอ้ือต่อการร่วมคิด  ร่วมสร้าง และร่วมโครงการที่เป็น 
 ประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 

  -เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและประชาชนมีฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอ้ือ
ต่อ 

การลงทุนเพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจและสามารถเพิ่มคุณค่าให้ทรัพยากรของ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 



 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี 
      ( พ.ศ.2561-2564 ) 

วิสัยทัศน์  “ สนับสนนุ  ตอบสนองนโยบายของรัฐ  บนพื้นฐานของความเข้าใจ   
    ในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น  พร้อมบรูณาการการจัดการร่วมกัน” 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลยุทธ์ที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรม 

     ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม 

     ประจ าถิ่น  ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

  

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 2.1 วิสยัทัศน ์

ต ำบลแสลงพันน่ำอยู่  ควบคู่เกษตรก้ำวหน้ำ  น ำพำด้วยคุณภำพชีวิตที่ดี 
แนวคิดกำรศึกษำก้ำวน ำ ชุมชนล้ ำควำมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ 

 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลแสลงพัน ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนา
อ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ใน
โลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งเทศบาลต าบลแสลงพันได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   6  ด้าน
ดังนี้   
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
 4.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 6.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1 .  ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 2 .  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
 3.   ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้  
      สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่ 
 4 .  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 5 .  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย 
      ในครอบครัว 
 6 .  การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 7 .  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 



 

 8 .  ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 9 .  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 10 . ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.  การบริหารงานของเทศบาลต าบลแสลงพันเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
       ตรวจสอบได้ 
 12.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 13 .ส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕ 

 ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
 ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
 ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา   
      วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
 ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐  
 ๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
 ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
 ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 ๑   (ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว    
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม ขนส่ง สิ่งก่อสร้าง  
  แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบประปา และแหล่งน้ า  
  แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า-ไฟส่องสว่าง  
  แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  



 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข  
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  แนวทางที่ 1 การ รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  แนวทางที่ 2 การช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ  
  แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

6. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี 
  แนวทางที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพบ  ุคลากรและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริการที่ดี 
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 

 2.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 



 

  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11)แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ /
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 เทศบาลต าบลแสลงพันมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เทศบาลต าบลแสลงพันจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ด้วย
ภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่ า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลา
ที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น 
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ
และประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลแสลงพัน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 3. อัตราก้าลังพนักงานส่วนต้าบล  ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเน่ือง  มีแผน
อัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 
 



 

 4. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 
 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของ
ประชาชน 

โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการ 

   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน  

- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 

   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจ า 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 

    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เน่ืองจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคา
น้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพ
การผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่ งจ้าเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 
ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้น
ต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทย
มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ



 

คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกคร้ังเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 
 
 
ความเหลื่อมล้้า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้า
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 



 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็น
โอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว 
ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น



 

รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้ เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้า
ให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเร่ืองความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดัน
จากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  



 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่าย
ทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยคร้ังขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรอง
แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 



 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลแสลงพัน พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์

ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 

ความมั่นคง 

 

การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

การปรบัสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้้าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยท.01 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

สระบรุ ี

ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเท่ียวใน

อุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน

กระบวนการผลิตสินค้า
และบรกิารให้ได้
มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างความมั่นคง 

และสังคมคุณภาพตาม 

วิถีภูมิปัญญาไทย 

เสริมสร้างระบบบริการ
สาธารณะตามหลกัธรร
มาภิบาลและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพ่ิมประสิทธภิาพการ
ผลิตและความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
กับชุมชนเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมและ
การเกษตรเชิง

สร้างสรรค ์

เสริมความโดดเด่นของ
การท่องเท่ียวด้วยการ
ผสมผสานกันระหว่าง 

Technology 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติและภูมิปญัญา

เพ่ิมศักยภาพการจัดการ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมการ
ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ

ของแม่น้้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
และสร้างมูลค่าจากขยะ
ด้วยการใช้นวัตกรรม

แห่งชาติ 

 

 

พัฒนาผังเมืองและ
การจัดการ 
Logistics 

 

เพ่ิมประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการใน

กลุ่มจังหวัดภาค
กลาง ตอนบน 1 



 

 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

การพัฒนาบริหาร

จัดการทรัพยากรและ

ส่งเสริมอนุรักษแ์ละฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร 

ภาครัฐสู่การ

ส่งเสริมการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 
อปท. 

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การศกึษา  

ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ กฬีา
และนนัทนาการ 

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสวัสดกิารสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์ 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครฐั
การบริหารจัดการที่ด ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๖ ยุทธ)  

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านสาธารณสุข 

กีฬา และ
นันทนาการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
การคมนาคมมีความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ปราศจาก
มลพิษ เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพปลูกผักปลอด

สารพิษ 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการพัฒนาองค์กร
และการบริหารจัดการ

ที่ด ี
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพียงพอ ส่งเสรมิ
การออม สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริการด้าน

สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
คนพิการ อย่างทั่วถึง 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการศึกษาให้

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก้าวทัน

เทคโนโลยี 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี

ท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน

สวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมทุกความ

ต้องการ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริหารงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 
 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งแวดล้อม 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การพัฒนาด้านการ
คมนาคม ขนส่ง 

สิ่งก่อสร้าง 

พัฒนาระบบประปา 
และแหล่งน้้า 

พัฒนาระบบไฟฟ้า-ไฟ
ส่องสว่าง 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเท่ียว 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

ส่งเสริมสุขภาพและงาน
บริการสาธารณสุข 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬา 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ 

 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า 
เรียนรู้และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ก า ร ศ า ส น า  อ นุ รั ก ษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

การช่วยเหลือ  จัด
สวัสดิการ คนพิการ/

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการ
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 

 
 

เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนา

ศักยภาพเพื่อการบริการ
ท่ีดี 

เสริมสร้างการสร้าง
ส้านึกประชาธิปไตยและ

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สื่อและการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

จ้านวน 
 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลแสลงพัน 

Strategy  Map 

ต้าบลแสลงพันน่าอยู่ ควบคู่เกษตรก้าวหน้า  น้าพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี  

แนวคิดการศึกษาก้าวน้า ชุมชนล้้าความเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
วิสัยทัศน์ 

ยท.02 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนาและ

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  
กีฬา และ

 

การพัฒนา
สวัสดิการสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย ์

การพัฒนา
องค์กรและ

บุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหาร

การพัฒนาด้านการ

คมนาคม ขนส่งและ

ส่ิงแวดล้อม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
การคมนาคมมีความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพปลูกผักปลอด
สารพิษ 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพียงพอ ส่งเสริม
การออม สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริการด้าน

สาธารณสุขของผู้สูงอาย ุ
คนพิการ อย่างทั่วถึง 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการศึกษาให้

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพกา้วทัน

เทคโนโลยี 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี

ท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน

สวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมทุกความ

ต้องการ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริหารงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธภิาพ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบประปา 

การพัฒนาระบบไฟฟ้า-

ไฟส่องสว่าง 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาแระ

กบอาชีพและการพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุน

การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสุขภาพและ

การบริการสาธารณสุข 

ส่งเสริมและพัฒนาการ

กีฬา 

ส่งเสริมการศึกษา 

เรียนรู้ส่ือสารการเรียน

การสอน 

ส่งเสริมและพัฒนาด้าน

การศาสนา อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณ ี

การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและสร้าง

ความเขม้แข็งของชมุชน 

การชว่ยเหลือการจดั

สวัสดิการคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุ

เสริมสร้างศกัยภาพ

บุคลากรและการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อการบริการ

การสร้างส านึก

ประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ส่ือและ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

แผนงาน 
แผนงาน

สาธารณสขุ 
แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 



 

 
 
 

 
 

 
                                            
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สิ่งแวดล้อม 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

9 9 9 9 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 9 สาย 

การพัฒนาด้าน
คมนาคม ขนส่ง
และสิง่ปลูก

สร้าง 

26 โครงการ กองช่าง กองคลงั 
ส านักปลัด 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สิ่งแวดล้อม 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3 3 3 3 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 3 สาย 

การพัฒนา 
ระบบประปา 

4 
โครงการ 

กองช่าง กองคลงั 
ส านักปลัด 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 1 สาย 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

2 
โครงการ 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 
โครงการ 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย ความก้าว กลยุทธ ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

 

ยท.03 

แผนงานการเกษตร 

 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

แผนงานงบกลาง 

 



 

กับยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท. ผลผลิต/
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ รับผิดชอบ
หลัก 

สนับสนุน 

  การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1 
โครงการ 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

  การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1 
โครงการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

  การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข  
กีฬาและ
นันทนาการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1 1 1 1 เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ 
ละ 1 สาย 

ส่งเสริม 
และสนุน 
การกีฬา 

1 
โครงการ 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศานาและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
พัฒนาสื่อการ
เรียน 

1 
โครงการ 

กอง
การศึกษาฯ 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา 
สวัสดิการ
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1 1 1  โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลงั 
 



 

 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา 
สวัสดิการ
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

แผนงาน
ช่วยเหลือจัด
สวัสดิการ คน

พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ 

1 
โครงการ 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

กองคลงั 
ส านักปลัด 

 

  การพัฒนา 
สวัสดิการ
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

1 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลงั 
ส านักปลัด 

  การพัฒนา 
องค์กร
บุคลากร
ภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพ
องค์กรเพ่ือการ
บริการที่ดี 

1 
โครงการ 

ทุกส่วน
ราชการใน
เทศบาล

ต าบลแสลง
พัน 

ทุกส่วน
ราชการใน
เทศบาล

ต าบลแสลง
พัน 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

  การพัฒนา 
องค์กร
บุคลากร
ภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมการ
สร้างส านึก

ประชาธิปไตย
และการมีส่วน

ร่วมของ
ประชาชน 

1 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลงั 
ส านักปลัด 

  การพัฒนา 
องค์กร
บุคลากร
ภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
สื่อและการรับรู้
ข้อมุลข่าวสาร 

1 
โครงการ 

ส านักปลัด กองคลงั 
ส านักปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง 
กองพัฒนาชนบท 

 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัดฯ 
กองพัฒนาชนบท 
 

 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ  
บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งชุมชน กองพัฒนาชนบท  

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 
กองพัฒนาชนบท 
กองแผนฯ 
ส านักปลัดฯ 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองแผนฯ 
ส านักปลัดฯ 
กองพัฒนาชนบท 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 
 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่  
บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน กองพัฒนาชนบท  

 

ส่วนที่  4 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

  บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัดฯ  

4. ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรง
กับความต้องการของประชาชน 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ  

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ใน
หัวใจชาวสุพรรณบุรี และมี
ความสามารถทางด้านกีฬา                       
สู่ความเป็นเลิศ 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของ
ชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัดฯ  

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองแผนฯ 
กองคลัง 
กองกิจการสภาฯ 
กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดฯ 
หน่วยตรวจสอบฯ 
กองพัสดุฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองพัฒนาฯ 
กองช่าง 

 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง 
ส านักปลัดฯ 

 



กองพัฒนาฯ 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 10 หน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 แผนงานการเกษตร 2 1,500,000 2 15,000,000 9 19,230,000 4 2,800,000 17 38,530,000

 1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และ 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 4 6,800,000

นันทนาการ

รวม 3 3,200,000 3 16,700,000 10 20,930,000 5 4,500,000 21 45,330,000

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้ง

และพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบรหิารจัด

การทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหเ้กิดความสมดุล

2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และ 70 215,750,000 85 241,850,000 84 288,308,000 77 249,350,000 316 995,258,000

นันทนาการ

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000,000

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 32,100,000 12 48,900,000 12 162,900,000 9 33,100,000 41 277,000,000

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

รวม 4 ปี

แบบ ผ. 07 



2.4 แผนงานการเกษตร 4 16,829,000 3 8,829,000 3 8,829,000 3 8,829,000 13 43,316,000

2.3 แผนงานเคหะและชุมขน 5 13,150,000 5 13,150,000 4 10,150,000 4 10,150,000 18 46,600,000

รวม 88 282,829,000 106 317,729,000 104 475,187,000 94 306,429,000 392 1,382,174,000

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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 25,750,000 12 33,050,000 12 33,050,000 12 33,050,000 46 124,900,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 54,500,000 5 54,500,000 5 54,500,000 5 54,500,000 20 218,000,000

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 6,200,000 5 6,200,000 5 6,200,000 5 6,200,000 20 24,800,000

3.4 แผนงานการศึกษา 3 6,200,000 3 6,200,000 3 6,200,000 3 6,200,000 12 24,800,000

3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000,000

3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 12,000,000 4 12,000,000 4 12,000,000 4 12,000,000 16 48,000,000

3.7 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 1 8,240,000 1 8,240,000 1 8,240,000 1 8,240,000 4 32,960,000

นันทนาการ

รวม 29 117,890,000 31 125,190,000 31 125,190,000 31 125,190,000 122 493,460,000

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐาน

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



โอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับ

ใหต้รงกับความต้องการประชาชน

4.1 แผนงานการศึกษา 8 44,100,000 10 57,100,000 9 54,100,000 9 54,100,000 36 209,400,000

4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 1 6,500,000 1 6,500,000 1 6,500,000 1 6,500,000 4 26,000,000

นันทนาการ

รวม 9 50,600,000 11 63,600,000 10 60,600,000 10 60,600,000 40 235,400,000

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)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิให้

กีฬาอยู่ใน่หวัใจชาวสุพรรณบรุแีละ

มีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

5.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 22 95,979,900 20 90,479,000 20 90,479,000 20 90,479,000 82 367,416,900

นันทนาการ

รวม 22 95,979,900 20 90,479,000 20 90,479,000 20 90,479,000 82 367,416,900

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการน า

 การเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิาร

 และบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



6.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

นันทนาการ

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 51 317,548,570 50 267,498,570 51 267,758,570 50 267,918,570 202 1,120,724,280

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 8 4,000,000

รวม 54 318,648,570 53 268,598,570 54 268,858,570 53 269,018,570 214 1,125,124,280

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)

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในสภาพ

ที่ดีได้มาตรฐานสากล

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 213 1,556,898,650 274 1,741,036,900 345 2,438,334,207 378 2,868,841,445 1210 8,605,111,202

7.2 แผนงานการเกษตร 62 401,947,200 91 437,164,000 142 583,309,555 126 641,060,200 421 2,063,480,955

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 10 25,268,400 10 25,268,400 10 25,268,400 10 51,268,400 40 127,073,600

7.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1,890,000 2 700,000 1 300,000  -  - 4 2,890,000

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



รวม 286 1,986,004,250 377 2,204,169,300 498 3,047,212,162 514 3,561,170,045 1675 10,798,555,757

รวมทั้งสิน 491 2,855,151,720 601 3,086,465,870 727 4,088,456,732 727 4,417,386,615 2546 14,447,460,937



แบบ ผ 01

2 .บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรูปและผลติภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก

       1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างศูนย์สาธิตทางการ เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิตการเกษตร เกษตรกรและประชาชน  -  -  - 800,000 จ านวน 1 แห่ง มีศูนย์สาธิตการเกษตร กองแผน

เกษตร ให้ความรู้แกเ่กษตรกรและ ทั่วไปในจงัหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ความรู้แก่ และงบประมาณ

ประชาชนทั่วไป เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป

2 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน เพื่อด าเนินการจดัให้มีการอบรม เกษตรกรและประชาชน  -  - 500,000  - ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรได้รับความรู้ กองแผน

เกษตร เกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกบั ทั่วไปในจงัหวัดสุพรรณบุรี เกษตรน าความรู้ ในการจดัท าเกษตร และงบประมาณ

ทางท าเกษตรอย่างถูกต้อง ไปพัฒนาการท า อย่างถูกต้อง

การเกษตรให้ดี

ย่ิงขึ้น

3 โครงการโรงเรียนชาวนาไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของชาวนา ชาวนาจ านวน 100 คน  -  - 300,000  - ร้อยละ 60 ของ ชาวนาในเขตอ าเภอ กองแผน

ของอ าเภอบางปลาม้า ในอ าเภอบางปลาม้า ได้รับความรู้ในการลด เกษตรน าความรู้ บางปลาม้าและอ าเภอ และงบประมาณ

ต้นทุนการผลิต ไปพัฒนาการท า สองพี่น้องได้รับความรู้

การเกษตรให้ดี เท่าทันการผลิตและ

ย่ิงขึ้น การซ้ือขาย

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเช่ือมโยง สูเ่กษตรอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1. พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรูปและผลติภัณฑ์เพ่ือการบริโคภและการสง่ออก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีปี่  (พ.ศ.  2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นจังหวัดสพุรรณบุรี



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาความรู้ชาวนา เพื่อให้ชาวนาได้รับความรู้ทั้งใน ชาวนาในอ าเภอบางปลาม้า  -  -  - 500,000 ร้อยละ 60 ของ ชาวนาและเยาวชน กองแผน

ตามรอยพระราชด าริ  อ.บางปลาม้า สถานที่และนอกสถานที่ จ านวน 100 คน เกษตรน าความรู้ เกดิความรู้และมีศูนย์ และงบประมาณ

ไปพัฒนาการท า การเรียนใน 

การเกษตรให้ดีย่ิงขึ้น สถานศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการท านา เพื่อเป็นการลดระยะในการ จ านวน 9 หมู่บ้านได้แก ่  -  - 500,000  - ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรน าเทคโนโลยี กอง

แบบโยนกล้า ปลูกข้าวลดต้นทุนในการผลิต 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,12,14 เกษตรน าความรู้ การปลูกข้าวแบบโยน พัฒนาชนบท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั  ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง ไปพัฒนาการท า กล้าไปใช้มากขึ้น

แปลงนา การเกษตรให้ดีย่ิงขึน้

6 โครงการแกไ้ขปัญหาด้านการเกษตร ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรเพื่อ เกษตรกรพื้นที่จงัหวัด -  - 5,000,000  - ร้อยละ 60 ของ การประกอบอาขีพ กอง

แกไ้ขปัญหาเกษตรกรที่ประสบ สุพรรณบุรี การเกษตร เกษตรกรเป็นได้อย่าง พัฒนาชนบท

ภัยปัญหาภัยธรรมชาติ,ภัยจาก สามารถแกไ้ข ไม่มีปัญหา

ศัตรูพืช ฯลฯ ปัญหาการ

ประกอบอาชีพ

ได้ดีขึ้น

7 โครงการข้าวขวัญสุพรรณเพื่อการ ชาวนามีพันธ์ุข้าวพื้นบ้านที่มี 4 อ าเภอ ได้แก ่อ าเภอเมือง  -  - 5,000,000  - ร้อยละ 60 ของ ชาวนามีพันธ์ุข้าวที่ดี กอง

อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาพันธุกรรมข้าว คุณภาพเหมาะสมกบัพื้นที่จงัหวัด อ าเภออู่ทอง อ.ศรีประจนัต์ การเกษตร ในการเพาะปลูก พัฒนาชนบท

พื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรีไว้เพาะปลูก และอ าเภอดอนเจดีย์ มีพันธ์ุข้าวที่ดี

ในระบบการผลิตสีเขียวครบวงจร ในการเพาะปลูก

งบประมาณและที่มา



8 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวแบบ  -  - 5,000,000  - ร้อยละ 50 ของ พื้นที่การท าเกษตร กอง

คุณภาพในตลาดเป็นทางเลือกให้ อินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การเกษตร ในจงัหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

แกเ่กษตรกร จงัหวัดสุพรรณบุรี ท านาโดยใช้ปุ๋ย มีคุณภาพที่ดีขึ้น

อินทรีย์ ให้มี

คุณภาพดีได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตปุ๋ย เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบ จ านวน 1 ชุด  -  - 1,430,000  - จ านวน 1 เคร่ือง มีการพัฒนาด้าน กอง

ชีวภาพชนิดปั้มเม็ด อาชีพด้านการเกษตรมีผลผลิต การเกษตรให้มี พัฒนาชนบท

ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพ

10 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ ประชาชนภายในจงัหวัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถน าผักตบ สามารถน าวัสดุที่ กอง

จา้งเหมา แรงงาน และจดัหา สุพรรณบุรี ชวามาผลิตเป็น เหลือใช้มาประยุกต์ พัฒนาชนบท

วัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภคใน ปุ๋ยชีวภาพไม่ ใช้ให้เกดิประโยชน์

การบริหารจดัการโรงงานผลิต น้อยกว่า ปีละ

ปุ๋ยหมักจาก  ผักตบชวา 10 ตัน

11 โครงการสลายตอซังข้าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกษตรกรพื้นที่จงัหวัด 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีต้นทุนใน กอง

เกษตรลดหรืองดเผาเศษวัสดุ สุพรรณบุรี เกษตรกรใช้วิธี การท าเกษตรที่ลดลง พัฒนาชนบท

การเกษตรในแปลงนาของ สลายตอซังข้าว

เกษตรกรโดยใช้สารสลาย แทนการเผา

ฟางข้าว ตอซัง และเศษวัสดุ

การเกษตรทดแทนการเผา

งบประมาณและที่มา



1,500,000 1,500,000 19,230,000 2,800,000  -  -  -

 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมหกรรมการเกษตร  -เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ ประชาชนั่วไปและในเขต 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละ 70  -เกษตรกรมีความ ส านักปลัด

อุตสาหกรรม คัดเลือกพันธ์ุกระบือที่ดี จงัหวัดสุพรรณบุรี ของเกษตรกร เข้าใจในการคัดเลือก อบจ.

 -เพื่อส่งเสริมการเล้ียงการ ได้จ าหน่ายสินค้า พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ

จดัการกระบืออย่างถูกวิธี และจดันิทรรศ อย่างถูกต้อง

 -เพื่อสร้างรายได้แกเ่กษตรกร การด้านการ  -เกษตรกรเข้าใจ

จากมูลค่าเพิ่มของกระบือพันธ์ุดี เกษตร รูปแบบการเล้ียง

 กระบือการจดัการและ

การให้อาหารอย่าง

ถูกต้อง

 -เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา

รวม 11  โครงการ



1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000  -  -  -รวม 1  โครงการ



    ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3   การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มควบคู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติสูค่วามยัง่ยนื

     2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดุล

        2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างเครือข่ายประชา  - เพื่อสร้างเครือข่ายการประชา   - บคุลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 บคุลากรเกิดการ ส านักปลัด

สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ใหม้ีจ านวนเพิ่มขึ้น   - ประชากรทั่วไป ของบคุลากร เรียนรู้เกิดความมุ่งมั่น อบจ.

  - ส่ือทกุประเภท และประชาชน ที่จะเปน็เครือข่ายที่ดี

เกิดเครือข่าย

ประชาสัมพนัธ์

เพิ่มขึ้น

2 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์  -เพื่อเปน็การสนับสนุนกิจกรรม ประชาชนทั่วไปและในเขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 70 สามารถส่งเสริมการ ส านักปลัด

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ มีนักทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยวของจังหวัด อบจ.

 -เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติ เข้ามาทอ่ง สุพรรณบรีุใหเ้ปน็ที่รู้จัก

องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เที่ยวจังหวัด อยางแพร่หลาย

 -เพื่อเปน็การส่งเสริมและ สุพรรณบรีุ

สนับสนุนการทอ่งเที่ยวของ เพิ่มขึ้น

จังหวัดสุพรรณบรีุ 

 -เพื่อเปน็การเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมประจ าทอ้งถิ่นสู่สากล

 -เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรม

 ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2.  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดุล

งบประมาณและที่มา



สาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอัศจรรย์วันสงกรานต์  -เพื่อเปน็การสนับสนุนกิจกรรม ประชาชนทั่วไปและใน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ท าใหส้ามารถเผยแพร่ ส านักปลัด

สุพรรณบรีุ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เขตจังหวัดสุพรรณบรีุ มีนักทอ่งเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น อบจ.

ของจังหวัดสุพรรณบรีุ เข้ามาทอ่ง ใหเ้ปน็ที่รู้จักอย่าง

 -เพื่อเปน็การส่งเสริมและ เที่ยวจังหวัด แพร่หลาย

สนับสนุนการทอ่งเที่ยวของ สุพรรณบรีุ

จังหวัดสุพรรณบรีุ เพิ่มขึ้น

 -เพื่อเปน็การรักษาศิลป

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

4 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่แหล่งทอ่ง เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ ประชาชนทั่วไป 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 สถานที่ทอ่งเที่ยวเปน็ที่ ส านักปลัด

เที่ยวและของดีเมืองสุพรรณบรีุ สร้างรายได้ใหก้ับประชาชน ของจ านวน รู้จักของประชาชนทั่วไป อบจ.

นักทอ่งเที่ยว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เข้ามาทอ่ง

เที่ยวจังหวัด

สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น

5 โครงการประวัติต านานหมู่บา้น เพื่อเปน็การศึกษา  ค้นคว้าข้อมูล ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนา 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเอกสาร ท าใหท้ราบประวัติความ กอง

นามเมือง ประวัติหมู่บา้นและภูมิปญ๎ญา ตามโครงการ ประวัติหมู่บา้น เปน็มาของหมู่บา้นต่าง ๆ การศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา



ทอ้งถิ่น นามเมือง ในจังหวัดสุพรรณบรีุ

ฉบบัสมบรูณ์

และมีการ

เผยแพร่ตาม

แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจ้างเหมาจัดท าปาูย -เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ -สถานที่ต่าง ๆ ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 -นักทอ่งเที่ยว ประชาชน ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์สถานที่ทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวที่มาเย่ียมชมสถานที่ จังหวัดสุพรรณบรีุ ของนักทอ่ง ที่มาเย่ียมชมสถานที่ อบจ.

ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวภายใน  จ. สุพรรณบรีุ เช่นป๎๊มน้ ามันหรือ เที่ยวได้รับ ทอ่งเที่ยวภายในจังหวัด

-เพื่อเปน็การพฒันาการประชา สถานที่ใหบ้ริการ ความสะดวก สุพรรณบรีุ ได้รับความ

สัมพนัธ์สถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ประชาชน/ นักทอ่งเที่ยว สบายในการ สะดวก รวดเร็วในการ

ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ใหบ้ริการการ ใหบ้ริการ

จัดท าปาูย -เปน็ปาูยที่สวยงามและ

เอกลักษณ์ เปน็เอกลักษณ์ของ

จังหวัด จังหวัดสุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ

7 โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนา เปน็การกระตุ้นเตือนใหป้ระชาชน จัดกิจกรรมที่เปน็การ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

และกิจกรรมวันส าคัญแหง่ชาติ หรือคนในสังคมได้ตระหนัก และ ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน โครงการ เกิดความตระหนัก การศึกษาฯ

ระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในวันนั้นๆ ประชาชนเกิดความ ประสบความ และใหค้วามส าคัญใน 

หรือบคุคลที่มีความส าคัญต่อสังคม ตระหนัก และใหค้วาม ส าเร็จตาม วันส าคัญต่างๆ 

งบประมาณและที่มา



ส าคัญในวันส าคัญต่างๆ แผนงาน

8 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ วัฒนธรรมประเพณี กอง

ประเพณีทอ้งถิ่นและภูมิปญ๎ญา และภูมิปญ๎ญาทอ้งถิ่นของจังหวัด ในจังหวัดสุพรรณบรีุ โครงการ ทอ้งถิ่นได้รับการ การศึกษาฯ

ทอ้งถิ่น สุพรรณบรีุ ประสบความ สืบสานใหค้งอยู่ชั่วลูก 

ส าเร็จตาม ชั่วหลานต่อไป

แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอนุรักษวั์ฒนธรรม เพื่อด าเนินการจัดต้ังอาคาร ด าเนินการจัดต้ังอาคาร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อาคาร สามารถเผยแพร่ ส านักปลัด

พื้นบา้นและมรดกทางภูมิปญ๎ญา พพิธิภัณฑ์ชาวลาวเวียง  โดยต้ัง พพิธิภัณฑ์ชาวลาวเวียง พพิธิภัณฑ์ วัฒนธรรมชาวลาวเวียง อบจ.

เปน็ศูนย์กลางในการรวบรวม ชาวลาวเวียง ใหเ้ปน็ที่รู้จักแก่

ข้อมูลทางวัฒนธรรมพื้นบา้น จ านวน 1หลัง ประชาชนทั่วไป รวมถึง

และมรดกทางภูมิปญ๎ญา เปน็การส่งเสริมใหเ้ปน็

และเปน็การส่งเสริมสนับสนุน แหล่งทอ่งเที่ยวอีกแหง่

ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัด หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ

งบประมาณและที่มา



10 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  -เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปและใน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 สามารถส่งเสริมการ ส านักปลัด

สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เขตจังหวัดสุพรรณบรีุ ของจ านวน ทอ่งเที่ยวของจังหวัด อบจ.

ของจังหวัดสุพรรณบรีุ นักทอ่งเที่ยวเข้า สุพรรณบรีุใหเ้ปน็ที่รู้จัก

 -เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจ มาทอ่งเที่ยว อย่างแพร่หลาย

และเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชน จ.สุพรรณบรีุ

ในทอ้งถิ่น เพิ่มขึ้น

 -เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่สินค้า OTOP สินค้า

วิสาหกิจชุมชน และของดีเมือง

สุพรรณบรีุ สู่ผู้บริโภคภายในและ

ภายนอกจังหวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการมัคคุเทศก์สัญจรน าชม  -เพื่อส่งเสริมและพฒันาบคุลากร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60  -สามารถส่งเสริมและ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่น ในการท าหน้าที่อาสาสมัคร ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ของเด็ก พฒันาบคุลากรในการท า อบจ.

มัคคุเทศก์น าชมทอ้งถิ่น ใหม้ี นักเรียน หนา้ที่อาสาสมคัร

ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง สามารถเปน็ มัคคุเทศก์ใหม้ีความรู้ 

และเปน็เร่ืองราวเดียวกันของ มัคคุเทศก์ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

แหล่งทอ่งเที่ยวภายในทอ้งถิ่น สัญจรได้ และเปน็เร่ืองราวเดียวกนั

 -เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ของแหล่งทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่มา



รับการส่งเสริมพฒันาทกัษะ ภายในทอ้งถิ่น

การพดู บคุลิกภาพ ความกล้า  -ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้

แสดงออกและการใช้ปฏิภาณ รับการส่งเสริมพัฒนา

ไหวพริบ ทกัษะการพดูบคุลิกภาพ 

 -เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความกล้าแสดงออกและ

ในการท าหน้าที่อาสาสมัคร การใช้ปฏิภาณไหวพริบ

มัคคุเทศก์น าชมทอ้งถิ่น และเปน็  -ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

การส่งเสริมสนับสนุนการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ทอ่งเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบรีุ จากการอบรมมาใช้ใน

 -เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร การปฏิบติัหน้าที่อาสา

มัคคุเทศก์น าชมทอ้งถิ่น สมัครมัคคุเทศก์น าชม

ทอ้งถิ่นได้

 -สามารถสร้างเครือข่าย

อาสาสมัครมัคคุเทศก์น า

ชมทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการร าลึกเจ้าพระยายมราช  -เพื่อร าลึกถึงคุณงานความดีและ ประชาชนชาวจังหวัด 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60  -สามารถเผยแพร่ประวัติ ส านักปลัด

ช้างปาุต้นคนสุพรรณ ผลงานของทา่นเจ้าพระยายมราช สุพรรณบรีุ ของประชาชน และผลงานของทา่นเจ้า- อบจ.

(ป๎้น สุขุม) ที่ได้ท าคุณประโยชน์ ได้ร าลึกถึง พระยายมราช (ป๎้น สุขุม)

งบประมาณและที่มา



แก่ประเทศชาตินานัปการ คุณงามความดี ที่ได้ท าคุณประโยชน์แก่

 -เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน และผลงาน แประเทศชาตินานัปการ

ได้ตระหนักรักและภาคภูมิใจ ของทา่น ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

บคุคลส าคัญของชาวสุพรรณบรีุ เจ้าพระยา  -ท าใหเ้ยาวชนและ

และเปน็แบบอย่างที่ดีในการ ยมราช ประชาชนได้ตระหนักรัก

ด าเนินชีวิตใหป้ระสบความส าเร็จ และภาคภูมิใจในบคุคล

 -เพื่อเผยแพร่ผลงานเจ้าพระยา ส าคัญของชาวสุพรรณบรีุ

ยมราช (ป๎้น สุขุม) แก่สาธารณชน และเปน็แบบอย่างที่ดีใน

ใหแ้พร่หลาย การด าเนินชีวิตใหป้ระสบ

 -เพื่อเผยแพร่ใหน้กัเรียนนกัศึกษา ความส าเร็จ

ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้รู้  -สามารถสร้างเครือข่าย

จักแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง การท างานเกิดการบรูณา

ท่องเที่ยว การร่วมกนัระหว่างองค์กร

 -นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน เกิดความรัก

เกิดความรัก หวงแหน 

อนุรักษ ์สืบทอดมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรม ให้

ย่ังยืนสืบไป

 -นักเรียน นักศึกษา 

ครูอาจารย์ และผู้สนใจ

ทั่วไป รู้จักแหล่งเรียนรู้

และแหล่งทอ่งเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการ  - เพื่อพฒันาระบบงานด้าน นักทอ่งเที่ยวมีช่องทางที่ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80  - มีประชาชนเข้ามา กองแผนและ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ สารสนเทศเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว จะหาข้อมูลที่จะทอ่งเที่ยว ของจ านวน เที่ยวจังหวัดสุพรรณบรีุ งบประมาณ

ทอ่งเที่ยว จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุทาง นักทอ่งเที่ยว มากขึ้น

 - เพื่อใหบ้คุคลภายนอกเข้าถึง ระบบสารสนเทศ เข้ามาทอ่งเที่ยว  - มีช่องทางส าหรับ

ข้อมูลพื้นฐานการทอ่งเที่ยว จ.สุพรรณบรีุ ผู้สนใจด้านการ

เพิ่มขึ้น ทอ่งเที่ยว

14 โครงการอนุรักษภู์มิปญ๎ญาทอ้งถิ่น เพื่อเปน็การส่งเสริมและอนุรักษ์ -เด็กนักเรียน / นักศึกษา / 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 เปน็การส่งเสริมและ กอง

ภูมิปญ๎ญาทอ้งถิ่น ประชาชนทั่วไปภาย ของนักเรียน อนุรักษภู์มิปญ๎ญา การศึกษาฯ

ในจังหวัดสุพรรณบรีุ นักศึกษา ทอ้งถิ่น

ประชาชนรู้จัก

อนุรักษภู์มิ

ปญ๎ญาทอ้งถิ่น

15 โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด ภายในบา้นเจ้าพระยา 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80  - นักทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

รับรองและพธีิการ พธีิ กิจกรรมงานโครงการต่างๆ ยมราช (บา้นยะมะรัชโช) ของจ านวน ประชาชนทั่วไปศึกษา อบจ.

คุ้มขุนแผนพระบรมราชา นักทอ่งเที่ยว เรียนรู้ด้านโบราณคดี

นุสรณ์ดอนเจดีย์ เข้ามาทอ่งเที่ยว และโบราณวัตถุที่ส าคัญ

จ.สุพรรณบรีุ ของจังหวัดสุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  - เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์แหล่ง  - ผู้น าทอ้งถิ่นผู้น าชุมชน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 จังหวัดสุพรรณบรีุมี ส านักปลัด

ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ต่างๆประชาชน นักเรียน ของจ านวน นักทอ่งเที่ยวเข้ามา อบจ.

นักศึกษาและอื่นๆที่ นักทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เกี่ยวข้อง เข้ามาทอ่งเที่ยว

จ.สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น

17 โครงการจัดกิจกรรมการแสดง  - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวภายใน  - เด็กนักเรียน นักศึกษา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80  - นักทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

ต่างๆเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จังหวัดสุพรรณบรีุ ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย ของจ านวน ประชาชนทั่วไปศึกษา อบจ.

ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ  - เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ และชาวต่างชาติ นักทอ่งเที่ยว เรียนรู้ด้านโบราณคดี

สถานที่ทอ่งเที่ยวทางโบราณคดี เข้ามาทอ่งเที่ยว และโบราณวัตถุที่ส าคัญ

โบราณวัตถุ ที่ส าคัญของจังหวัด จ.สุพรรณบรีุ ของจังหวัดสุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ เพิ่มขึ้น

 - เพื่อขยายการตลาดด้านการ

ทอ่งเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบรีุ

18 โครงการเตรียมความพร้อมด้าน เพื่อเปน็จุดเร่ิมต้นในการเตรียม ประชาชนในจังหวัด  -  500,000  -  - การทอ่งเที่ยว ประชาชนได้เตรียมความ ส านักปลัด

การทอ่งเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ความพร้อมรองรับการเปดิ สุพรรณบรีุ ของจังหวัด พร้อมรับการเปดิ อบจ.

ประชาคมอาเซียน (AEC) สุพรรณบรีุ ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่มา



ประเทศไทย ได้รับการ

ตอบรับจาก

ประชาคม

อาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการประชาสัมพนัธ์การ  -เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ สถานที่ทอ่งเที่ยวภายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  -เปน็การประชาสัมพนัธ์ ส านักปลัด

ทอ่งเที่ยวจังหวัดสุพรรณบรีุ สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของ จังหวัดสุพรรณบรีุ ของจ านวน สถานที่ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่ อบจ.

จังหวัดสุพรรณบรีุ ใหเ้ปน็ที่รู้จัก นักทอ่งเที่ยว รู้จักของนักทอ่งเที่ยวและ

แก่นักทอ่งเที่ยวและประชาชน เข้ามาทอ่งเที่ยว ประชาชนทั่วไปพร้อมดึง

ทั่วไป จ.สุพรรณบรีุ ดูดนักทอ่งเที่ยวใหม้า

 -เพื่อบรูณาการการท างานร่วม เพิ่มขึ้น เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กันระหว่างองค์กรในการประชา-  -เปน็บรูณาการการ

สัมพนัธ์การทอ่งเที่ยว ท างานร่วมกันระหว่าง

 -เพื่อเปน็การสร้างรายได้ใหก้ับ องค์กรในการประชา

ประชาชนภายในทอ้งถิ่นก่อให้ สัมพนัธ์การทอ่งเที่ยว

เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  -เปน็การกระตุ้น

 -เพื่อเปน็การสนับสนุนส่งเสริม เศรษฐกจิในการสร้าง

นโยบายการท่องเทีย่วตามยุทธศาสตร์ งานสร้างภายในรายได้

ที่ 2 ของจังหวัดวาด้วยการเสริม ใหก้ับประชาชนทอ้งถิ่น

สร้างและพฒันาการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่มา



20 โครงการปรับปรุงการจัดแสดง เพื่อเปน็แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ ประชาชนทกุกลุ่มเปาูหมาย  - 5,000,000  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมีความเปน็ ส านักปลัด

นิทรรศการถาวรพพิธิภัณฑสถาน มรดกวัฒนธรรมทอ้งถิ่น เปน็แหล่ง ในพื้นที่ และนักทอ่งเที่ยว มีนักทอ่งเที่ยว อยู่ที่ดีขึ้นจากการ อบจ.

แหง่ชาติสุพรรณบรีุ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาทอ่ง สร้างงานสร้างรายได้

เที่ยวจังหวัด

สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาชนภายในจังหวัด 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80  -เปดิโลกทศัน์ผู้น าชุมชน ส านักปลัด

พฒันาเครือข่ายของชุมชนเพื่อ พฒันาการมีส่วนร่วมของ สุพรรณบรีุ ของจ านวน ผู้น าอปท. กลุ่มพฒันา อบจ.

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัด ประชาชนในการส่งเสริมการ นักทอ่งเที่ยว บทบาทสตรี อสม. และ

สุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ เข้ามาทอ่งเที่ยว ประชาชนภายในจังหวัด

จ.สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ด้านการมี

เพิ่มขึ้น ส่วนร่วมในการบริหารจัด

การทอ่งเที่ยว

 -เปน็การกระตุ้นทาง

เศรษฐกิจในการสร้างงาน

ประชาชนสร้างรายได้ให้

กับภายในทอ้งถิ่น

 -เปน็การประชาสัมพนัธ์

งบประมาณและที่มา



สถานที่ทอ่งเที่ยวภายใน

จังหวัดสุพรรณบรีุ 

 -ประชาชนภายในจังหวัด

สุพรรณบรีุ สามารถน า

ข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยว

ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ

วางแผนและก าหนด

นโยบายในการส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวของชุมชน

และท้องถิน่ เพื่อการ

พฒันาที่ย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เด็กเยาวชนและประชาชน กอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ความสามารถด้านศิลปะการแสดง ทั่วไป ในจังหวัดสุพรรณบรีุ โครงการ ทั่วไปในจังหวัด การศึกษาฯ

สุพรรณบรีุ ดนตรี ร้องเพลง และวัฒนธรรม ประสบความ สุพรรณบรีุมีความรู้ด้าน

ทอ้งถิ่น ส าเร็จตาม ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

แผนงานโครงการ มากขึ้น

23 โครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ  -เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวภายใน  - เด็กนักเรียน นักศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 นักทอ่งเที่ยว ประชาชน ส านักปลัด

ชีวประวัติความอยู่ของบคุคล จังหวัดสุพรรณบรีุ และเปน็แหล่ง ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ของนัก ทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ อบจ.

งบประมาณและที่มา



ส าคัญภายในจังหวัดความอยู่ของ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของ และชาวต่างชาติ ทอ่งเที่ยวได้รู้ ชีวประวัติของบคุคล

บคุคลส าคัญภายในจังหวัด บคุคลส าคัญของจังหวัดสุพรรณบรีุ ชีวประวัติ ส าคัญของเมือง

สุพรรณบรีุ และเปน็สถานที่เรียนรู้วิธีการนวด บคุคลส าคัญ สุพรรณบรีุ

แผนไทยและสมุนไพรไทยในอดีต ของจังหวัด

สุพรรณบรีุ

24 โครงการจัดนิทรรศการแสดง  -เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ภาย เด็กนักเรียน นักศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 นักทอ่งเที่ยว ประชาชน ส านักปลัด

ชีวประวัติความเปน็อยู่ของขุนแผน ในจังหวัดสุพรรณบรีุ ประชาชนทั่วไป ทั้งชาว ของนัก ทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ อบจ.

ตามวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน  -เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ไทยและชาวต่างชาติ ทอ่งเที่ยวได้รู้ ชีวประวัติวรรณคดีเร่ือง

ชีวประวัติของบคุคลส าคัญ ชีวประวัติ ขุนช้างขุนแผนซ่ึงเปน็

ของจังหวัดสุพรรณบรีุ บคุคลส าคัญ บคุคลส าคัญของเมือง

ของจังหวัด สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการจัดแสดงแสง สี เสียง เล่า  -เพื่อเปน็การอนุรักษส่์งเสริม ประชาชนภายในจังหวัด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 70  -เปน็การอนุรักษ์ ส านักปลัด

ขานต านานขุนช้างขุนแผน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงาม สุพรรณบรีุ ของนัก ประเพณีและวัฒนธรรม อบจ.

ของคนไทย ใหค้งอยู่ตลอดไป ทอ่งเที่ยวได้รู้ อันดีงามของไทยได้รับ

 -เพื่อเปน็การส่งเสริม และ วัฒนธรรมและ การรักษาและสืบสานให ้

งบประมาณและที่มา



ประชาสัมพนัธ์สถานที่ทอ่งเที่ยว วิถีชีวิตอันดีของ คงอยู่กับประชาชนใน

ส าคัญของจังหวัดสุพรรณบรีุ ให้ คนไทย ทอ้งถิ่นต่อไป

เปน็ที่รู้จักแก่นักทอ่งเที่ยวและ  -เปน็การส่งสริมและ

ประชาชนทั่วไป ประชาสัมพนัธ์สถานที่

 -เพื่อเรียนรู้ วิถีชีวิตและความ ทอ่งเที่ยว พร้อมดึงดูด

เปน็อยู่ของคนไทยภาคกลางใน นักทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยว

อดีต เพิ่มมากขึ้น

 -เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น

หวงแหนในศิลป

วัฒนธรรมค่านิยมไทย

26 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  -เพื่อสนับสนุนแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่  -แหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ของ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 70  -เปน็การสนับสนุน ส านักปลัด

แหล่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบรีุ ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ มีนักทอ่งเที่ยว ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ อบจ.

 -เพื่อเปน็การส่งเสริมนโยบายการ เข้ามาทอ่ง สถานที่ทอ่งเที่ยวภายใน

ทอ่งเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ เที่ยวจังหวัด จังหวัดสุพรรณบรีุ

จังหวัดสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

 -เพื่อเปน็การสนับสนุนส่งเสริม เพิ่มขึ้น

และประชาสัมพนัธ์สถานที่

ทอ่งเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



27 โครงการทอ่งเที่ยวสุพรรณบรีุตาม  -เพื่อเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ประชาชนภายในจังหวัด 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70  -เปน็การกระตุ้นทาง ส านักปลัด

รอยวิถีไทย ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุด้านการ สุพรรณบรีุ ของนัก เศรษฐกิจในการสร้าง อบจ.

ตลาด ทอ่งเที่ยวได้รู้ รายได้ใหก้ับประชาชน

 -เพื่อเปน็การส่งเสริมนโยบาย วัฒนธรรมและ ภายในทอ้งถิ่น

การทอ่งเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 2 วิถีชีวิตอันดีของ

 -เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ คนไทย

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในจังหวัด

สุพรรณบรีุ

 -เพื่อเปน็การกระตุ้นทางเศรษฐกิจ

ในการสร้างงานสร้างรายได้ใหก้ับ

ประชาชนภายในทอ้งถิ่น

28 การประชาสัมพนัธ์การทอ่งเที่ยว  -เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/ ประชาชนทั่วไป 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 เปน็การประชาสัมพนัธ์ ส านักปลัด

โครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร ของจ านวน เผยแพร่กจิกรรม/โครงการ อบจ.

ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ และหรือที่ นักทอ่งเที่ยว ต่างๆ ขององค์การ

ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ เข้ามาทอ่ง บริหารส่วนจังหวัด

จัดท าวารสาร เอกสาร หนังสือ เที่ยวจังหวัด สุพรรณบรีุ งานทอ่งเที่ยว

คู่มือส่ิงพมิพข์ององค์การบริหาร สุพรรณบรีุ และแหล่งทอ่งเที่ยวของ

ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ เพิ่มขึ้น จังหวัดสุพรรณบรีุ

 -เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์จัด

พมิพแ์ผ่นพบัโฆษณาและเผยแพร่

ทอ่งเที่ยวและแหล่งทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดสุพรรณบรีุ และอื่นๆ ที่เกี่ยว

ข้องกับการประชาสัมพนัธ์ จัดท า

ปาูยประชาสัมพนัธ์ วัสดุและอื่นๆ 



ที่เกี่ยวข้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวให้ ด าเนินการภายในบริเวณ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ร้อยละ 80 นักทอ่งเที่ยวใหค้วาม ส านักปลัด

ซ่อมแซมสถานที่ทอ่งเที่ยวบงึฉวาก อยู่ในมาตรฐานและสามารถ แหล่งทอ่งเที่ยวบงึฉวาก ของนักทอ่ง สนใจเข้ามาเย่ียมชม อบจ.

เฉลิมพระเกียรติ  ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เฉลิมพระเกียรติ เที่ยวเข้ามา มากขึ้นและเปน็การ

เย่ียมชมมากขึ้น ทอ่งเที่ยว พฒันารายได้ใหแ้ก่

จ.สุพรรณบรีุ ประชาชนในจังหวัด

เพิ่มขึ้น สุพรรณบรีุ

30 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงภาย เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงภายใน ด าเนินการภายในบริเวณ 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 80 นักทอ่งเที่ยวใหค้วาม ส านักปลัด

ในสวนสัตว์บงึฉลากเฉลิม สวนสัตว์บงึฉลากเฉลิมพระเกียรติฯ สวนสัตว์บงึฉลากเฉลิม ของนักทอ่ง สนใจเข้ามาเย่ียมชม อบจ.

พระเกียรติ พระเกียรติฯ เที่ยวเข้ามา มากขึ้นและเปน็การ

ทอ่งเที่ยว พฒันารายได้ใหแ้ก่

จังหวัด ประชาชนในจังหวัด

สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างกรงเสือ และ เพื่อก่อสร้างกรงเสือ และสิงโต ด าเนินการถมดิน ลงลูกรัง 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 ร้อยละ 80 นักทอ่งเที่ยวใหค้วาม ส านักปลัด

สิงโตภายในเขตหา้มล่าสัตว์ปาุ ภายในเขตหา้มล่าสัตว์ปาุบงึฉวาก รองพื้นทราย ปหูญ้า พร้อม ของนักทอ่ง สนใจเข้ามาเย่ียมชม อบจ.

บงึฉวาก ติดต้ังระบบสปริงเกอร์ ภาย เที่ยวเข้ามา มากขึ้นและเปน็การ

ในกรงกอ่สร้างกรองนอนเสือ ทอ่งเที่ยว พฒันารายได้ใหแ้ก่

ก่อสร้างร้ัวรอบกรง ก่อสร้าง จังหวัด ประชาชนในจังหวัด

ร้ัวกั้นกลางกรง เทพื้นคอน สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

กรีตรอบกรงนอน แทน่นอน เพิ่มขึ้น

บอ่กินน้ า ระบบประปา

สาธารณสุข ประบภูมิทศัน์

และสาธารณูปโภคในการ

เสริมสร้างและพฒันาการ

ทอ่งเที่ยว

32 โครงการปรับปรุงเปล่ียนพรม  -เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวเกิดความ นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว 5,000,000  -  -  - ร้อยละ 80  -นักทอ่งเที่ยวเกิดความ ส านักปลัด

อาคารสถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น้ า ประทบัใจในการเดินทางเข้ามา ชมภายในบงึฉวากเฉลิม ของนักทอ่ง ประทบัใจในการเดินทาง อบจ.

หลังที่ 3 เปน็กระเบื้องแกรนิตโต เที่ยวชมภายในสถานแสดงพนัธ์ุ พระเกียรติฯ เที่ยวเข้ามา เข้ามาเที่ยวชมภายใน

สัตว์น้ าหลังที่ 3 ทอ่งเที่ยว สถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น้ า

งบประมาณและที่มา



 -เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านความ จังหวัด หลังที่ 3

สวยงามโดดเด่นและดึงดูด สุพรรณบรีุ  -ท าใหน้ักทอ่งเที่ยวเดิน

นักทอ่งเที่ยวใหเ้ดินทางเข้ามาเที่ยว เพิ่มขึ้น ทางเข้ามาเที่ยวชมใน

ชมภายในสถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น้ า สถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น้ า

หลังที่ 3 เพิ่มขึ้น หลังที่ 3 เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการปรับปรุงไฟเบอร์กลาส  -เพื่อปรับปรุงการร่ัวซึมและเพิ่ม นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว  - 2,118,600  -  - ร้อยละ 80  -แก้ไขการร่ัวซึมของตู้ ส านักปลัด

ภายในตู้ปลาอาคาร 1 ความสวยงามภายในตู้ปลาอาคาร 1 ชมภายในบงึฉวากเฉลิม ของนักทอ่ง ปลาและเกิดความ อบจ.

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา พระเกียรติฯ เที่ยวเข้ามา สวยงามภายในตู้ปลา

เที่ยวชมภายในสถานแสดงพนัธ์ุ ทอ่งเที่ยว อาคาร 1

สัตว์น้ าบงึฉวากฯ จังหวัด  - นักทอ่งเที่ยวเดินทาง

สุพรรณบรีุ เข้ามาเที่ยวชมใน

เพิ่มขึ้น บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติ

เพิ่มมากขึ้น

34 โครงการปรับปรุงไฟเบอร์กลาส  -เพื่อปรับปรุงการร่ัวซึมและเพิ่ม นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว  - 1,847,750  -  - ร้อยละ 80  -แก้ไขการร่ัวซึมของตู้ ส านักปลัด

ภายในตู้ปลาอาคาร 2 ความสวยงามภายในตู้ปลาอาคาร 2 ชมภายในบงึฉวากเฉลิม ของนักทอ่ง ปลาและเกิดความ อบจ.

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา พระเกียรติฯ เที่ยวเข้ามา สวยงามภายในตู้ปลา

งบประมาณและที่มา



เที่ยวชมภายในสถานแสดงพนัธ์ุ ทอ่งเที่ยว อาคาร 2

สัตว์น้ าบงึฉวากฯ จังหวัด  - นักทอ่งเที่ยวเดินทาง

สุพรรณบรีุ เข้ามาเที่ยวชมใน

เพิ่มขึ้น บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติ

เพิ่มมากขึ้น

35 โครงการปรับปรุงอุโมงค์เทยีมหน้า  -เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสวยงาม นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว  - 1,525,820  -  - ร้อยละ 80  -เกิดความทนัสมัย ส านักปลัด

บอ่บนัไดเฉียงอาคาร 3 และทนัสมัยภายในอุโมงค์เยมหน้า ชมภายในบงึฉวากเฉลิม ของนักทอ่ง โดดเด่น และสวยงาม อบจ.

บอ่บนัไดเฉียงอาคาร 3 พระเกียรติฯ เที่ยวเข้ามา เพิ่มมากย่ิงขึ้นภายใน

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวที่เข้า ทอ่งเที่ยว อุโมงค์

เที่ยวชมได้เก็บภาพความประทบัใจ จังหวัด

บริเวณอุโมงค์เทยีมหน้าบอ่บนัได สุพรรณบรีุ

เฉียงอาคาร 3 เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  -เพื่อส่งเสริมและพฒันาปรับปรุง  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 80 ของ  -เปน็สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ ส านักปลัด

ปรับปรุงต่อเติม ทรัพย์สินที่อยู่ใน ต่อเติม ทรัพย์สินของภายในสถาน ปรับปรุง ต่อเติม ทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่อยู่ ส าคัญของจังหวัด อบจ.

การดูแลรับผิดชอบของสถานแสดง แสดงพนัธ์ุสัตว์น้ าบงึฉวากเฉลิม ภายในสถานแสดงพนัธ์ุ ในความดูแล สุพรรณบรีุ

พนัธ์ุสัตว์น้ าบงึฉวากเฉลิม พระเกียรติฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ สัตว์น้ า ของ อบจ.  -มีนักทอ่งเที่ยว ทั้ง

พระเกียรติฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหดั สุพรรณบรีุ ชาวไทยและชาวต่าง

สุพรรณบรีุ อยู่ในสภาพ ชาติ ประชาชนทั่วไป

ใช้งานได้ เข้าเย่ียมชมสถานที่

ทอ่งเที่ยวต่างๆ ของ

จังหวัดสุพรรณบรีุ 

งบประมาณและที่มา



เพิ่มมากขึ้น

37 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงเกาะ ด าเนินการภายในบริเวณ 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ร้อยละ 80 นักทอ่งเที่ยวใหค้วาม ส านักปลัด

เกาะกระต่ายภายในสถาน กระต่ายภายในสถานแสดงพนัธ์ุ แหล่งทอ่งเที่ยวบงึฉวาก ของนักทอ่ง สนใจเข้ามาเย่ียมชม อบจ.

แสดงพนัธ์ุสัตว์น้ าบงึฉวาก สัตว์น้ าบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติ เที่ยวเข้ามา มากขึ้นและเปน็การ

เฉลิมพระเกียรติ ทอ่งเที่ยว พฒันารายได้ใหแ้ก่

จังหวัด ประชาชนในจังหวัด

สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น

38 โครงการทอ่งเที่ยวแบบไทยใน  - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวภายใน  - ส่วนราชการ ภาครัฐ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ  - ผู้เข้าร่วมโครงการจะ ส านักปลัด

จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ เอกชนพอ่ค้าประชาชน จ านวนนักทอ่ง ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต อบจ.

.- เพื่ออนุรักษวั์ฒนธรรมขนบธรรม ทั่วไปภายในทอ้งถิ่นต่าๆ เที่ยวเข้ามาทอ่ง แบบไทย

เนียมประเพณีของไทยใน ของจังหวัด เที่ยวจังหวัด  - เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้

ทอ้งถิ่นของจังหวัดสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ วัฒนธรรมประเพณีของ

 - เพื่อส่งเสริมและขยายเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น ประชาชนในทอ้งถิ่นนั้นๆ

ด้านการทอ่งเที่ยวของ จ.สุพรรณบรีุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ก่อสร้างแพชมปลาพร้อมติดต้ัง เพื่อเพิ่มปริมาณนักทอ่งเที่ยว จ านวน 1 โครงการ  -  -  - 2,400,000 ร้อยละ 80 สามารถเพิ่มปริมาณ ส านักปลัด

เคร่ืองท าออกซิเจนในแม่น้ าทา่จีน ใหม้ากขึ้น ของจ านวน นักทอ่งเที่ยวได้ อบจ.

บริเวณหน้าวัดพระนอน นักทอ่งเที่ยว ประมาณร้อยละ 90

 ต.พหิารแดง อ.เมือง มาพกัผ่อน

เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



40 โครงการสร้างเขื่อนดาดหนิพร้อม เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว ความยาว  204  เมตร  -  - 10,000,000  - ร้อยละ 60 มีประชาชนใหค้วาม ส านักปลัด

บนัไดทางขึ้น -ลง หมู่ที่ 2 บริเวณ ภายในต าบลใหไ้ด้มาตรฐาน ของจ านวน สนใจเข้ามาทอ่งเที่ยว อบจ.

อบต. ร้ัวใหญ่ ถึงวัดสารภี และส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ นักทอ่งเที่ยว ในจังหวัดสุพรรณบรีุ

ต.พหิารแดง  อ.เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในทอ้งถิ่น มาเที่ยวเพิ่ม เพิ่มมากขึ้น

มากขึ้น

41 สร้างเขื่อนปอูงกันตล่ิงพงับริเวณที่ เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว จ านวน 1 แหง่  -  - 1,000,000  - จ านวน มีประชาชนใหค้วาม ส านักปลัด

ท าการ อบต.ร้ัวใหญ่   ต.ร้ัวใหญ่ ภายในต าบลใหไ้ด้มาตรฐาน 1 แหง่ สนใจเข้ามาทอ่งเที่ยว อบจ.

อ.เมือง ในจังหวัดสุพรรณบรีุ

เพิ่มมากขึ้น

42 จัดซ้ือเรือส าหรับพานักทอ่งเที่ยว เพื่อรองรับนักทอ่งเที่ยวและเปน็ จ านวน 1 แหง่  - 2,000,000  -  - ร้อยละ 60 มีเรือส าหรับใหบ้ริการ ส านักปลัด

ชมริมฝ่๎งแม่น้ า  ต.ร้ัวใหญ่  อ.เมือง การพฒันารายได้ใหก้ับ อบต ของจ านวน นักทอ่งเที่ยว อบจ.

และโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว

แบบ Home Stay มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อจัดต้ังเปน็ศูนย์ผลิตภัณฑ์ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์  -  - 1,000,000  - ร้อยละ 60 ประชาชนในพื้นที่มี ส านักปลัด

งบประมาณและที่มา



พื้นที่บริเวณคูเมือง  ต.ร้ัวใหญ่ สินค้าภายในต าบลและเปน็ที่ และระบบบ าบดัน้ าเสีย ของจ านวน สถานที่ส าหรับพกัผ่อน อบจ.

อ.เมือง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน บริเวณคูเมืองหน้าวัดแค นักทอ่งเที่ยว หย่อนใจและสร้าง 

และจัดต้ังเปน็ตลาดน้ า มาเที่ยวเพิ่ม รายได้ใหต้นเอง

มากขึ้น

44 โครงการสร้างแพลอยน้ าท าสถานที่ เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่และใกล้ จ านวน 1 แหง่  - 1,200,000  -  - ร้อยละ 60 ประชาชนในพื้นที่มี ส านักปลัด

เล้ียงปลาและสถานที่ทอ่งเที่ยวใน เคียงใช้เปน็สถานที่พกัผ่อน ของจ านวน สถานที่ส าหรับพกัผ่อน อบจ.

บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.ร้ัวใหญ่ หย่อนใจและสร้างรายได้ให้ นักทอ่งเที่ยว หย่อนใจและสร้าง 

อ.เมือง ตนเองและชุมชน มาเที่ยวเพิ่ม รายได้ใหต้นเองและ

มากขึ้น

45 โครงการจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวตาม ตามจุดทางแยกต่าง ๆ  - 2,000,000  -  - ร้อยละ 60 เพิ่มความสะดวกให้ ส านักปลัด

แหล่งทอ่งเที่ยวในจังหวัด แนวนโยบายของจังหวัด ของจ านวน กับนักทอ่งเที่ยว อบจ.

สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ นักทอ่งเที่ยว 

มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

46 โครงการส่งเสริมสร้างสวนเฉลิม เพื่ออนุรักษต้์นน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวใน  -  - 5,000,000  - ร้อยละ 60 ประชาชนในพื้นที่มี ส านักปลัด

พระเกียรติพื้นที่มี 4 ไร่เศษ และ ความชุ่มชื้น  ท าใหไ้ม่มีน้ าปาุ ต.หว้ยขมิ้น  อ.ด่านช้าง ของจ านวน สถานที่ส าหรับพกัผ่อน อบจ.

เปน็แหล่งต้นน้ า หมู่ที่ 5 ไหลลงและเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว หย่อนใจและคงสภาพ 

ต.หว้ยขมิ้น อ.ด่านช้าง มาเที่ยวเพิ่ม ปาุใหส้มบรูณ์มากที่สุด

มากขึ้น



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการปาุไม้ชุมชนและพฒันาปาุ เพื่อพฒันาและฟื้นฟปูาุไม้ชุมชน จ านวน 1,200 ไร่  -  -  - 3,000,000 ร้อยละ 60 มีพื้นที่ปาุไม้ชุมชน ส านักปลัด

ชุมชนใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีปาุไม้ ชุมชน เพิ่มขึ้นและมีแหล่ง อบจ.

นิเวศน์ หมู่ที่ 7 ต.วังคันและ เพิ่มขึ้น ทอ่งเที่ยว 

หมู่ที่ 17ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง

48 โครงการก่อสร้างบา้นพกันัก เพื่อใช้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ทาง ประชาชนใน  -  - 3,000,000  - ร้อยละ 60 ต.ดอนมะเกลือมีศูนย์ ส านักปลัด

ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ,์เกษตร, วัฒนธรรม  อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ต.ดอนมะเกลือและ ของจ านวน การเรียนรู้ทาง อบจ.

วัฒนธรรม และก่อสร้างสถานที่ และใหค้วามรู้ด้านการเกษตร ประชาชนทั่วไป นักทอ่งเที่ยว วัฒนธรรม,การอนุรักษ์ 

พกัผ่อนหย่อนใจ มาเที่ยวเพิ่ม ส่ิงแวดล้อมและทาง

และสถานที่ทอ่งเที่ยว มากขึ้น ด้านการเกษตร

49 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวทาง เพื่อปรับปรุงและพฒันาและ ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้น  -  - 600,000  - ร้อยละ 60 ส่งเสริมสถานที่ ส านักปลัด

ประวัติศาสตร์วัดเขานางบวช ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เขาวัดนางบวช (เขาขึ้น) ของจ านวน ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จัก อบจ.

(เขาขึ้น)หมู่ที่ 4 ต.นางบวช  กว้าง 6 เมตร ยาว 200ม. นักทอ่งเที่ยว ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

อ.เดิมบางนางบวช พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า มาเที่ยวเพิ่ม

1,200 ตร.ม. มากขึ้น

50 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยวใน ด าเนินการปรับปรุงและ  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ส่งเสริมสถานที่ ส านักปลัด

เมืองล่ีเจียงในจังหวัดสุพรรณบรีุ เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคัญอีก พฒันา แหล่งทอ่งเที่ยว ของจ านวน ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จัก อบจ.

งบประมาณและที่มา



แหง่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบรีุ เมืองล่ีเจียง นักทอ่งเที่ยว ของประชาชนเพิ่มขึ้น

มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ บา้น เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ของ2 หมู่บา้น จ านวน 1 แหง่  - 1,000,000  -  - หมู่บา้น ประชาชน 2 ต าบล ส านักปลัด

หนองปลาดุก หมู่ที่ 4 ติดต่อกับ ใหส้วยงามและเปน็หมู่บา้น หนองปลาดุก ได้รับประโยชน์ อบจ.

บา้นแจงงาม ต.แจงงาม ตัวอย่าง เปน็หมู่บา้น 

อ.หนองหญ้าไซ ตัวอย่าง

52 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์อ่าง เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้ปน็ จ านวน 1 แหง่  -  - 10,000,000  - ร้อยละ 60 ส่งเสริมสถานที่ ส านักปลัด

เก็บน้ าลาดหวายสอ หมู่ที่ 2 แหล่งทอ่งเที่ยวของทอ้งถิ่น ของจ านวน ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จัก อบจ.

ต.เนินพระปรางค์  อ.สองพี่น้อง นักทอ่งเที่ยว ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

53 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใน เพื่อพฒันาและส่งเสริมแหล่ง ด าเนินการปรับปรุงแหล่ง  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ส่งเสริมสถานที่ ส านักปลัด

จังหวัดสุพรรณบรีุตามยุทธศาสตร์ ทอ่งเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวในจังหวัด ของจ านวน ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จัก อบจ.

จังหวัดสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ นักทอ่งเที่ยว ของประชาชนเพิ่มขึ้น

มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

งบประมาณและที่มา



54 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ - ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอ่าง ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้กิด  - 4,000,000  - ร้อยละ 60 ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

ต าบลไผ่ขวาง  อ าเภอเมือง เก็บน้ าหนองผักตบ หมู่ที่ 1 ความสวยงามพร้อมระบบ ของจ านวน พกัผ่อนและมีที่กัก อบจ.

- ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอ่าง สาธารณะประโยชน์  - 3,500,000  - นักทอ่งเที่ยว เก็บน้ าเพื่อการเกษตร 

เก็บน้ าหนองคอกควาย หมู่ที่ 3 ครบครัน มาเที่ยวเพิ่ม และช่วยอนุรักษ์

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้กิด เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้ปน็ - โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 500,000  -  - ร้อยละ 60 ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

ความสวยงามพร้อมระบบ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ,มีการ บริเวณอ่างเก็บน้ าหนอง ของจ านวน พกัผ่อนหย่อนใจที่ อบจ.

สาธารณูปโภคที่ครบครัน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ, ผักตบหมู่ที่ 1 บา้น นักทอ่งเที่ยว สะอาด  สวยงาม 

ต าบลไผ่ขวาง   อ าเภอเมือง เพื่อใช้กักเก็บน้ าใช้ในการ ดอนกลาง 500,000  -  - มาเที่ยวเพิ่ม

เกษตรกรรม - โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ มากขึ้น

บริเวณอ่างเก็บน้ า

หนองคอกควาย หมู่ที่ 3

 บา้นไผ่ขวาง

56 โครงการพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลมีการ จ านวน 1 โครงการ  - 10,000,000  - จ านวน ประชาชนในต าบลมี ส านักปลัด

สวนสาธารณะดงหนองอีดอก หมู่ 1 พฒันาทางด้านการศึกษา กีฬา 1 แหง่ การพฒันาทางด้าน อบจ.

ต.หวันา  อ.เดิมบางนางบวช วัฒนธรรม การทอ่งเที่ยว และ การศึกษา กีฬา

ส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงกัน วัฒนธรรมการทอ่งเที่ยว

และส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา



อย่างทั่วถึง

57 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมใหส้วย ในเขตพื้นที่ ต. สระพงัลาน 200,000  -  - ร้อยละ 60 ภูมิทศัน์ชุมชนสวยงาม ส านักปลัด

คลองหนองแหน ต าบลสระพงัลาน งามและน่าอยู่ และขตติดต่อ ของจ านวน และน่าอยู่อาศัย อบจ.

อ.อู่ทองเชื่อมต่อต าบลสระพงัลาน ต.ดอนมะเกลือ นักทอ่งเที่ยว

อ.อู่ทอง มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ เพื่อใหเ้ปน็ศูนย์กลางการทอ่ง สภาพพื้นที่บริเวณบงึ 5,000,000 558,000  - ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีสถานที่ ส านักปลัด

บงึลาดคาเพื่อใหม้ีสถานที่พกัผ่อน เที่ยวและมีสถานที่พกัผ่อน ลาดคามีความสวยงาม ของจ านวน พกัผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น อบจ.

เพิ่มมากขึ้น  ต.ดอนโพธ์ิทอง หย่อนใจ และสะอาด นักทอ่งเที่ยว

อ.เมือง มาพกัผ่อน

เพิ่มมากขึ้น

59 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน 1. ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ 2,000,000  -  - ร้อยละ 60 ส่งเสริมสถานที่ ส านักปลัด

ถ้ าเวฬุวันหมู่ที่ 1 ต.วังคัน  พื้นที่ของต าบลวังคันใหเ้ปน็ที่ หน้าถ้ าและสระเก็บน้ า ของจ านวน ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จัก อบจ.

งบประมาณและที่มา



อ.ด่านช้าง รู้จักของประชาชน ขนาดเนื้อที่ 8 ไร่ นักทอ่งเที่ยว ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

2. ปรับปรุงถนนลูกรัง มาเที่ยวเพิ่ม

 รอบเขาพขุี้เกลือ มากขึ้น

 ยาว 2.50 เมตร

60 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รอบบงึ เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ ปรับปรุงภูมิทศัน์ จ านวน  -  - 20,000,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

อารยะ หมู่ 1 ต.สนามคลีเขตติดต่อ รอบบงึและเพื่อส่งเสริมการ 1 แหง่ ของจ านวน พกัผ่อนหย่อนใจที่ อบจ.

กับต าบลบา้นโพธ์ิ  อ าเภอเมือง ทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว สะอาด  สวยงาม

มาเที่ยวเพิ่ม และส่งเสริมการ

มากขึ้น ทอ่งเที่ยว

61 ปรับปรุงภูมิทศัน์อ่างเก็บ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ปรับปรุงภูมิทศัน์อ่างเก็บน้ า  -  - 4,300,000 ร้อยละ 60 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กองช่าง

น้ าลาดตะเข้ หมู่ 2,6 เพื่อเปน็ที่พกัผ่อนรอบอ่าง ของจ านวน ใหป้ระชาชนมาทอ่งเที่ยว

ระยะทางยาว 1,150 เมตร นักทอ่งเที่ยว จังหวัดสุพรรณบรีุเพิ่มขึ้น

มาเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการถนนต้นแบบหรือ เพื่อเปน็การปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณด าเนินการประมาณ 10 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน 10 สายทางสามารถใช้ กองพฒันาฯ

ปลูกต้นไม้ในสายทาง สองข้างทางใหเ้กิดความสวยงาม สายทาง/ป ีจากสายทางที่ สายทางมี สัญจรไปมาด้วยความ

และดูแลรักษาผิวจราจรใหอ้ยู่ใน อยู่ในความรับผิดชอบ ภูมิทศัน์ที่ ปลอดภัยต่อชีวิตและ

สภาพสมบรูณ์ จ านวน 110 สายทาง สวยงาม ทรัพย์สิน จัดเปน็

สายทางที่สามารถ

งบประมาณและที่มา



พฒันาสู่การทอ่งเที่ยว

ได้ผู้ใช้สายทางเกิดความ

รู้สึกดีเปรียบเสมือนถนน

ต้นไม้

63 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน เพื่อใหเ้กิดความสวยงามเปน็ บริเวณสวนหย่อมสถานี  -  -  - 300,000 สวนหย่อม บริเวณขนส่งด่านช้างมี ส านักปลัดฯ

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ระเบยีบเรียบร้อย ขนส่งด่านช้าง  เกิดความสวย ความสะอาดเปน็

อ าเภอด่านช้าง งามเรียบร้อย ระเบยีบเรียบร้อย

64 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ทั้ง เพื่อใหเ้กิดความสวยงามเปน็ บริเวณทั้งภายในและ 1,000,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 บริเวณอาคารส านักงาน ส านักปลัดฯ

ภายในและภายนอกอาคาร ระเบยีบเรียบร้อย ภายนอกอาคารส านักงาน ของผู้มาติดต่อ อบจ. มีความสวยงาม

ส านักงาน อบจ.สุพรรณบรีุ อบจ. ราชการเกิด สะอาดเกิดความเปน็

ความพงึพอใจ ระเบยีบเรียบร้อย

65 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง  - เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว เด็กนักเรียน นักศึกษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60  - สถานที่ทอ่งเที่ยวมี ส านักปลัด

ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตความ ใหส้วยงาม ประชาชนทั่วไป ทั้ง ของจ านวน ภูมิทศัน์ที่สวยงาม อบจ.

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน-  - เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างชาติ นักทอ่งเที่ยว  - เปน็สถานที่พกัผ่อน

จังหวัดสุพรรณบรีุ  - เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน มาเที่ยวเพิ่ม หย่อนใจแก่นักทอ่งเที่ยว

หย่อนใจ มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการลอยกระทง ส่งใจ  -เพื่อสืบสานอนุรักษป์ระเพณี ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัดฯ

ไปบงึฉวากฯ อันดีงามใ หค้งอยู่ต่อไป สุพรรณบรีุ จ านวนนัก อนุรักษป์ระเพณีวันลอย บงึฉวาก

งบประมาณและที่มา



 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา ทอ่งเที่ยวที่ กระทงใหค้งอยู่ต่อไป

เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ ต้ังเปาูไว้

 -เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 40,000 คน/

ชุมชนใหม้ี เทศกาล

67 โครงการเดินตามรอยพอ่อย่าง  -เพื่อสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ ประชาชนทั่วไป ร าลึก ส านักปลัดฯ

พอเพยีง ชาวไทยเกิดความกตัญํูต่อบพุการี สุพรรณบรีุ จ านวนนัก ในพระมหากรุณาธิคุณ บงึฉวาก

 -เพื่อสร้างจิตส านึกในการใช้ชีวิต ทอ่งเที่ยวที่ ของพระบาทสมเด็จ

แบบพอเพยีง ต้ังเปาูไว้ พระปรมินทรมหาภูมิพล

 -เพื่อเปน็การร าลึกในพระมหา 40,000 คน/

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ เทศกาล

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

68 โครรงการเที่ยวปใีหม่ ร่ืนรม  -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

ชมบงึฉวากฯ สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา ทอ่งเที่ยวที่

เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ ต้ังเปาูไว้

 -เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 40,000 คน/

ชุมชนใหม้ีรายได้เพิ่มมากขึ้น เทศกาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่งบประมาณและที่มา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการตรุษจีนเมืองไทยไป  -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

บงึฉวากฯ สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา ทอ่งเที่ยวที่

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ ต้ังเปาูไว้

40,000 คน/

เทศกาล

70 โครงการบญุเดือนสามน้อมน าใจ  -เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวที่เข้ามา ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

ไปบงึฉวากฯ เที่ยวชมได้ทราบประวัติของวัน สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

มาฆบชูา ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

71 โครงการสุขส าราญสงกรานต์ไทย  -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

ไปบงึฉวากฯ สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา ทอ่งเที่ยวที่

เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ ต้ังเปาูไว้

 -เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 40,000 คน/

ชุมชนใหม้ีรายได้เพิ่มมากขึ้น เทศกาล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 โครงการเพญ็เดือนหกเที่ยวสุขใจ  -เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวที่เข้ามา ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

เที่ยวชมได้ทราบประวัติของวัน สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

วิสาขบชูา ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

73 โครงการเข้าพรรษาถือศีลถิ่นพทุธ  -เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวที่เข้ามา ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

เที่ยวชมได้ทราบประวัติของวัน สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

เข้าพรรษา ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

74 โครงการเทดิพระเกียรติวันแม่  -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

แหง่ชาติ สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา ทอ่งเที่ยวที่

งบประมาณและที่มา



เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ ต้ังเปาูไว้

 -เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 40,000 คน/

ชุมชนใหม้ีรายได้เพิ่มมากขึ้น เทศกาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการเยือนบงึฉวากย้อนต านาน  -เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวที่เข้ามา ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

งานส่ีแผ่นดิน เที่ยวชมได้ศึกษาถึงประวัติ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

พระปยิมหาราช ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

76 โครงการบงึฉวากร่วมสืบสาน  -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

วันลอยกระทงส่งเสริมประเพณี สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

ไทย  -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา ทอ่งเที่ยวที่

เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ ต้ังเปาูไว้

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา 40,000 คน/

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ เทศกาล

งบประมาณและที่มา



77 โครงการบงึฉวากส่งเสริมเยาวชน  -เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้แสดง ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

ไทยเทดิไทอ้งค์ราชันย์ ออกซ่ึงความสามารถของตนเอง สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ทอ่งเที่ยวที่

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ ต้ังเปาูไว้

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา 40,000 คน/

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ เทศกาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 โครงการ Bung Chawak  Got  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้มี ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

Talent Kids โอกาสแสดงออกซ่ึงมีสามารถของ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

ตนเอง ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

79 โครงการ Bung Chawak   -เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้มี ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

Singing Contest Season 1 โอกาสแสดงออกซ่ึงมีสามารถของ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

ตนเอง ทอ่งเที่ยวที่

งบประมาณและที่มา



 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

80 โครงการ Bung Chawak   -เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้มี ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

Singing Contest Season 2 โอกาสแสดงออกซ่ึงมีสามารถของ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

ตนเอง ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 โครงการบงึฉวากเมื่อวันวาน  -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย วัฒนธรรมอันดีงามไว้อยู่คู่คนไทย สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

ตลอดไป ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

งบประมาณและที่มา



82 โครงการเข้าพรรษาพาสุขเที่ยว  -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

แบบสนุกสุขทั้งครอบครัว วัฒนธรรมอันดีงามไว้อยู่คู่คนไทย สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

ตลอดไป ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ต้ังเปาูไว้

สถานที่ทอ่งเที่ยวภายในบงึฉวากฯ 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชมเกิดความประทบัใจ

83 โครงการบงึฉวากเต้นเพื่อแม่  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้มี ประชาชนทั่วไปและในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 30 ของ นักทอ่งเที่ยวเดินทางมา ส านักปลัดฯ

Bung Chawak Dance For โอกาสแสดงออกซ่ึงมีสามารถของ สุพรรณบรีุ จ านวนนัก เที่ยวชมภายในบงึฉวากฯ บงึฉวาก

Mom ตนเอง ทอ่งเที่ยวที่

 -เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนอนุรักษ์ ต้ังเปาูไว้

คงไว้ซ่ึงเพลงลูกทุ่ง 40,000 คน/

 -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ข้ามา เทศกาล

เที่ยวชนภายในบงึฉวาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 โครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์  -เพื่อพฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยว  -คุ้มขุนแผน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 70 มี  -สถานที่ทอ่งเที่ยวมี ส านักปลัดฯ

สถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ที่อยู๋ใน ใหส้วยงาม  -บา้นเจ้าพระยายมราช นักทอ่งเที่ยว ภูมิทศัน์ที่สวยงาม

เขตความรับผิดชอบของ อบจ.  -เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยว  -หมู่บา้นอนุรักษแ์ย้ไทย เข้ามา  -เปน็สถานที่พกัผ่อน

งบประมาณและที่มา



สุพรรณบรีุ  -เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน  -พระบรมราชานุสรณ์ ทอ่งเที่ยว หย่อนใจแก่นัก

หย่อนใจ ดอนเจดีย์ จังหวัด ทอ่งเที่ยวที่เข้ามา

สุพรรณบรีุ เย่ียมชมสถานที

เพิ่มขึ้น ทอ่งเที่ยว 

85 บ ารุงดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมและพฒันาปรับปรุง ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 มี  -สถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ต่อเติม ทรัพย์สินที่อยู๋ในความ คุ้มขุนแผน นักทอ่งเที่ยว คงสภาพสมบรูณ์

ทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแล รับผิดชอบขององค์การบริหาร เข้ามา สวยงาม

รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยว  -เปน็สถานที่พกัผ่อน

ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัด หย่อนใจแก่นัก

สุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเย่ียม

เพิ่มขึ้น ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว

86 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ ต่อเต่ิม ปรับปรุง ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 มี  -สถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ

สถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ภายใน ส่ิงก่อสร้างสถานที่ทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว คงสภาพสมบรูณ์

จังหวัดสุพรรณบรีุ ต่างๆ ซ่ึงเปน็ทรัพย์สินของ เข้ามา สวยงาม

อบจ.สุพรรณบรีุ เช่น ทอ่งเที่ยว  -เปน็สถานที่พกัผ่อน

ค้มขุนแผน บา้นเจ้าพระยา จังหวัด หย่อนใจแก่นัก

ยมราช พระบรมราชานุ- สุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเย่ียม

สรณ์ดอนเจดีย์ เพิ่มขึ้น ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ด าเนินการภายในบริเวณ 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ร้อยละ 80 นักทอ่งเที่ยวใหค้วาม ส านักปลัด

พรมอาคารสถานแสดงพนัธ์ุ โครงการปรับปรุงเปล่ียนพรม แหล่งทอ่งเที่ยวบงึฉวาก ของนักทอ่ง สนใจเข้ามาเย่ียมชม อบจ.

สัตว์น้ าหลังที่ 3 สวรรค์แหง่ อาคารสถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น้ า เฉลิมพระเกียรติ เที่ยวเข้ามา มากขึ้นและเปน็การ

โลกใต้ทะเล หลังที่ 3 สวรรค์แหง่โลกใต้ทะเล ทอ่งเที่ยว พฒันารายได้ใหแ้ก่

ภายในบริเวณสถานแสดงพนัธ์ุ จ.สุพรรณบรีุ ประชาชนในจังหวัด

สัตว์น้ าบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มขึ้น สุพรรณบรีุ

อาคารที่ 3 สวรรค์แหง่โลกใต้

ทะเล

88 โครงการปรับปรุงติดต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ ด าเนินการภายในบริเวณ 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 ร้อยละ 80 นักทอ่งเที่ยวใหค้วาม ส านักปลัด

ระบบ AHU ส่งลมเย็น ปรับปรุงติดต้ังระบบ AHU แหล่งทอ่งเที่ยวบงึฉวาก ของนักทอ่ง สนใจเข้ามาเย่ียมชม อบจ.

บริเวณปากบอ่ฉลามและบอ่ ส่งลมเย็นบริเวณปากบอ่ฉลาม เฉลิมพระเกียรติ เที่ยวเข้ามา มากขึ้นและเปน็การ

กรองฉลามอาคารสถาน และบอ่กรองฉลามอาคาร ทอ่งเที่ยว พฒันารายได้ใหแ้ก่

แสดงพนัธ์ุสัตว์น้ าหลังที่ 3 สถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น้ า จ.สุพรรณบรีุ ประชาชนในจังหวัด

สวรรค์แหง่โลกใต้ทะเล บงึฉลากเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มขึ้น สุพรรณบรีุ

อาคารหลังที่ 3 สวรรค์แหง่โลก

ใต้ทะเล



157,350,000 184,350,000 207,508,000 188,850,000  -  -  -

        2.2  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เปน็ค่าจัดท าวารสารเอกสาร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด

งานโครงการต่างๆ ขององค์การ หนังสือ คู่มือ  ส่ิงพมิพข์อง ของประชาชน กิจกรรม/โครงการต่างๆ อบจ.

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับทราบ ของ อบจ.สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ กิจกรรม/

โครงการของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา

รวม 88 โครงการ



5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -  -  -

        2.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าต่าง ๆ เพื่อรักษาแม่น้ าล าคลองให้ ด าเนินการก าจัดวัชพชืใน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแม่น้ า แม่น้ าล าคลองอยู่ใน กอง

ในจังหวัดสุพรรณบรีุใหอ้ยู่ในสภาพ สะอาด  สามารถใช้ในการ แม่น้ าล าคลองทั้ง 10 ล าคลองที่ สภาพที่ดีเหมาะแก่ พฒันาชนบท

ที่สมบรูณ์ อุปโภค - บริโภคและการเกษตรได้ อ าเภอ สะอาดทั้ง การใช้ในการเกษตร

10 อ าเภอ และไม่ต้ืนเขิน

2 โครงการจัดหาสถานที่ฝ๎งกลบขยะ เพื่อใหม้ีสถานที่ฝ๎งกลบขยะ จัดหาสถานที่ฝ๎งกลบขยะ 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 เตาเผาขยะ ทกุอ าเภอมีสถานที่ กอง

และก่อสร้างเตาเผาขยะ และก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 10 ฝ๎งกลบขยะโดยรวม พฒันาชนบท

อ าเภอ 

3 โครงการก าจัดวัชพชืในคลอง 6  -เปน็การก าจัดผักตบชวาทางน้ า  -ด าเนินการก าจัดผักตบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ท าใหคุ้ณภาพน้ าใน กอง

สาย เขตอ าเภอบางปลาม้า ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพษิท าใหน้้ าเน่า ชวาทางน้ า ตามภารกิจที่ ของวัชพชืทาง ล าคลองดีขึ้นประชาชน พฒันาชนบท

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



เสียส่งผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม ได้รับถ่ายโอนจากกรม น้ าลดลงและ สามารถใช้เปน็เส้นทาง

จึงจ าเปน็ต้องก าจัดวัชพชื เพื่อ ชลประทานที่อยู่ในความ แม่น้ าล าคลอง สัญจรไป-มา ได้สะดวก

ลดปริมาณการสะสมตัวของวัชพชื รับผิดชอบของ อบจ. สะอาด ย่ิงขึ้น ส่งเสริมการ

ทางน้ า โดยกองพฒันาชนบท สุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวทางน้ า ท าให้

เคร่ืองจักรกลเข้าด าเนินการ เศรษฐกิจในชุมชน

ขยายตัวย่ิงขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก าจัดผักตบชวาใน เปน็การก าจัดผักตบชวาทางน้ า ด าเนินการก าจัดผักตบชวา 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ชุมชนใช้น้ าใน ท าใหคุ้ณภาพน้ าใน กอง

โครงการแม่น้ าทา่จีน ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพษิท าใหน้้ าเน่า ทางน้ าภารกิจถ่ายโอนการ การอุปโภค - ล าคลองดีขึ้นประชาชน พฒันาชนบท

เสียส่งผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม บ ารุงรักษาทางน้ าแม่ บริโภคมากขึ้น สามารถใช้เปน็เส้นทาง

จึงจ าเปน็ต้องก าจัดวัชพชื เพื่อลด น้ าทา่จีนรวมระยะทาง 123 ลดมลภาวะที่ สัญจรไปมาได้สะดวก

ปริมาณการสะสมตัวของวัชพชื กิโลเมตรที่อยู่ในความ เกิดจาการเน่า ย่ิงขึ้นส่งเสริมการทอ่ง

ทางน้ า รับผิดชอบขององค์การ เสียของน้ า เที่ยวทางน้ า ท าให้

บริหารส่วนจังหวัด เศรษบกิจในชุมชนขยาย

สุพรรณบรีุ ตัวย่ิงขึ้นประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5 โครงการก าจัดขยะและแปรรูปเปน็ รองรับปริมาณขยะที่นับวันจะมี สร้างเตาเผาขยะและผลิต  -  - 10,000,000  - ร้อยละ 70 รักษาส่ิงแวดล้อมให้ กอง

งบประมาณและที่มา



พลังงานไฟฟาู ปริมาณมากขึ้นเปน็การก าจัด กระแสไฟฟาู ของขยะมี อยู่ในสภาวะที่สมดุล พฒันาชนบท

และแปรรูปอย่างเปน็ระบบ ปริมาณลดลง อยู่ในสภาวะที่สมดุล

6 โครงการบ ารุงรักษาทางน้ าใน เพื่อปรับปรุงและพฒันาแหล่งน้ า เพื่อก าจัดวัชพชืและผัก  - 1,500,000  -  - ร้อยละ 80 ท าใหส้ภาพส่ิงแวดล้อม กอง

คลองที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจาก ใหม้ีสภาพแวดล้อมที่ดีก่อใหเ้กิด ตบชวาที่ขึ้นกีดขวางทางน้ า ของวัชพชืทาง ดีขึ้นไม่ก่อใหเ้กิดมลพษิ พฒันาชนบท

กรมชลประทานคลองโมง ประโยชน์กับสังคมโดยรวม ในล าคลองระยะทางยาว น้ าลดลงและ ทางน้ าประชาชนใช้

อ.บางปลาม้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 7.000 กม. แม่น้ าล าคลอง สัญจรได้สะดวกขึ้น

สะอาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ า เพื่อเปน็การบ าบดัน้ าเสียแล้ว - ศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบ  -  - 120,000,000  - ร้อยละ 60 เปน็การรักษา กอง

เสียของเทศบาลต าบลบางปลาม้า น ากลับไปใช้ได้ก่อนปล่อยน้ า ของโครงการ มีปริมาณน้ า ส่ิงแวดล้อมและรองรับ พฒันาชนบท

อ าเภอบางปลาม้า ลงแหล่งน้ าธรรมชาติ - ออกแบบระบบการวาง เน่าเสียลดลง ความเจริญของชุมชน 

โครงข่ายทอ่ ในอนาคตและเปน็

- ออกแบบบอ่บ าบดัน้ าเสีย ประโยชน์ต่อประชาชน

อาคารต่าง ๆ ในอ าเภอบางปลาม้า

- จัดหาสถานที่และปรับ และพื้นที่ใกล้เคียง

สภาพพื้นที่

งบประมาณและที่มา



8 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว เพื่อด าเนินงานขององค์กร ปลูกหญ้าแฝกปอูงกันการ  -  - 300,000  - ร้อยละ 60 เปน็การอนุรักษดิ์น กอง

พระราชด าริ ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการ กัดเซาะและพงัทลาย ของดินและน้ า และน้ าอย่างย่ังยืน พฒันาชนบท

ปลูกหญ้าแฝกอย่างย่ังยืนเพื่อ หน้าดินในจังหวัด อยู่ในสภาพ และประชาชนได้รับรู้ 

อนุรักษดิ์นและน้ า สุพรรณบรีุ ที่ดีขึ้น การใช้ประโยชน์หญ้า

แฝกอย่างแพร่หลาย

9 โครงการขยายพนัธ์ุสัตว์น้ าตาม เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าใน แหล่งน้ าต่าง ๆ ในจังหวัด 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 60 สามารถเพิ่มผลผลิต กองแผนและ

แหล่งธรรมชาติ แหล่งน้ าต่าง ๆ ของจังหวัด สุพรรณบรีุ ของแหล่งน้ า สัตว์น้ าในแหล่งน้ า งบประมาณ

สุพรรณบรีุและเปน็การอนุรักษ์ มีความ ต่าง ๆ ของจังหวัด

พนัธ์ุสัตว์น้ าใหค้งอยู่กับแหล่งน้ า สมบรูณ์ สุพรรณบรีุใหม้ีจ านวน

ของ จ.สุพรรณบรีุ มากขึ้น เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ เพื่อด าเนินการฝึกอบรมให้ ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีกิจกรรม ประชาชน  เยาวชน กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมความรู้แก่ประชาชน เยาวชน ในการอนุรักษ์ กลุ่มองค์กร  ภาค พฒันาชนบท

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนด้าน ทรัพยากร ประชาชนมีความรู้และ

พอเพยีง ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ มีจิตส านักในการอนุรักษ์

งบประมาณและที่มา



ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

11 โครงการก าจัดวัชพชืและผักตบชวา เพื่อใหแ้ม่น้ า ล าคลองมีความ เขตต าบลศาลาขาว  -  - 500,000  - ชุมชนใช้น้ าใน ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี กองช่าง

ในแหล่งน้ าภายในต าบลและพื้นที่ สะอาด การอุปโภค - 

เขตติดต่อระหว่างต าบล  ต าบล บริโภคมากขึ้น

ศาลาขาว อ าเภอเมือง ลดมลภาวะที่

เกิดจาการเน่า

เสียของน้ า

12 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อใช้เปน็แหล่งน้ าน าไปผลิต ปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ  - 10,000,000  -  - แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าส าหรับ กอง

สาธารณะต าบลดอนมะเกลือ น้ าประปาขนาดใหญ่ จ านวน 1 แหง่ สาธารณะ อุปโภคบริโภคมีคุณภาพ พฒันาชนบท

ต.ดอนมะเกลือ ชีวิตที่ดีขึ้น

มีคุณภาพที่ดี

ขึ้น

13 ก าจัดวัชพชื(ผักตบชวา)ในแม่น้ า เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดล้อมท าการ แม่น้ าทา่จีน ต.วังยาง  - 300,000  -  - ชุมชนใช้น้ าใน ส่ิงแวดล้อมดีขึ้นภูมิทศัน์ กอง

ทา่จีนเพื่อน าผักตบชวาท าปุ๋ยหมัก เกษตรโดยใช้ปุ๋ยอิทรีย์ปรับปรุงภูมิ ,ต.บา้นกร่าง,ต.ศรีประจันต์ การอุปโภค - สวยงามใหป้ระโยชน์แก่ พฒันาชนบท

และปุ๋ยอินทรีย์น าผักตบชวาท า ทศัน์สร้างงาน สร้างอาชีพหก้ับคน ,ต.มดแดง,ต.วังน้ าซับ บริโภคมากขึ้น การเกษตรและการทอ่ง

ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในต าบล ลดมลภาวะที่ เที่ยว

บริเวณใต้สะพานเล่ียงเมืองเขต เกิดจาการเน่า

ต.มดแดง เสียของน้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



14 โครงการจัดหาพื้นที่ส าหรับก าจัด เพื่อใหม้ีแหล่งท าลายขยะและส่ิง ในเขตพื้นที่ต าบล  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 70 ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ขยะร่วมกันระหว่าง อบต. ปฏิกูลที่พร้อมรองรับปริมาณขยะ สระพงัลานและเขตติดต่อ ของขยะมี อาศัยปราศจากขยะ 

สระยายโสมเชื่อมต่อกับต าบล ส่ิงปฏิกูลในอนาคต  ต.สระยายโสม ปริมาณลดลง และส่ิงปฏิกูลมีสถานที่

สระพงัลาน ทิ้งขยะที่เพยีงพอ

สามารถปริมาณขยะ

และส่ิงปฏิกูลในชุมชน

15 โครงการค่ายส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักและจิต ด าเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่ 600,000 600,000 600,000 600,000 มีผู้เข้าร่วม ประชาชน เยาวชน กอง 

ส านึกในการอนุรักษ ์ทรัพยากร ประชาชน  เยาวชน และ โครงการปลีะ และประชาชนได้มี พฒันาชนบท

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ในจังหวัดสุพรรณบรีุ 200 คน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

16 โครงการอนุรักษด้์านทรัพยากร เพื่อสร้างความตระหนักและ การอบรมใหค้วามรู้ และ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70 ท าใหป้ระชาชน กอง 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร การจัดกิจกรรมใหแ้ก่เด็ก ของผู้อบรมมี เยาวชน  กลุ่มองค์กร พฒันาชนบท

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เยาวชน และประชาชน จิตส านึก ภาคประชาชนมี

ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ อนุรักษ์ ความรู้ความเข้าใจ

ภายในจังหวัดสุพรรณบรีุ ส่ิงแวดล้อม และมีจิตส านึกในการ

เพิ่มขึ้น อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น

17 โครงการแก้ไขฟื้นฟสูภาพน้ า ดิน ปรับปรุงสภาพน้ า ดินและแก้ไข กลุ่มเกษตรกร, อปท.,ชุมชน  - 5,000,000  -  - ร้อยละ 70 คุณภาพแม่น้ าล าคลอง กอง

และแก้ไขดูแลส่ิงแวดล้อม ดูแลส่ิงแวดล้อมใหค้รอบครัว ตลาด ผู้ประกอบการต่าง ๆ ของดินและน้ า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ พฒันาชนบท

แบบย่ังยืน ชุมชนที่ได้รับผลเสียใหไ้ด้รับ อุตสาหกรรม ครัวเรือน อยู่ในสภาพ ดีขึ้น

การดูแลฟื้นฟู สถาบนัการศึกษา ที่ดีขึ้น



32,100,000 48,900,000 162,900,000 33,100,000  -  -  -

2.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าบ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยท าการก าจัดผักตบชวา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะทาง งานบ ารุงรักษาทางน้ า กอง

ถ่ายโอน บ ารุงรักษาทางน้ า แม่น้ าทา่จีน และบ ารุงรักษาทางน้ า เช่น 90 กม. ที่ อบจ.สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

คลองระบายน้ าตามภารกิจ งานขุดลอก งานปรับปรุง รับผิดชอบมีการดูแล

ถ่ายโอน 6 สาย ภูมิทศัน์ริมตล่ิง รวมทั้ง รักษาแม่น้ าในคู คลอง

ภารกิจการสูบน้ าช่วยเหลือ ใหอ้ยู่ในสภาพสวยงาม

เกษตรกรนอกเขต

ชลประทาน

งบประมาณและที่มา

รวม  17  โครงการ



6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  -  -  -รวม  1  โครงการ



   3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

      3.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมความรู้ตามรอย ให้มีศูนย์เรียนรู้ชมุชนใชเ้ป็นแหล่ง กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้ 600,000 600,000 600,000 600,000 มีศูนย์เรียนรู้ เกดิศูนย์เรียนรู้ตาม กอง

พระราชด าริศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาให้แกป่ระชาชนและเยาวชน ฃุมชนตลอดจนวัสดุอปุกรณ์ ส าหรับชมุชน รอยพระราชด าริ การศึกษาฯ

ให้พื้นที่ ต่างๆ ในการพัฒนาความรู้ เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ท าให้ประชาชน

เขา้ใจในโครงการ

พระราชด าริของ

พระองค์ท่าน

2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน การอบรมให้ความรู้ และการจดั 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีผู้เขา้ร่วม ประชาชนในจงัหวัด กอง

ตามแนวพระราชด าริและความ ภายในจงัหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก กจิกรรมให้แกป่ระชาชน โครงการปีละ สุพรรณบุรี มีการพัฒนาพัฒนาชนบท

ย่ังยืนของสังคมไทย เศรษฐกจิพอเพียง ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ ไม่น้อยกว่า องค์ความรู้ และมี

ภายในจงัหวัดสุพรรณบุรี 500 คน คุณภาพชวิีตที่ดี

3 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ด าเนินการฝึกอบรมให้ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ ท าให้เกดิการมี กองแผนและ

แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชมุชนที่ และการเรียนรู้ของประชาชน ความรู้แกก่ลุ่มผู้น าชมุชน ประชาชน ส่วนร่วมระหว่างภาค งบประมาณ

เขม้แขง็ ในการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชพี ที่มีความรู้ ราชการและหน่วย

กลุ่มอาสาสมัคร มูลนิธิ ความเขา้ใจ งานภาคต่าง ๆ 

ประชาคม  เยาวชน ด้านเศรษฐกจิ อกีทั้งกอ่ให้เกดิ

นิสิตนักศึกษา พอเพียง การเรียนรู้ในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้มี

ความเจริญกา้วหน้า

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

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสนับ ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ชมุชนอยู่ร่วมกนั ส านักปลัด

เครือขา่ยผู้น าชมุชนในการจดัการ สนุนกจิกรรมการมีส่วนร่วมให้เกดิ ด้านสุขภาพจดัหาและฝึกปฏิบัติ โครงการที่ อย่างมีความสุขทั้ง อบจ.

สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และ ความรัก ความสามัคคี เป็นการ เกี่ยวกบัการใชวั้สดุอปุกรณ์ทาง ประสบความ กายและใจเกดิความ

ประชาชนทั่วไป กระตุ้นให้ชมุชนมีกจิกรรมร่วมกนั การแพทย์เบื้องต้น ฝึกปฎิบัติ ส าเร็จตาม รัก ความสามัคคีและ

ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการส่งเสริม ภาคสนามเพื่อเป็นการพัฒนา แผนงานโครงการมีความรู้ทางการ

ดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล ด้านความสามารถให้เกดิความ แพทย์เบื้องต้น

ทั่วไป ช านาญ

5 โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชพี เพื่อให้ประชาชนมีอาชพีเป็นของ ประชาชน 5,300,000 5,300,000 5,300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชพี กองแผนและ

ตนเอง ประชาชนมี เป็นของตนเอง งบประมาณ

อาชพีมีรายได้

เพิ่มขึ้น

6 โครงการส่งเสริมกจิกรรมลูกเสือ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมที่สร้างความรัก ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือระดับ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนเกดิความ กอง

ชาวบ้าน ความสามัคคี สร้างความสมานฉนัท์ ภูมิภาค และระดับชาติ ประชาชนมี รักความสามัคคี การศึกษาฯ

ให้กบัประชาชนในท้องถิ่น และเป็น ความรักความ ความสมานฉนัท์

การเชดิชสูถาบันชาติ ศานา และ สามัคคีสมาน- ในท้องถิ่น

พระมหากษัตริย์ ฉนัท์เพิ่มขึ้น

7 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพสตรีแกไ้ข ผู้น าเครือขา่ยสตรีและ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีส านึกที่ดี ส านักปลัดฯ

ความเขม้แขง็ของครอบครัว ปัยหาครอบครัวในชมุชนและสร้าง ประชาชนทั่วไป ของประชาชน ต่อสังคมและ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว มีจติส านึกที่ดี ครอบครัว

ต่อสังคมและ

ครอบครัว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาในด้าน เพื่อปูองกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนในจงัหวัด ส านักปลัด

อาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิด ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชวิีต ในจงัหวัดสุพรรณบุรี ของ สุพรรณบุรีมีความ อบจ.

สิทธิเด็กและสตรี  การพนัน  การ ของประชาชนในจงัหวัด ประชาชน ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น

ขยายตัวของธุรกจิบริการทางเพศ สุพรรณบุรี มีความ

ปลอดภัย

จากปัญหา

ต่างๆ ที่เกดิ

ขึ้นมากขึ้น

9 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา เพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  -การอบรมให้ความรู้และการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไม่น้อยกว่า  -เด็ก เยาวชนและ กอง

ยาเสพติด รวมทั้งการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู จดักจิกรรมให้แกเ่ด็ก เยาวชน ปีละ 200คน ประชาชนในจงัหวัด พัฒนาชนบท

ผู้เสพยาเสพติด และประชาชน ด าเนินการทั้ง สุพรรณบุรี ห่างไกล

10 อ าเภอ ภายในจงัหวัด ยาเสพติดและไม่

สุพรรณบุรี ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

 -ผู้ติดยาเสพติดใน

จงัหวัดสุพรรณบุรีมี

จ านวนลดลง

10 โครงการฝึกอบรมการเฝูาระวัง เพื่อด าเนินการฝึกอบรมอาสา กลุ่มอาสาสมัครปูองกนัภัย 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 70 สามารถปูองกนัและ กอง

ยาเสพติด สมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน ฝุายพลเรือน  นักเรียน ของปัญหา ปราบปรามยา พัฒนาชนบท

นักเรียน  นักศึกษาและ นักศึกษาและประชาชน ยาเสพติด เสพติดและ

ประชาชน  เยาวชนทั่วไป เยาวชนทั่วไป และปัญหา อาชญากรรมใน

ในด้านการปูองกนัและปราบปราม อาญชกรรม จงัหวัดสุพรรณบุรี

ยาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ จงัหวัด ให้ลดน้อยลง

สุพรรณบุรี

ลดลง



18,300,000 25,600,000 25,600,000 25,600,000  -  -  -

      3.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปูองกนัการแพร่ระบาด เพื่อด าเนินการปูองกนัและแพร่ ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถปูองกนัและ กองแผนและ

ของโรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ ระบาดของโรคติดต่อ  อาทิ ในจงัหวัดสุพรรณบุรี การแพร่ แกไ้ขปัญหาการแพร่ งบประมาณ

โรคไขเ้ลือดออก  โรคไขห้วัดใหญ่ ระบาดของ ระบาดของโรค

โรคไขห้วัดนก โรคติดต่อ ติดต่อได้อย่างย่ังยืน

ลดลง 10 

อ าเภอ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกดิความสุข ความสามัคคี ผู้น าชมุชน และคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนร้อย ชมุชนอยู่ร่วมกนั ส านักปลัด

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทั้งกายและใจของผู้น าชมุชน ในท้องถิ่น ละของโครง อย่างมีความสุข อบจ.

(อสม.) และผู้น าชมุชนจงัหวัด และคนในท้องถิ่น การที่ประสบ ทั้งกายและใจ

สุพรรณบุรี ความส าเร็จ

ตามแผนงาน

โครงการ

3 โครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มอาสาสมัคร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ที่เขา้รับการ ผู้ปฏิบัติงานในระบบ กอง

ในระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ วัสดุ ฝึกอบรมโครงการการแพทย์ฉกุเฉนิ พัฒนาชนบท

อปุกรณ์ เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ แพทย์ฉกุเฉนิ สามารถชว่ยเหลือ

ที่จ าเป็น ไม่น้อยกว่า ผู้ปุวย / ผู้บาดเจบ็

150 คน/ปี ได้อย่างรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

รวม 10 โครงการ



52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000  -  -  -

      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุ เด็ก ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ 500,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ส านักปลัด

ชวิีตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ รวมทั้ง สตรี ผู้พิการ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสในจงัหวัด มีชวิีตความ ผู้พิการรวมทั้งผู้ด้อย อบจ.

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชวิีตที่ดีใชช้วิีตอยู่ในสังคมอย่าง สุพรรณบุรีทั้งจงัหวัด เป็นอยู่ที่ดี โอกาส มคุีณภาพชวิีต

มีความสุข เพิ่มขึ้น ที่ดีมีความสุขในการ

ด ารงชวิีตประจ าวัน

อยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข

2 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้สนใจ ผู้สูงอายุในจงัหวัดสุพรรณบุรี 700,000 700,000 700,000 700,000 กลุ่มเปูาหมาย สามารถยกระดับ ส านักปลัด

สุขภาพกายดี ให้สุขภาพของตนเอง มีชวิีตความ คุณภาพชวิีตของ อบจ.

เป็นอยู่ที่ดี ผู้สูงอายุให้มีความสุข

เพิ่มขึ้น และอนามัยที่ดี

3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ 3 วัย โดยร่วมกบัเขตการศึกษาในพื้นที่ เด็กนักเรียน เยาวชน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ เพื่อให้เด็ก เยาวชน กอง

จงัหวัดสุพรรณบุรีจดัท าแผนพัฒนา และผู้สูงอายุ กจิกรรมที่ และผู้สูงอายุมี การศึกษาฯ

ศูนย์การเรียนรู้ 3 วัย ด าเนินการใน ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ศูนย์เมื่อเทียบ

แผนงาน

งบประมาณและที่มา

รวม 3 โครงการ



4 โครงการชว่ยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนผู้ยากไร้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีบ้านพักที่มั่นคง ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนที่ประสบปัญหาในการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้มีที่พัก แขง็แรง มีความ อบจ.

ไม่มีที่อยู่อาศัย อาศัยมั่นคง ปลอดภัย

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000รวม 4 โครงการ



      3.4 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส านักงานคนดีศรีสุพรรณ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ขา้ราชการ พนักงานลูกจา้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ขา้ราชการ พนักงาน กอง 

วัฒนธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ของ อบจ.สุพรรณบุรี กจิกรรมที่ ลูกจา้งของ อบจ. การศึกษาฯ

ประเพณีอนัดีงามของส านักงาน ด าเนินงาน สุพรรณบุรี 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด แล้วเสร็จ จริยธรรม 

สุพรรณบุรี เทียบกบั ตามเปูาหมาย 12 .

แผนงาน ประการ ของ 

อบจสุพรรณบุรี

2 โครงการตามรอยพระยุคลบาท ด าเนินการจดัอบรมประชาชน ด าเนินการในพื้นที่ทั้ง 10 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70 ของ สามาระยกระดับ กอง 

นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ อ าเภอ โครงการที่ คุณภาพชวิีตของ การศึกษาฯ

ความเขา้ใจตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ประสบความ ประชาชนในจงัหวัด

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ส าเร็จตาม สุพรรณบุรีให้ดีขึ้น

แผนงาน

งบประมาณและที่มา



5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000  -  -  -

3.5 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชวิีต ด าเนินการจดักจิกรรมในด้าน บุคลากรในสังกดั อบจ. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 บุคลากรในสังกดั กองการ

และสุขภาพของบุคลากร  อบจ. สุขภาพอนามัยที่ดี เชน่ สุพรรณบุรี ของบุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี เจา้หน้าที่

โครงการคนไทยไร้พุง   มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกาย

โครงการตรวจสุขภาพ ที่ดีขึ้น

บุคลากรเป็นต้น

งบประมาณและที่มา

รวม  2  โครงการ



500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -

3.6 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปูองกนัและบรรเทา เพื่อด าเนินการปูองกนัและบรรเทา การให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถให้ สามารถบรรเทา กอง

สาธารณภัย ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกดิ ภัยและประชาชนด าเนินการ ความชว่ย เความดือดร้อนให้แก่ พัฒนาชนบท

จากสาธารณภัยต่างๆ ทั้ง 10 อ าเภอภายในจงัหวัด เหลือผู้ ประชาชนได้อย่าง

สุพรรณบุรี ประสบภัย รวดเร็วและทันท่วงที

จากสาธารณ

ภัยได้ภาย

ในระยะเวลา

ไม่เกนิ 30  วัน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การอบรมให้ความรู้และการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการอบรม กลุ่มอาสาสมัครและ กอง

และมูลนิธิ ให้แก ่สมาชกิอปพร. อาสาสมัคร จดักจิกรรมให้แกส่มาชกิ ให้ความรู้ มูลนิธิการกศุล พัฒนาชนบท

มูลนิธิในการปฏิบัติให้ความชว่ยเหลือ อปพร. อาสาสมัครมูลนิธิ แกส่มาชกิ ต่างๆมีความ 

ประชาชน การกศุล ด าเนินการทั้ง 10 อาสาสมัคร เขม้แขง็ มีความรู้

ไม่น้อยกว่า เคร่ืองมือสามารถ

ปีละ 500 คน ชว่ยเหลือประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว

3 โครงการจดัต้ังศูนย์กู้ภัยจากอบุัติเหตุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ถนนสายทางหลักและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 สามารถชว่ยเหลือ กอง

งบประมาณและที่มา

 รวม 1 โครงการ



จราจร ในการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยทาง สายทางรองในจงัหวัด ของผู้ประสบ ผู้ประสบภัยจาก พัฒนาชนบท

ท้องถนน สุพรรณบุรี ภัยได้รับการ อบุัติเหตุการจราจร

ชว่ยเหลือ อย่างรวดเร็วถกูต้อง

อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย

และถกูต้อง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปูองกนั เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกดิอาชญา ประชาชน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 70 ปูองกนัชวิีตและ กอง

ชวิีตและทรัพย์สินของประชาชน กรรม และลดอบุัติเหตุ ของ ทรัพย์สิน พัฒนาชนบท

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวิีตและ

ทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา



12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000  -  -  -

3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย  -เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กบั นักท่องเที่ยวที่เขา้มาเที่ยวชม 8,240,000 8,240,000 8,240,000 8,240,000 ร้อยละ 80 ของ  -นักท่องเที่ยวที่ ส านักปลัดฯ

ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในการเดินทางมา ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกยีรติ ผู้มาท่องเที่ยว เดินทางเขา้มาเที่ยว

ท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธ์ุสัตว์ บึงฉวากเฉลิม ชมภายในบึงฉวาก

น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกยีรติ พระเกยีรติมี เฉลิมพระเกยีรติเกดิ

 -เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แกส่ถาน ความปลอดภัย ความเชื่อมั่นในความ

แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิม ในชวิีตและ ปลอดภัยด้านทรัพย์-

พระเกยีรติ ทรัพย์สิน สินของตนเอง

 -เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แกช่วิีต  -เกดิภาพลักษณ์ที่

และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เขา้มา ดีแกส่ถานแสดงพันธ์ุ

เที่ยวชมภายในสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า สัตว์น้ าบึงฉวาก

บึงฉวากเฉลิมพระเกยีรติฯ เฉลิมพระเกยีรติ

งบประมาณและที่มา

รวม 4 โครงการ



 -ความปลอดภัยแก่

ชวิีตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาเที่ยวชม

ภายในบึงฉวาก

เฉลิมพระเกยีรติฯ

8,240,000 8,240,000 8,240,000 8,240,000  -  -  -รวม 1 โครงการ



    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

        4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพทาง เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพ นักเรียน  บุคลากรทางการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละของ ท าให้คุณภาพทาง กองการศึกษาฯ

การศึกษา ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ศึกษาและผู้ทีม่ีส่วนร่วมในการ โครงการที่ การศึกษามีการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาและ จัดการศึกษาในจังหวัด ประสบความ สูงขึ้น

ผู้ทีม่ีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สุพรรณบุรี ส าเร็จตาม

แผนงาน

2 โครงการรองรับการถ่ายโอน เพือ่รับการถ่ายโอนสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษาทีถ่่ายโอน  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ มีสถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด มายัง อบจ.สุพรรณบุรี โครงการที่ องค์การบริหารส่วน

สุพรรณบุรี ประสบความ จังหวัดสุพรรณบุรี

ส าเร็จตาม

แผนงาน

3 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่ เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพทาง นักเรียน เยาวชน บุคลากรทาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ สามารถยกระดับการ กองการศึกษาฯ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การศึกษาให้แก่นักเรียน เยาวชน การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการที่ ศึกษาภายในจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ประสบความ สุพรรณบุรีให้มี

สุพรรณบุรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ส าเร็จตาม ประสิทธิภาพมากขึ้น

และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน แผนงาน

ก. ยทุธศาสตร์ที ่5  การสง่เสริมการศึกษา การกีฬามุง่ความเป็นเลศิในระดับสากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที ่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก 1. ส่งเสริมกระบวนการจัด จัดกิจกรรมหรือเวทีในระดับ 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 ร้อยละของ ผู้เรียน มีทักษะกระบวน กองการศึกษาฯ

และเยาวชน การเรียนรู้ต่างๆ เพือ่พัฒนาเด็ก จังหวัดให้เด็กและเยาวชน โครงการที่ การในการเรียนรู้ และ

และเยาวชน ให้มีศักยภาพและ ในการแสดงออกซ่ึงทักษะ ประสบความ การแสวงหาความรู้

ทักษะกระบวนการคิดทีม่ี ความสามารถกระบวนการ ส าเร็จตาม เพือ่พัฒนาศักยภาพของ

 ประสิทธิภาพ คิด ความคิดสร้างสรรค์ แผนงาน ตนเอง

2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในด้านต่างๆ

มีความกล้าแสดงออกในทาง

สร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพือ่

พัฒนาทักษะด้านภาษาเพือ่

การส่ือสารสากล

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้จาก ครู อาจารย์ นักเรียน และ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละของ เกิดความรัก สามัคคี กองการศึกษาฯ

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองใน ประสบการณ์จริงร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขต แหล่งเรียนรู้ ระหว่างครอบครัว

การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนทีด่ าเนิน และสถานศึกษาในเขต

นักเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ การด้วยประ จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกสถานที่ สบความ

ส าเร็จตาม

แผนงาน

งบประมาณและทีม่า



6 โครงการศูนย์วิทยบริการ เพือ่เป็นศูนย์สารสนเทศทางวิชา บุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของ ผู้เข้ารวมโครงการได้รับ กองการศึกษาฯ

การ สนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์  นักศึกษา บุคลากร โครงการที่ ความรู้เพิม่ขึ้นจากการได้

การค้นคว้าวิจัย มีหน้าทีร่วบรวม ภายนอกทัว่ไป ประสบความ ค้นคว้าวิจัย

ทรัพยากรสารนิเทศทัง้หลาย ส าเร็จตาม

แผนงานโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการสอนของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู 3,000,000  -  - ร้อยละของ ผู้เรียนสามารถเรียนและ กองการศึกษาฯ

(Smart Classroom) ครูให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว อาจารย์ และบุคคลทัว่ไป โครงการที่ เพิม่ศักยภาพการเรียน

ประหยัดเวลาผ่านทางห้องเรียน ประสบความ ของตนเองนอกเหนือจาก

อิเล็กทรอนิกส์ ส าเร็จตาม ชั่วโมงเรียนได้อย่าง

แผนงานโครงการ สร้างสรรค์

8 โครงการมหกรรมการศึกษา เพือ่เผยแพร่ผลงานทางการ นักเรียน  บุคลากรทางการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ เยาวชน  ประชาชนให้ กองการศึกษาฯ

ศึกษาและแสดงผลงานด้าน ศึกษาและผู้มีส่วนร่วมใน โครงการที่ ความส าคัญกับการ

การศึกษา การจัดการศึกษาในจังหวัด ประสบความ ศึกษาเพิม่มากขึ้น

สุพรรณบุรี ส าเร็จตาม

แผนงาน

งบประมาณและทีม่า



40,200,000 53,200,000 50,200,000 50,200,000  -  -  -

        4.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดดนตรี นักร้อง จัดอบรมและประกวดดนตรีไทย นักเรียน  เยาวชนและประชาชน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละของ นักเรียน  เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ และสากล  การนันทนาการให้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการที่ ประชาชนในจังหวัด

กับนักเรียนเยาวชน ประชาชนใน ประสบความ สุพรรณบุรี มีความรู้

จังหวัดสุพรรณบุรี ส าเร็จตาม และซาบซ้ึง สนุกสนาน

แผนงาน กับการดนตรีและ

นันทนาการ

งบประมาณและทีม่า

รวม 8 โครงการ



6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000  -  -  - รวม 1 โครงการ



    5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรแีละมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

        5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัการแขง่ขนัฟุตบอล เพื่อจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ นักเรียน  นักศึกษา กองการศึกษาฯ

และส่งทีมฟุตบอลอาวุโสเขา้ร่วม ในหมู่เยาวชน ในจงัหวัดสุพรรณบุรี จ านวนการ เยาวชนหันมาสนใจ

การแขง่ขนัต่าง ๆ จดักการแขง่ ฟุตบอลมากย่ิงขึ้นและ

ขนักฬีาเป็น ใชเ้วลาว่างให้เป็น

ไปตามแผน ประโยชน์

งาน

2 โครงการลานกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจดัต้ังสนามกฬีา 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละของ เด็ก  นักเรียน  และ กองการศึกษาฯ

(วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี) การเล่นกฬีา การออกก าลังกาย เชน่ กฬีาฟุตซอล/ตะกร้อ/ สนามกฬีา เยาวชนมีความรู้และ

ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน บาสเกตบอล/สนามกฬีาอื่น ๆ ที่จดัต้ัง ทักษะด้านกฬีา

ในชมุชนหรือท้องถิ่นในจงัหวัด ตามแผนงาน

สุพรรณบุรี

3 โครงการมหกรรมกฬีา อบจ. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน เยาวชน ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดัมหกรรม เยาวชน ประชาชนและ กองการศึกษาฯ

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และโครงการ เยาวชนประชาชนบุคลากรของ ครู อาจารย์ บุคลากรของ กฬีา อบจ. บุคลากรของ อบจ.

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาไทคัพ อบจ.สุพรรณบุรีมีสุขภาพร่างกาย อบจ.สุพรรณบุรี แล้วตาม สุพรรณบุรี มีสุขภาพ

แขง็แรงเห็นคุณค่าของการกฬีา แผนงาน ร่างกายที่แขง็แรงและ

มีความสามัคคีมีระเบียบวินัย โครงการ ได้พัฒนาทักษะทางด้าน

กฬีาสู่ความเป็นสากล

ก. ยุทธศาสตรท์ี่  5  การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุร ีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดัต้ังศูนย์เทคโนโลยี เพื่อจดัต้ังศูนย์เทคโนโลยีสาร ด าเนินการร่วมกบัศูนย์การ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดัต้ังศูนย์ฯ ประชาชนสามารถ กองการศึกษาฯ

สารสนเทศและขอ้มูลขา่วสารด้าน สนเทศและขอ้มูลขา่วสารด้าน กฬีาแห่งประเทศไทย ได้ตามแผนงาน รับทราบขอ้มูลขา่วสาร

การกฬีา กฬีาของจงัหวัดสุพรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการกฬีาได้

อย่างรวดเร็ว

5 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใชเ้วลา ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอใน 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ เด็กและเยาวชนใช้ กองการศึกษาฯ

เสพติดและกฬีาเชื่อมความสามัคคี ว่างให้เกดิประโยชน์  ไม่หลงไป จงัหวัดสุพรรณบุรี ของโครงการ เวลาว่างให้เกดิ

ในอบายมุข ที่ประสบ ประโยชน์และห่างไกล

ความส าเร็จ จากยาเสพติด

ตามแผนงาน

6 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ด าเนินการจดัหาอปุกรณ์ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

พัฒนาการเด็ก หันมาออกก าลังกายเมื่อมีเวลา เคร่ืองเล่นสนามให้กบัเด็กและ จ านวน ทั่วไปได้มีอปุกรณ์เคร่ือง

ว่างและเพื่อให้พัฒนาศักยภาพ เยาวชนในจงัหวัดสุพรรณบุรี โครงการ เล่นสนามที่ได้มาตรฐาน

คนในชมุชนให้มีความพร้อมใน ประสบความ ไว้ใช้ในการออกก าลังกาย

การพัฒนาท้องถิ่น ส าเร็จตาม

แผนงานของ

สมาคมกฬีา

7 โครงการกฬีาท้องถิ่นสัมพันธ์และ เพื่อส่งเสริมเยาวชน  ประชาชน นักเรียน  เยาวชน  และ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละของ นักเรียน  เยาวชน กองการศึกษาฯ

กฬีาอื่น ๆ เล่นกฬีาและการออกก าลังกาย และประชาชนในจงัหวัด โครงการที่ ประชาชน มีสุขภาพ

และส่งเสริมความสามัคคี สุพรรณบุรี ประสบความ แขง็แรง สนใจรักการ

มีระเบียบวินัยและมีน้ าใจ ส าเร็จตาม กฬีา

นักกฬีา แผนงาน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการพัฒนาทักษะด้านกฬีาและ เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน เด็ก นักเรียน เยาวชนและ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีทักษะทางด้านกฬีา กองการศึกษาฯ

นันทนาการ ด้านการกฬีา ประชาชน ของเด็ก และนันทนาการมากขึ้น

นักเรียนและ

เยาวชนมี

ทักษะด้าน

กฬีาและ

นันทนาการ

เพิ่มขึ้น

9 โครงการกฬีาลีกองค์การบริหาร เพื่อให้นักเรียน นักกฬีา เยาวชน นักกฬีาที่เขา้ร่วมโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ  - นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษาฯ

ส่วนจงัหวัดสุพรรณบุรี ได้พัฒนาทักษะให้มีมาตรฐาน แขง่ขนัทั้ง 10 อ าเภอ ของ โครงการที่ เยาวชน ได้พัฒนาทักษะ

ใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์ จงัหวัดสุพรรณบุรี ประสบความ กฬีาให้มีมาตราฐาน

ห่างไกลจากยาเสพติด สร้าง ส าเร็จตาม ใชเ้วลาว่างให้เกดิ

ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แผนงาน ประโยชน์ ห่างไกลจาก

มีน้ าใจนักกฬีา ยาเสพติด

งบประมาณและที่มา



10 โครงการพัฒนาบุคลากรกฬีาให้มี เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 พัฒนาด้านการกฬีา กองการศึกษาฯ

ความเป็นมืออาชพีท่ีมีสมรรถนะสูง  ด้านการกฬีา (เจา้หน้าที่เทคนิคผู้จดั ของผู้เล่นผู้ฝึก ให้มีศักยภาพเป็นมือ

การแขง่ขนั) สอนผู้ตัดสิน อาชพี

มีความเชี่ยวชาญ

ด้านกฬีาเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการพัฒนาทักษะความกา้วหน้า  -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี นักเรียนในจงัหวัดสุพรรณบุรี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ เพื่อให้นักเรียนได้เลือก กองการศึกษาฯ

ของนักกฬีา (สโมสรโปรุสเซีย ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอล ได้เขา้ร่วมในการพัฒนาทักษะ โครงการที่ กฬีาฟุบอลเป็นอาชพี

ดอทมุน) ท่ีถกูวิธี การเล่นฟุตบอลที่ถกูวิธีตาม ประสบความ ของตนเอง

 -เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา หลักสากล ส าเร็จตาม

ตนเองในกฬีาฟุตบอลกา้วไป แผนงาน

ขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง

 -เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจาก

ยาเสพติดโดยหันมาเล่นกฬีา

12 โครงการจดัสร้างสวนสุขภาพ เพื่อให้บุคคลในชมุชนมีสุขภาพ จดัสร้างสวนสุขภาพพร้อม 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนในชมุชนมี กองการศึกษาฯ

ส าหรับออกก าลังกาย แขง็แรงและใชเ้วลาว่างให้ เคร่ืองออกก าลังกาย สถานที่ส าหรับ สุขภาพร่างกายแขง็แรง

เกดิประโยชน์ ออกก าลังกาย ปราศจากโรคภัยและห่าง

เพิ่มขึ้น ไกลยาเสพติด

งบประมาณและที่มา



65,800,000 65,800,000 65,800,000 65,800,000  -  -  - รวม 12 โครงการ



 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที ่6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทดิพระเกียรติ 12 สิงหา  -เพื่อเปน็การสนับสนุนส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100  -ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ส านักปลัด

มหาราชินี ใหเ้ด็ก และเยาวชนได้แสดงออก และประชาชน ภายในจังหวัด ของผู้เข้าร่วม รับความรักและสร้าง อบจ.

ถึงความรักความกตัญญูกตเวทิตา สุพรรณบรีุ โครงการมี ความผูกผันระหว่างแม่

ต่อผู้เปน็แม่ ผ่านการท ากิจกรรม ความรักความ กับลูก อีกทั้งมีสถาบนั

ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ กตัญญูกตเวท-ิ ครอบครัวที่เข้มแข็ง

กับทกัษะและความสามารถ ตาต่อผู้เปน็แม่ ตลอดไป

 -เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ  -ผู้เข้าร่วมโครงการได้

ผูกพนัระหว่างแม่กับลูกอันเปน็ แสดงออกถึงความรักที่มี

การสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ ต่อผู้ใหก้ าเนิด (แม)่

สถาบนัครอบครัวในอีกทางหนึ่ง  -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

 -สืบสานอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรม การปลูกฝังและสร้างจิต

ไทยอันเปน็เอกลักษณ์อย่าง ส านึกรักผู้ใหก้ าเนิด (แม)่

หนึ่งของชนชาติไทย เพิ่มมากขึ้น

 -ได้น าความรู้กิจกรรมไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ าวันได้อย่างดีย่ิง

งบประมาณและที่มา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

         6.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ เพื่อท าการซ่อมบ ารุงกล้องวงจร ระบบกล้องวงจรปดิไมน่อ้ยกว่า 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 กล้องวงปดิมี กล้องวงจรปดิมีความพร้อม กองแผนและ

กล้องวงจรปดิองค์การบริหารส่วน ปดิขององค์การบริหารส่วน 8 โครงการ ซ่ึงหมดระยะ ความพร้อมใช้ ใช้งานส าหรับการบนัทกึ งบประมาณ

จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุหมดระยะ ประกันมีการดูแลรักษาและ งานไม่น้อย ภาพเหตุการณ์

ประกันใ หส้ามารถใช้งานได้เปน็ พร้อมส าหรับ กว่าร้อยละ 95

ปกติ

2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ เพื่อท าการซ่อมบ ารุงรักษาระบบ การดูแลอุปกรณ์เครือข่าย 500,000 500,000 500,000 500,000 เครือข่ายเน็ต เครือข่ายเน็ตเวิร์คมีความ กองแผนและ

เครือขายเน็ตเวิร์คขององค์การ ปดิขององค์การบริหารส่วน เคร่ืองแมข่่ายไมน่อ้ยกว่า 3 ชุด เวิร์คมีความ พร้อมใช้งานส าหรับรับส่ง งบประมาณ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุที่หมดระยะ ไฟวอลล์ 1 ชุด ระบบพสูิจน์ พร้อมใช้งาน ข้อมูลสารสนเทศของ อบจ

ประกันใหส้ามารถใช้งานได้เปน็ สิทธ์ิ 1 ชุด ฯลฯ ไม่น้อยกว่า สุพรรณบรีุ

ปกติ ร้อยละ 95

3 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หวัหน้าส่วน หวัหน้าส่วนราชการสมารถ กองแผนและ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน หรือซอฟแวร์คอมพวิเตอร์เพื่อ ซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ไม่น้อย ราชการ วิเคราะหข์้อมูลได้สะดวก งบประมาณ

อ านวยความสะดวกในการบริหาร กว่า 1 ระบบ สามารถ รวดเร็วมากย่ิงขึ้น

งานของหวัหน้าส่วนราชการ วิเคราะหข์้อมูล

ได้สะดวก

รวดเร็วขึ้นไม่

นอ้ยกว่า

งบประมาณและที่มา

         6.2  แผนงานบริหารทัว่ไป

รวม 1 โครงการ



ร้อยละ 30

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันปญัหาไวรัสและ ซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับปอ้งกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ของ อบจ. กองแผนและ

ไวรัสและสปายแวร์ สปายแวร์ส าหรับเคร่ือง ไวรัสและสปายแวร์ติดต้ัง ของอบจ. สุพรรณบรีุปลอดภัยจาก งบประมาณ

คอมพวิเตอร์ขององค์การบริหาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขององค์การ สุพรรณบรีุ ไวรัสและสปายแวร์

ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ ปลอดภัยจาก

ไวรัสและสปาย

แวร์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

5 โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 600,000 600,000 600,000 600,000 เจ้าหน้าที่ผู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติังาน กองแผนและ

ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟแวร์คอมพวิเตอร์เพื่อ จังหวัดสุพรรณบรีุ มีฮาร์ดแวร์ ปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานได้ งบประมาณ

อ านวยความสะดวกในการท างาน หรือซอฟแวร์ในการปฏิบติังาน สามารถ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติังาน ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ปฏิบติังาน มากย่ิงขึ้น

ได้รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้นไม่

น้อยกว่า

งบประมาณและที่มา



ร้อยละ 30

6 โครงการระบบเครือข่าย Internet เพื่อเช่าอินเตอร์เน็ต และระบบ เคร่ืองจักรลลหรือรถยนต์ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไม่ สามารถติดตามการท างาน กองแผนและ

GPS ส าหรับติดต้ังเคร่ืองจักรกล ส่วนกลางจ านวนไม่น้อยกว่า น้อยกว่า 30 และประเมินผลรายงาน งบประมาณ

หรือรถยนต์ส่วนกลางท าให้ 30 คัน สามารถประเมินการ คัน เวลาท างาน

สามารถติดตามการท างานและ ท างานและติดตามเส้นทาง

ประเมินผลระยะเวลาการปฏิบติั การท างานได้

งานในพื้นที่ได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปา้ยประชาสัมพนัธ์รณรงค์ใหผู้้ 1.เพื่อเปน็การกระตุ้นผู้ประกอบ 1.ผู้ประกอบการโรงแรม 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 1. ผู้ประกอบการมีความ กองคลัง

ประกอบการมาช าระภาษี การใหห้นัมาช าระภาษบี ารุง 2.ผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบ ของผู้ กระตือรือร้น ใส่ใจใน

ทอ้งถิ่น 3.ผู้ประกอบการน้ ามันและ ประกอบการ การเสียภาษมีากขึ้น

2.เพื่อเปน็การเชิญชวนและ ก๊าซปโิตรเลียม มาช าระภาษี 2.ผู้ประกอบการรู้จัก

รณรงค์ใหผู้้ประกอบการมาช่วย 4.ผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์ เพิ่มขึ้น หน้าที่และร่วมช่วยกัน

กันท าหน้าที่ที่ถูกต้องตาม หรือล้อเล่ือน ในการพฒันาทอ้งถิ่น

กฏหมายและร่วมกันพฒันา ในเขตจังหวัดที่ตนเอง

จังหวัดสุพรรณบรีุ ใหเ้จริญ อาศัยอยู่ใหเ้จริญรุ่งเรือง

รุ่งเรืองร่วมกัน ด้วยหน้าที่การช าระภาษ ี

8 โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซค์ของ เพื่อเช่าพื้นที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล เว็บไซค์ขององค์การบริหาร 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถจัดเก็บ เว็บไซค์ อบจ.สุพรรณบรีุ กองแผนและ

งบประมาณและที่มา



องค์การบริหารส่วนจังหวัด เว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วน ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุมีพื้นที่ ข้อมูลเว็บไซค์ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล งบประมาณ

สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุพร้อมการดูแล ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเพยีงพอ ชอง อบจ.

และสามารถรองรับปริมาณ สุพรรณบรีุ

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งหมดได้ไม่

น้อยกว่า 1

เว็บไซค์

9 โครงการพฒันาโครงข่ายเน็ตเวิร์ค เพื่อพฒันาโครงข่ายเน็ตเวิร์คของ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 400,000 400,000 400,000 400,000 การท างาน การรับส่งข้อมูลสารสนเทศ กองแผนและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซอฟแวร์คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ใน รับส่งข้อมูล ในอบจ.สุพรรณบรีุ มี งบประมาณ

สุพรรณบรีุ ใหม้ีประสิทธิภาพ การปฏิบติังานผ่านโครงข่าย สารสนเทศมี ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

มากขึ้น เน็ตเวิร์ค ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ประสิทธิภาพ

รวดเร็วย่ิงขึ้น

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ มีเจ้าหน้าที่บริษทัผู้มีความ 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอ- กองแผนและ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริ เชี่ยวชาญในการดูแลซอฟแวร์ สารบรรณ นิกส์มีความพร้อมส าหรับ งบประมาณ

หารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุให้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมี คอยใหก้ารช่วยเหลือกรณี มีความพร้อม

ประสิทธิภาพ ระบบเกิดปญัหา ในการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95

งบประมาณและที่มา



11 โครงการด าเนินศูนย์เครือข่ายเพื่อ เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ได้เข้ามา เพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน มีช่องทางช่วยเหลือ กองแผนและ

แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมี ประชุมและแก้ไขปญัหาความ ประชาชนในรูปแบบอิเล็ก ประชาชนได้รับ ประชาชนมากย่ิงขึ้น งบประมาณ

ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น เดือดร้อนของประชาชนและเพื่อ ทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 การช่วยเหลือ

Clinic Center พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ ช่องทาง เพื่อขึ้นไม่น้อย

คลินิคเซ็นเตอร์ กว่าร้อยละ 30

12 โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 500,000 500,000 500,000 500,000 นักทอ่งเที่ยว ข้อมูลสารสนเทศด้านการ กองแผนและ

สารสนเทศเพื่อการทอ่งเที่ยว หรือซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ส าหรับ หรือซอฟแวร์คอมพวิเตอร์เพื่อ และประชาชน ทอ่งเที่ยวจังหวัดสุพรรณบรีุ งบประมาณ

จังหวัดสุพรรณบรีุ การใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศ ใช้ในการสนับสนุนการ ทั่วไปสามารถ

ด้านการทอ่งเที่ยวแก่นักทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยวจังหวัดสุพรรณบรีุ เข้าถึงข้อมูล

และประชาชนทั่วไป สารสนเทศ

ด้านการทอ่ง

เที่ยวจังหวัด

สุพรรณบรีุไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 30

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเสริมสร้างพฒันาการ  1. เพื่อใหผู้้ประกอบการได้มี 1. ผู้ประกอบการค้ายาสูบ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 1. ท าใหผู้้ประกอบการ กองคลัง

จัดเก็บเงินรายได้และการให้ ความรู้ความสามาถ บริหาร 2.ผู้ประกอบการโรงแรม ของปฏิบติั ได้รับความรู้ ทกัษะ

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบติังาน จัดการธุรกิจใหท้นัสมัย ดีย่ิงขึ้น 3.ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน งานด้านงาน ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

ด้านการเงินการคลัง และเปน็การแลกเปล่ียน 4.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คลัง และจัด สามารถน าความรู้ที่ได้

งบประมาณและที่มา



การจัดเก็บรายได้ ความคิดเหน็ระหว่าง การเงินและบญัชีพนักงานจ้าง เก็บรายได้ มาปรับปรุงธุรกิจใหท้นั

ผู้ประกอบการด้วยกัน ปฏิบติังาน สมัยย่ิงขึ้น

 2. เพื่อใหผู้้ประกอบการมีความ ได้อย่างมี  2. ผู้ประกอบการมี

ตระหนักร่วมกันในการช าระ ประสิทธิภาพ ความเข้าใจเกิดทศันคติ

ภาษเีพื่อน ารายได้มาพฒันา เพิ่มขึ้น ที่ดี และมีความตระหนัก

ทอ้งถิ่น ในการเสียภาษแีละทราบ

3. เพื่อเปน็การปอ้งกันมิใหเ้กิด ถึงผลกระทบต่อการ

 การสูญเสียรายได้ของรัฐ พฒันาจังหวัดสุพรรณบรีุ

และของทอ้งถิ่น ที่มีต่อประชาชนโดยส่วน

4. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน รวมในจังหวัดสุพรรณบรีุ

และบญัชี พนักงานจ้าง

 ได้รับความรู้และเปน็การเพิ่ม

ประสบการณ์สามารถน าความรู้

ที่ได้มาใช้การปรับปรุงการ

ปฏิบติังานท าใหง้านดีขึ้น

14 โครงการบริหารจัดการฝึกอบรม เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ อบจ.สุพรรณบรีุ  -ระบบการใช้งานด้านเทคโน 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ท าใหเ้จ้าหน้าที่ อบจ. กองแผนและ

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี โลยีคอมพวิเตอร์ได้รับการ ของบคุลากร สุพรรณบรีุ มีความรู้ความ งบประมาณ

สมัยใหม่ พฒันาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ด้าน สามารถมากขึ้น

 -สามารถพฒันาบคุคล คอมพวิเตอร์

ไม่น้อยกว่าร้อนละ 60 เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



15 โครงการ 5 ส เพื่อเพิ่ม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ ข้าราชการ/ลูกจ้าง  พนักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 อบจ. บคุลากรทกุคนได้รับ กอง

ประสิทธิภาพในการท างานของ เพม่ประสิทธิภาพการท างานของ จ้าง ของ อบจ.สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ความรู้ ความเข้าใจใน กิจการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงาน มีความสะดวก การปฏิบติักิจกรรม 5ส

สุพรรณบรีุ จ้างของ อบจ.สุพรรณบรีุ สบายมีสุข อย่างถูกต้องและเปน็ไป

ลักษณะที่ดี

และมีความ

เปน็ระเบยีบ

มากขึ้น

16 โครงการฝึกอบรมบคุลากรทอ้งถิ่น เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ ด าเนินการฝึกอบรมตาม 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บคุลากรได้ สามารถน าความรู้ กองการ

ได้แก่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบจ. ประสิทธิภาพการท างานของ หลักสูตรต่าง ๆ รับการฝึก ความเข้าใจที่ได้จาก เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ บคุลากรสังกัด อบจ.สุพรรณบรีุ อบรมทกุคน การฝึกอบรมมา

พนักงานจ้าง ประยุกต์ใช้ในการ

17 โครงการฝึกอบรมชุมชนสัมพนัธ์ เพื่อจัดการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างเครือข่ายการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้ทราบ ส านักปลัด

ศึกษาดูงานใหก้ับกลุ่มองค์กร ประชาสัมพนัธ์ ความเข้าใจ เครือข่าย และเข้าใจในบทบาท อบจ.

ต่างๆ กลุ่มสตรี  แม่บา้น เยาวชน ร่วมกันของประชาชนใน ที่ได้รับการ ของ อบจ. มากย่ิงขึ้น

นักเรียน  นักศึกษา จังหวัดสุพรรณบรีุ ฝึกอบรม



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารส านักงาน 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 จ านวน 1 ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานองค์การบริหารส่วน หลังใหม่ จ านวน 1 หลัง หลัง สะดวกในการเข้ารับ อบจ.

สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุหลังใหม่ บริการจากส านักงาน

ใหม้ีความกว้างขวางเพิ่มขึ้น อบจ.สุพรรณบรีุเพิ่ม

และสามารถใหบ้ริการแก่ มากขึ้น

ประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

19 โครงการอบรมสัมมนาเชิง  -เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  200,000 200,000  200,000 200,000 ร้อยละ 70  -ผู้เข้ารับการอบรมน า หน่วยตรวจ

ปฏิบติัการหลักสูตร "แนวทางการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ใหจ้ัดวางระบบควบคุมภายใน ของผู้ฝึก ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง สอบภายใน

จัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์กรได้รับความรู้ความ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อบรมมีความ วิธีการปฏิบติังานและ

การบริหารความเส่ียงในการ เข้าใจในเร่ืองวิธีการปฏิบติังาน สุพรรณบรีุ รู้ความเข้าใจ ขั้นตอนของแนวทางการจัด

ปฏิบติังานและการจัดท าควบคุม และขั้นตอนของแนวทางการ เร่ืองการ วางระบบควบคุมภายใน

ภายในที่ถูกต้อง จัดวางระบบควบคุมภายในและ ควบคุม และการติดตามระบบการ

สามารถปฏิบติังานได้อย่างมี ภายใน ควบคุมภายในและสามารถ

ประสิทธิภาพและเปน็ไปใน จัดวางระบบควบคุมภายใน

ทศิทางเดียวกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

 -การจัดวางระบบควบคุมภายใน เปน็ไปในทศิทางเดียวกัน

ขององค์กรและหน่วยรับตรวจมี  -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การควบคุมความเส่ียงอย่าง สามารถจัดวางระบบ

เพยีงพอและบรรลุตาม ควบคุมภายในของหน่วย

งบประมาณและที่มา



วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถควบคุมความ

เส่ียงอยางเพยีงพอและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบ  -เพื่อใหม้ีการพฒันาและ เจ้าหน้าที่ปฏิบติังานงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70  -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยตรวจ

การตรวจสอบภายในขององค์กร ปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในและ ของผู้ฝึก ภายในได้เรียนรู้และมี สอบภายใน

และหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน อย่างต่อเนื่องท าใหก้ารปฏิบติั เจ้าหน้าที่จัดวางระบบควบคุม อบรมมีความ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว

การตรวจสอบภายใน งานมีคุณภาพเปน็ที่เชื่อถือและ ภายใน จ านวน 80 ราย รู้ความเข้าใจ ทางการปฏิบติังานใหเ้ปน็

ยอมรับของผู้บริหารและหน่วย เร่ืองการ ไปตามมาตรฐานการ

รับตรวจ ควบคุม ตรวจสอบภายในและ

 -เพื่อพฒันาเจ้าหน้าที่ใหม้ี ภายใน จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ

ศักยภาพมีความรู้ ความสามารถ ภายในของส่วนราชการ

ในการน าไปปฏิบติังานได้อย่างมี  -เจ้าหน้าที่ตจรวจสอบ 

คุณภาพได้มาตรฐานเปน็ที่ ภายในได้มีการพฒันาและ

ยอมรับต่อไป ปรับปรุงงานในความ

 -หน่วยรับตรวจมีความเข้าใจ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพื่อใหผ้ลการท างานมี

ภายในใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพประสิทธิผล

การตรวจสอบภายในเพิ่มคุณค่า ย่ิงขึ้น

ใหอ้งค์กร  -ผู้บริหารเกิดความมั่นใจ

ในรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจ

งบประมาณและที่มา



สอบภายในสามารถน าผล

การตรวจสอบไปใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหาร

งานใหสั้มฤทธ์ิและ

สอดคล้องกับนโยบายและ

เปา้หมายขององค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัด -เพื่อน าความรู้ที่ได้รับน ามา -คณะผู้บริหาร/ประธานสภา/ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน -การพฒันาด้านการ ส านักปลัด

การด้านการทอ่งเที่ยว ประยุกต์ใช้ภายในจ.สุพรรณบรีุ รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ ผู้บริหาร บริหารจัดการด้านการ อบจ.

-เพื่อเปน็การพฒันาและเพิ่ม และหวัหน้าส่วนราชการและ สมาชิกสภา ทอ่งเที่ยวภายในจังหวัด

ศักยภาพของคณะผู้บริหารและ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น และหวัหน้า สุพรรณบรีุมีศักยภาพ

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการ เพิ่มมากขี้น

-เพื่อเปน็การเปดิโลกทศัน์ของผู้ ที่ได้ศึกษา -ผู้เข้าร่วมโครงการได้

น าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดูงาน รับการความรู้และมี

ความช านาญด้าน

บริหารจัดการสถานที่

ทอ่งเที่ยวเพิ่มมากย่ิงขึ้น

22 โครงการสร้างความโปร่งใสด้าน 1. เพื่อเปน็การหาแนวทาง/ 1. คณะผู้บริหาร 350,000 350,000 360,000 370,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ กองคลัง

การจัดเก็บภาษแีละค่าธรรมเนียม ช่วยเหลือปอ้งกันการทจุริตใน 2. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วม รู้และเข้าใจในระเบยีบ  

บ ารุงอบจ. การแสวงหาผลประโยชน์โดย 3. ผู้ประกอบการค้าปลีกน้ ามัน โครงการมี กฏหมายและขั้นตอน

งบประมาณและที่มา



มิชอบจากการเก็บภาษี ก๊าช ยาสูบ และโรงแรม ความเข้าใจ การจัดเก็บภาษ ีและร่วม

2. เพื่อใหผู้้ประกอบการเข้าใจ และใหค้วาม มือในการช าระภาษี

ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี ร่วมมือในการ

พร้อมทั้งได้รับความสะดวกใน ช าระภาษ ี

การช าระภาษี

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษใีหม้ีรายได้เพิ่มขึ้น

เปน็ไปตามเปา้หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านวิชาการ เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ ท าใหเ้กิดการประสาน กองแผน

องค์กรปกครองทอ้งถิ่น ผู้น า ตาม กฎหมาย  ระเบยีบ  นโยบาย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า เข้าร่วม งานร่วมกันระหว่าง และ

พรบ.ปกครองทอ้งถิ่นและภาค แหง่รัฐ  การแลกเปล่ียนความ ปกครองทอ้งถิ่น ตาม พรบ. ประชุม ฝ่ายผู้น าทอ้งที่และ งบประมาณ

ประชาชน คิดเหน็ในการปฏิบติังานใน ปกครองทอ้งถิ่นและภาค เสริมสร้าง ฝ่ายผู้น าทอ้งถิ่นอันน า

รูปแบบการประชุมเวทเีสวนา ประชาชน ผู้บริหารและ ภาวะผู้น าฯ ไปสู่การปฏิบติังาน

และอื่น ๆ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้เกี่ยวกับ ข้าราชการและพนักงานจ้าง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 บคุลากรผู้ท าหน้าที่ กองพสัดุ

จัดซ้ือจัดจ้างและจัดท าทะเบยีน การจัดซ้ือจัดจ้างมีความรู้ใน ที่ปฏิบติังานด้านการพสัดุ ของผู้เข้าอบรม จัดซ้ือจัดจ้างและจัดท า และทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา



ทรัพย์สิน การปฏิบติังานได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบติั ทะเบยีนทรัพย์สินมี

และเปน็ไปตามระเบยีบ งานจัดซ้ือ ความรู้ในการจัดซ้ือ

จัดจ้างและ จัดจ้างและจัดท า

จัดท าทะเบยีน ทะเบยีนฯ ได้อย่าง

ทรัพย์สินได้ ถูกต้อง

อย่างถูกต้อง

25 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล เพื่อพฒันาฐานข้อมูลและการ ด าเนินการ ณ อบจ. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80ของ สามารถติดต่อประสาน กองแผน

การบริหารงานและการพฒันาของ บริหารงานของ อบจ. ประชาชน งานร่วมกับหน่วยงาน และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรบรีุ ที่มาติดต่อ ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก งบประมาณ

ประสานงาน และรวดเร็ว  ก่อใหเ้กิด

เกิดความ ผลดีแก่ทางราชการ

พงึพอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบติังานด้าน ผู้ปฏิบติังานด้านการเงินการ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 1.ท าใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบติั กองคลัง

เงิน การบญัชี การจัดเก็บรายได้ การเงินการบญัชี การจัดเก็บราย บญัชี การจัดเก็บรายได้และผู้ ของผู้เข้า งานด้านการเงิน การ

ของอบจ.สุพรรณบรีุ ได้ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบติั ประกอบการการค้าน้ ามัน, อบรมได้รับ บญัชี การจัดเก็บ รายได้

งาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบ ยาสูบ และผู้ประกอบการ ความรู้ด้าน มีความรู้ ความเข้าใจ

และข้อกฏหมาย โรงแรม การเงิน การ ปฏิบติังานได้อย่างถูก

2.เพื่อใหผู้้ประกอบการมีความรู้ บญัชี ต้อง ตามระเบยีบและ

งบประมาณและที่มา



ความเข้าใจข้อกฏหมายภาษทีี่ การจัดเก็บ ข้อกฏหมาย

เกี่ยวข้องและทราบแนวทางการ รายได้ 2.ท าใหผู้้ประกอบการ

ปฏิบติัในการช าระภาษไีด้ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับ ข้อ

3.เพื่อเปน็การพฒันารายได้ กฏหมายภาษทีี่เกี่ยว

ท าใหม้ีรายได้เพิ่มมากขึ้นและ ข้องและทราบแนวทาง

มีฐานะการคลังที่เข้มแข็ง การปฏิบติัในการช าระ

สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต ภาษไีด้อย่างถูกต้อง

3.ท าใหจ้ัดเก็บภาษไีด้

ตามเปา้หมาย

27 โปรแกรมการจัดเก็บภาษ ี 1. เพื่อพฒันารูปแบบและเพิ่ม 1. ผู้ประกอบบการโรงแรม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 1. ผู้ประกอบการมีความ กองคลัง

ช่องทางการใหบ้ริการรับช าระ 2. ผู้ประกอบการน้ ามันและ ของผู้ สะดวกในการช าระภาษี

ภาษี ก๊าซปโิตรเลียม ประกอบการ 2. มีข้อมูลการช าระภาษี

2. เพื่อลดข้อผิดพลาดและความ 3. ผู้ประกอบการยาสูบ เกิดความ ในคอมพวิเตอร์ออนไลน์

เส่ียงในการจัดเก็บภาษี พงึพอใจการ 3. ผู้ประกอบการทราบ

3. เพื่อใหก้ารช าระภาษมีีความ จัดเก็บภาษี ยอดค้างช าระภาษพีร้อม

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ค่าปรับในแต่ละเดือน

แม่นย ามากย่ิงขึ้น

4. เพื่อใหผู้้ประกอบการสามารถ

ทราบยอดค้างช าระภาษไีด้ด้วย

ตนเอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการค่าบ ารุงรักษาทางน้ า  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยท าการก าจัดผักตบชวา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เพิ่มศักยภาพ งานบ ารุงรักษาทางน้ า ที่ กอง

ตามภารกิจถ่ายโอน บ ารุงรักษาทางน้ าแม่น้ าทา่จีน งานขุดลอก , งานปรับปรุง ของชุดเคร่ือง อบจ.สุพรรณบรีุ รับผิด พฒันาชนบท

งบประมาณและที่มา



คลองระบายน้ าตามภารกิจ ภูมิทศัน์ริมตล่ิง รวมทั้งภารกิจ จักรกลใน ชอบ มีการดูแลรักษา

ถ่ายโอน ๖ สาย สูบน้ าช่วยเหลือเกษตรนอก การด าเนิน แม่น้ าในคูคลองใหอ้ยู่

เขตชลประทาน งานก าจัด ในสภาพที่สวยงาม

วัชพชืใหม้ี

ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติั

งานรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น

29 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการพฒันา  1.เพื่อพฒันาองค์กรเกี่ยวกับ บคุลากร องค์การบริหารส่วน 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 1.บคุลากร อบจ.ปฏิบติั กองการ

ระบบบริหารจัดการองค์กร ระบบบริหารจัดการ จังหวัดสุพรรณบรีุ ของบคุลากร งานอย่างมีความสุข เจ้าหน้าที่

2. เพื่อพฒันาแผนและวิธี อบจ.ปฏิบติั และมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรม งานอย่าง 2.บคุลากร อบจ.มี

มีความสุข คุณภาพชีวิตและสุขภาพ

และมี ที่ดี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

30 เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบค่า อาคารทรงโมเดิร์นประยุกต์ 60,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ส านักงานองค์การบริหาร ก่อสร้างอาคารส านักงาน 21,000 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง สะดวกในการเข้ารับ

ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ชั้น  ขนาดกว้าง 64 เมตร บริการจากส านักงาน

สุพรรณบรีุ ระยะที่ 2  ยาว 98.70  เมตร พื้นที่ อบจ.สุพรรณบรีุเพิ่ม

ใช้สอยรวมพื้นที่หลังคา มากขึ้น

ประมาณ 21,000 ตารางเมตร

(รวม Faxtor F)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่งบประมาณและที่มา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริม เพื่อใหผู้้น าทอ้งถิ่น ผู้น าทอ้งที่ ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าทอ้งที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าทอ้งที่ กองกิจการ

ศักยภาพผู้น าองค์กรปกครอง ผู้บริหาร บคุลากรและเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร บคุลากรและ ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้บริหาร บคุลากรและ สภาฯ

ส่วนทอ้งถิ่นและทอ้งที่ใน ของ อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. เจ้าหน้าที่ของ อบจ. และ ผู้น าทอ้งที่ เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วม

การร่วมกันจัดบริการสาธารณะ ได้เตรียมความพร้อมและมี สมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหาร ในการพฒันาพื้นที่ให้

ส่วนร่วมในการพฒันาพื้นที่โดย บคุลากร เปน็ไปในทศิทางเดียวกัน

บรูณาการในการแก้ไขปญัหา ที่เข้าร่วม

ในพื้นที่ใหเ้ปน็ไปในทศิทาง สัมมนา

เดียวกัน

32 โครงการประชาสัมพนัธ์แผนงาน เพื่อประชาสัมพนัธ์แผนงานและ การเผยแพร่ออกอากาศ 54,570 54,570 54,570 54,570 จ านวนชิ้นงาน ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ส านักปลัด

และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบรีุ กิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบรีุ รายการ"อบจ.สุพรรณ… ของส่ือที่ผลิต สุพรรณบรีุ มคีวามรู้ ข้อมลู อบจ.

ผ่านสือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหป้ระชาชนในพื้นที่ 10 อ าเภอ พบประชาชน"ออกอากาศทกุ และน าเสนอ และเข้าใจในแผนงาน

แหง่ประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบรีุ ของจังหวัดสุพรรณบรีุ และ วันเสาร์เวลา 13.00-14.00น. ผ่านสถานีวิทยุ กิจกรรมของ อบจ.

จังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบ จ านวน 12เดือน (เฉล่ียเดือน กระจายเสียง สุพรรณบรีุ

ละ 4-5 คร้ัง) แหง่ประเทศ

ไทย จังหวัด

สุพรรณบรีุ

ระยะเวลา

12 เดือน

33 โครงการประชาสัมพนัธ์แผนงาน เพื่อประชาสัมพนัธ์แผนงาน การเผยแพร่ออกอากาศ 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 จ านวนชิ้นงาน ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ส านักปลัด

และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบรีุ ผ่าน และกิจกรรมของ อบจ. รายการ"อบจ.สุพรรณ… ของส่ือที่ผลิต สุพรรณบรีุ มคีวามรู้ ข้อมลู อบจ.

ส่ือสถานีวิทยุชุมชน จ านวน 12 สุพรรณบรีุ ใหป้ระชาชนใน พบประชาชน"ออกอากาศทกุ และน าเสนอ และเข้าใจในแผนงาน

สถานี พื้นที่ 10 อ าเภอของจังหวัด วันเสาร์เวลา 13.00-14.00น. ผ่านสถานีวิทยุ กิจกรรมของ อบจ.



สุพรรณบรีุ และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 12เดือน (เฉล่ียเดือน ชุมชน จ านวน สุพรรณบรีุ

ได้รับทราบ ละ 4-5 คร้ัง) 12 สถาน ีระยะ

เวลา 12 เดือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการจัดท ารายงานผลการ เพื่อเปน็การปฏิบติัตาม พรบ. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนทั่วไป หน่วย ส านักปลัด

ปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วน อบจ.พ.ศ. 2546 และเปน็การ และประชาชนทั่วไปในจังหวัด ประชาชนใน งานภาครัฐ และภาค อบจ.

จังหวัดสุพรรณบรีุ เผยแพร่ผลการปฏิบติังานของ สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณ เอกชนได้รับรู้ผลการ

อบจ.สุพรรณบรีุ ในรอบปี บรีุ ได้รับทราบ ปฏิบติังานของ อบจ.

ผลการปฏิบติั สุพรรณบรีุ

งานของอบจ.

สุพรรณบรีุ

35 โครงการจัดท าวารสารเพื่อการ เพื่อเผยแพร่การปฏิบติังานของ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนทราบถึงผลการ ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์ อบจ.สุพรรณบรีุ ทกุส่วนราชการในสังกัด อบจ. ก านัน-ผู้ใหญ่บา้น สถานศึกษา ประชาชนใน ด าเนินงานของ อบจ. อบจ.

รายเดือน สุพรรณบรีุ และปรับปรุง แก้ไข ส่วนราชการในจังหวัด จังหวัดสุพรรณ สุพรรณบรีุ 

ผลการปฏิบติังานของแต่ละ สุพรรณบรีุหน่วยงานภาค บรีุ ได้รับทราบ

หน่วยงานในสังกัด อบจ. เอกชน และอปท.ในจังหวัด การปฏิบติั

สุพรรณบรีุ ใหม้ีประสิทธิภาพ สุพรรณบรีุ งานของอบจ.

ย่ิงขึ้น สุพรรณบรีุ

36 โครงการประชาสัมพนัธ์แผนงาน เพื่อเผยแพร่การปฏิบติังานของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 48,000 48,000 48,000 48,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนทราบถึงผลการ ส านักปลัด

และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบรีุ ผ่าน ทกุส่วนราชการในสังกัด อบจ. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ประชาชนใน ด าเนินงานของ อบจ. อบจ.

ส่ือสถานีโทรทศัน์ทอ้งถิ่น (เคเบิ้ล สุพรรณบรีุ และปรับปรุง แก้ไข จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณ สุพรรณบรีุ 

ทวีี) ผลการปฏิบติังานของมแต่ละ บรีุ ได้รับทราบ

งบประมาณและที่มา



หน่วยงานในสังกัด อบจ. การปฏิบติั

สุพรรณบรีุ ใหม้ีประสิทธิภาพ งานของอบจ.

ย่ิงขึ้น สุพรรณบรีุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการประชาสัมพนัธ์แผนงาน เพื่อเผยแพร่การปฏิบติังานของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 96,000 96,000 96,000 96,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนทราบถึงผลการ ส านักปลัด

และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบรีุ ทกุส่วนราชการในสังกัด อบจ. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ประชาชนใน ด าเนินงานของ อบจ. อบจ.

ผ่านส่ือหนังสือพมิพท์อ้งถิ่น สุพรรณบรีุ และปรับปรุง แก้ไข จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณ สุพรรณบรีุ 

ผลการปฏิบติังานของแต่ละ บรีุ ได้รับทราบ

หน่วยงานในสังกัด อบจ. การปฏิบติั

สุพรรณบรีุ ใหม้ีประสิทธิภาพ งานของอบจ.

ย่ิงขึ้น สุพรรณบรีุ

38 โครงการค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าพื้นที่เวบไซต์ 1.ผู้ประกอบการโรงแรม 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ผู้ประกอบการสามารถช าระ กองคลัง

ระบบการจัดเก็บภาษอีอนไลน์ ระบบการจัดเก็บภาษอีอนไลน์ 2.ผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบ ของผู้ ภาษไีด้สะดวกและรวดเร็ว

ในการเช่าเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 3.ผู้ประกอบการน้ ามันและ ประกอบการ เพิ่มมากขึ้น

พร้อมดูแลเว็บไซต์ระบบการ ก๊าซปโิตรเลียม เหน็ความ

จัดเก็บภาษอีอนไลน์ของ ส าคัญในการ

อบจ.สุพรรณบรีุใหม้ีความ ช าระภาษี

ปลอดภัยและมีความพร้อม เพิ่มมากขึ้น

ส าหรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา

งบประมาณและที่มา



39 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านวิชาการ ด าเนินการ ณ   อบจ. 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ที่ การปฏิบติังานเปน็ไป กองช่าง

ประสิทธิภาพข้าราชการ ด้านการขับเคร่ืองจักรกล เข้ารับการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน และรถยนต์ อบรมด้วย มากขึ้น

เคร่ืองจักรกล

รถยนต์และ

การซ่อม

บ ารุง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการติดต้ังแทง่วัดระดับเชื้อเพลิงเพื่อใช้ร่วมกับเคร่ือง GPS กรณีที่ ใช้กับเคร่ืองจักรหนักประเภท 240,000 240,000 240,000 240,000 สามารถใช้งาน ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพของ กองแผน

ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล ต้องการวัดค่าการใช้น้ ามันใน รถเกรดดินหรือรถขุดไฮโดรริค ได้มีความ การท างานเพิ่มขึน้ปอ้งกนั และ

ส าหรับใช้ร่วมกับเคร่ือง GPS ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ร้อยกว่า 12 คัน แม่นย าร้อยละ การทจุริตน้ ามัน งบประมาณ

90 - 95

41 โครงการรณรงค์การสร้างเครือข่าย เพื่อใหบ้คุลากรองค์การบริหาร บคุลากร อบจ.สุพรรณบรีุ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 บคุลากร อบจ.สุพรรณบรีุ ส านักปลัด

อบจ.ต้นแบบ ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุเกิดการ ของบคุลากร เกิดการมีส่วนร่วมในสังคม อบจ.

มีส่วนร่วมในสังคม เกิดความ เกดิความมุง่มัน่ เกิดความมุ่งมั่นที่จะสร้าง

มุ่งมั่นที่สร้างและพฒันาเครือ ที่จะสร้างและ เครือข่ายต้นแบบ

ข่ายต้นแบบ พฒันาเครือ

ข่ายต้นแบบ

งบประมาณและที่มา



42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้น า เพื่อใหผู้้น าองค์กรตระหนักถึง ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 60 ผู้น าองค์การและ กองแผน

องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน ความส าคัญของการพฒันา ของผู้น าชุม เครือข่ายภาคประชาชน และ

เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น ตนเองทอ้งถิ่นสังคมและประเทศ ชนมีความรู้ มีความรู้และเล็งเหน็ งบประมาณ

ชาติ ความสามารถ ความส าคัญในการ

และน ามา พฒันาทอ้งถิ่นโดยยึด

พฒันาทอ้งถิ่น ความต้องการของ

มากขึ้น ประชาชน

 

43 โครงการพฒันาเว็บไซต์ระบบ เพื่อเปน็ค่าพฒันาเว็บไซต์ระบบ 1. ผู้ประกอบการโรงแรม 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการสามารถ กองคลัง

การจัดเก็บภาษอีอนไลน์ การจัดเก็บภาษอีอนไลน์ของ 2. ผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบ ของผู้- ช าระภาษไีด้สะดวก 

อบจ.สุพรรณบรีุใหม้ีประสิทธิภาพ 3. ผู้ประกอบการน้ ามันและ ประกอบการ และรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

มากย่ิงขึ้น ก๊าชปโิตรเลียม เกิดความพงึ

พอใจในการ

 จัดเก็บภาษี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านวิชาการ กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภา 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การจัดท า สามารถหาแนวทาง กองแผนและ

ทอ้งถิ่นและจัดเวทปีระชาคม กฎหมาย  ระเบยีบ นโยบาย ทอ้งถิ่น ผู้น าทอ้งที่ ก านัน แผนพฒันา ในการแก้ไขปรับปรุง งบประมาณ

ทอ้งถิ่น แหง่รัฐ การแลกเปล่ียนความ ผู้ใหญ่บา้น  และผู้น าภาค สามป ีเสร็จ เพื่อก าหนดกรอบ

คิดเหน็ในการปฏิบติังานใน ประชาชน ตามระเบยีบ ปฏิญญาร่วมกันของ

รูปแบบการประชุมเวทเีสวนา ที่ก าหนดไว้ อปท.และเสริมสร้าง

และเพื่อด าเนินการส ารวจความ ใหป้ระชาชนเข้ามามี

ต้องการและแนวทางแก้ไข ส่วนร่วมมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



ปญัหาความเดือดร้อนใหแ้ก่

ประชาชน

45 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา และ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 70 ของ นักเรียน นักศึกษา และ กอง

และค่านิยมที่พงึประสงค์ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความ ประชาชนทั่วไปน าพื้นที่จังหวัด กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทั่วไปได้เรียน การศึกษาฯ

เข้าใจหลักคุรธรรมจริยธรรม สุพรรณบรีุ มีความรู้ ความ รู้ในเร่ืองความมีคุณธรรม

เข้าใจหลัก และจริยธรรมเพิ่มมาก

คุณธรรมจริย- ขึ้นสามารถน าไปใช้ใน

ธรรมมากขึ้น ชีวิตประจ าวันได้

46 โครงการอบรมสัมมนาเชิง  -เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบริหาร  -บคุลากรภายในองค์กรตาม  - 100,000  - 100,000 ร้อยละ 70  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี หน่วยตรวจ

ปฏิบติัการบริหารความเส่ียงใน ความเส่ียงและการควบคุมความ ค าส่ังที่ได้รับแต่งต้ัง ของผู้ฝึกอบรม ประสบการณ์วิธีการวาง สอบภายใน

การปฏิบติังานและการจัดการ เส่ียงขององค์การบริหารส่วน มีความรู้ความ ระบบควบคุมภายในมา

ควบคุมภายในที่ถูกต้อง จังหวัดสุพรรณบรีุ ปฏิบติัใหเ้ปน็ เข้าใจเร่ืองการ ปรับใช้และพฒันาองค์กร

ไปตามระเบยีบคณะกรรมการ ควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ย่ิงขึ้น

ก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และ เพื่อพฒันาและเสริมสร้างความ  -เชิงปริมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ บคุลากรอบจ.สุพรรณบรีุ กองการ

จริยธรรมใหแ้ก่บคุลาการอบจ. รู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บคุลาการ ได้รับการพฒันาและเสริม เจ้าหน้าที่ฯ

สุพรรณบรีุ บคุลากรอบจ.สุพรรณบรีุ ให้ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.สุพรรณ- สร้างความรู้ ความเข้าใจ

เข้าใจในหน้าที่ของตนไม่ให้ อบจ.สุพรรณบรีุ บรีุ มีทศันคติ ในหน้าที่ไม่ใหก้ระท า

งบประมาณและที่มา



กระท าการผิดวินัย  -เชิงคุณภาพ ที่ดีต่อการท า การผิดวินัย

บคุลากรอบจ.สุพรรณบรีุ มี งาน เกิดทกัษะ

ทศันิคติที่ดีต่อการท างาน เกิด ในการท างาน

ทกัษะในการท างานอย่างมี อย่างมีความ

ความสุข พฒันาศักยภาพใน สุข

การท างานใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

48 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ  -เพื่อใหบ้คุลากรได้แลกเปล่ียน  -บคุลากรภายในองค์กรตาม 50,000  - 50,000  - ร้อยละ 70   -บคุลากรน าส่ิงที่ได้รับ หน่วยตรวจ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ความคิดเหน็และมุมมองในการ ค าส่ังที่ได้รับแต่งต้ัง ของผู้ฝึกอบรม จากการศึกษาดูงานมาเปน็ สอบภายใน

ตรวจสอบภายในขององค์การ ปฏิบติังานในด้านต่างๆกับ มีความรู้ความ แนวทางในการปฏิบติังาน

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ บคุลากรจากองค์กรปกครอง เข้าใจเร่ืองการ

ส่วนทอ้งถิ่นอื่น ควบคุมภายใน

 -เพื่อใหบ้คุลากรน าส่ิงที่ได้รับ

จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้

กับการปฏิบติังาน

49 โครงการฝึกอบรมบทบาทการ เพื่อใหก้ารตรวจสอบภายในของ ข้าราชการในสังกัดองค์การ  - 100,000  - 100,000 จ านวน 2ป/ี การปฏิบติังานของหน่วย หน่วยตรวจ

ตรวจสอบภายในยุคใหม่ องค์กรปฏิบติัเปน็ไปในทศิทาง บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ คร้ัง ตรวจสอบภายในมี สอบภายใน

เดียวกัน ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ย่ิงขึ้นและเปน็ไปใน

ทศิทางเดียวกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



50 โครงการวันอบจ. เพื่อระลึกวันส าคัญขององค์กร บคุลากรของ อบจ.สุพรรณบรีุ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ บคุลากร อบจ.ได้ร าลึก ส านักปลัดฯ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น บคุลาการ ถึงวันส าคัญขององค์กร

อบจ.สุพรรณ-

บรีุ ได้ระลึกถึง

วันส าคัญของ

อปท.

51 โครงการอบรมสัมมนาเชิง  -เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบริหาร  -บคุลากรภายในองค์กรตาม 100,000  - 100,000  - ร้อยละ 70  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี หน่วยตรวจ

ปฏิบติัการบริหารความเส่ียงและ ความเส่ียงและการควบคุมความ ค าส่ังที่ได้รับแต่งต้ัง ของผู้ฝึกอบรม ประสบการณ์วิธีการวาง สอบภายใน

การควบคุมความเส่ียงขององค์การ เส่ียงขององค์การบริหารส่วน มีความรู้ความ ระบบควบคุมภายในมา

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ ปฏิบติัใหเ้ปน็ เข้าใจเร่ืองการ ปรับใช้และพฒันาองค์กร

ไปตามระเบยีบคณะกรรมการ ควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ย่ิงขึ้น

ก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

 -การบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมความเส่ียงขององค์กร

เปน็ไปในทศิทางเด่ียวกัน

52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของ บนัทกึภาพเหตุการณ์ได้มาก 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถเพิ่ม ฐานข้อมูลภาพเหตุการณ์ กองแผนและ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิของ ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ขึ้น การจัดการข้อมูลมี ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและ งบประมาณ

อบจ.สุพรรณบรีุ อาท ิระบบการบนัทกึข้อมูล ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ระบบกล้อง สามารถบริหารจัดการ

ระบบไฟฟา้ ระบบบริหารจัดการ รองรับการกระชากของระบบ โทรทศัน์ ได้ดีมากย่ิงขึ้น

ข้อมูลตลอดจนการต้ังศูนย์เพื่อ ไฟฟา้ได้ดี วงจรปดิได้ไม่

ขยายสาขาระบบ น้อยกว่า

ร้อยละ 30



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการอบรมสัมมนาเชิง  -เพื่อใหก้ารติดตามประเมินผล  -บคุลากรภายในองค์กรตาม 100,000  - 100,000  - ร้อยละ 70  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี หน่วยตรวจ

ปฏิบติัการประเมินผลและการ และรายงานผลการจัดวางระบบ ค าส่ังที่ได้รับแต่งต้ัง ของผู้ฝึกอบรม ประสบการณ์วิธีการวาง สอบภายใน

รายงานผลการควบคุมภายในของ ควบคุมภายในขององค์การ มีความรู้ความ ระบบควบคุมภายในมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ เข้าใจเร่ืองการ ปรับใช้และพฒันาองค์กร

สุพรรณบรีุ ปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ ควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพมาก

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ย่ิงขึ้น

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

 -การติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการจัดวางขององค์กร

เปน็ไปในทศิทางเด่ียวกัน

งบประมาณและที่มา



317,548,570 267,098,570 267,758,570 267,918,570  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ อบจ. พบประชาชน เพื่อรับทราบปญัหาความ จ านวน 10 อ าเภอ 500,000 500,000 500,000 500,000 อบจ. ประชาชนที่ยากจน กอง

เดือดร้อนและความต้องการของ สุพรรณบรีุ และผู้ด้อยโอกาสใน กิจการสภา

ประชาชนทั้งด้านความเปน็อยู่ สามารถ สังคมได้รับบริการและ

อาชีพและด้านสาธารณูปโภค ท างานกับ การสงเคราะหช์่วยเหลือ

บคุลากรกับ อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน

อื่นได้ทั้ง

10 อ าเภอ

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนร็ ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้บริหารและ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ท าใหผู้้น าทอ้งถิ่นมีการ กองกิจการ

เรียนรู้ทางการเมืองของผู้น า ทางการเมืองใหก้ับผู้บริหาร สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ทั้ง ของผู้น า พฒันาตนเองในด้าน สภาฯ

ทอ้งถิ่น ข้าราชการและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 10 อ าเภอ ทอ้งถิ่น ผู้ การเมือง

บริหารและ

สมาชิกสภา

ทอ้งถิ่นน า

ความรู้ทาง

การเมืองใน

         6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

 รวม 53 โครงการ



การพฒันา

ตนเอง

มากขึ้น

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



  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

  7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล

     7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรองรับภารกจิถาํยโอน เพื่อรองรับภารกจิถาํยโอน ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สามารถ สามารถปฏิบัติภารกจิ

ในด๎านตํางๆ จากหนํวยงาน ที่หนํวยงานสํวนกลางจะมอบ ปฏิบัติงาน ที่ได๎รับการถาํยโอน

สํวนกลางสํวนภูมิภาค เชํน ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ รองรับภาร ได๎อยํางมี

กรมทางหลวงชนบท เป็นผ๎ูด าเนินการ กจิถาํยโอน ประสิทธิภาพ

กรมชลประทาน จาก

ส านักงาน 

สํวนกลาง

สํวนภูมิภาค

ได๎อยํางมี

ประสิทธิ

ภาพ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการซํอมบ ารุงทางหลวงชนบท  -เป็นการซํอมบ ารุงทางหลวง  - ปัจจบุันมีทางหลวง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทาง ราษฎรอยํูดีมีสุขน า

ซ่ึงอยํูในความรับผิดชอบของ ชนบทของอบจ.สุพรรณบุรี ให๎มี ชนบทอยํูในความรับผิดชอบ ถนนที่ได๎รับ ความเจริญสํูท๎องถิน่

อบจ.สุพรรณบุรี  ที่ช ารุดเสียหาย ผิวจราจรลาดยางอยํูในสภาพ ของ อบจ.สุพรรณบุรี การซํอมแซม เกดิความปลอดภัย

แบบซํอมบ ารุงปกติ  (งานท าเอง) สามารถใช๎งานได๎ปกติทัศนวิสัย จ านวน 110 สายทาง ระยะ ระยะทาง ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

โดยการท าการตกแตํงสถานที่ และมุมมองสองขา๎งทางเป็นไป ทางทั้งส้ิน 592.742 กม. ทั้งส้ิน ปราศจากฝุ่นละออง

 ซํอมหลุมบํอ ลงหินคลุกเกรด ด๎วยความเรียบร๎อยสวยงาม รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ 592.742 กม. หรือมลภาวะเป็นพิษ

บดอัดแนํนลาดยางผิวจราจรที่ สามารถใช๎ในการคมนาคมขบัขี่ สายทางที่แนบซ่ึงในแตํละปี ผลผลิตการเกษตร

ช ารุดตัดต๎นไม๎ วัชพืชสองขา๎งทาง ยานพาหนะได๎อยํางสะดวก จะด าเนินการซํอมแบบ เสียหายน๎อยลง

ตกแตํงเสาหลักโค๎งและ ปลอดภัยเกดิความคลํองตัวในการ หมุนเวียนแตํละสายทางปีละ ประหยัดเวลาในการ

เคร่ืองหมายจราจรตํางๆ ขนสํงผลผลิตจากการเกษตรออก ประมาณ 592.742 กม.โดย สัญจรไป- มา

สํูท๎องตลาดด๎วยความรวดเร็ว คัดเลือกสายทางและเรียง เศรษฐกจิเจริญตัวขึน้

โดยใช๎เคร่ืองจกัรกลและบุคลากร ล าดับความส าคัญจากความ เนื่องจากสภาพผิว

ขององค๑กรด าเนินการท าให๎ ช ารุดของสภาพผิวจราจร จราจรอยํูในสภาพ

ผลงานได๎มาตราฐานมี หรือระยะเวลาการใช๎งาน พร๎อมใช๎งาน

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลา ของแตํละสายทาง

และงบประมาณ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ซํอมบ ารุงปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เป็นการปรับปรุงชั้นพื้นทางและ ปัจจบุันมีทางหลวงชนบท 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทาง เมื่อท างานชั้นพื้นทาง

จราจร(งานท าเอง)โดยท าการร้ือผิว  Prime Coat ไว๎เพื่อรอจา๎งเหมา อยํูในความรับผิดชอบของ ถนนที่ได๎รับ พร๎อมPrime Coat

จราจรเดิมที่ช ารุดออกจากนั้นจงึ ท าผิวจราจจรลาดยางตาม อบจ.สุพรรณบุรี จ านวน การซํอมแซม  และจา๎งเหมาท าผิว

ท าการร้ือชั้นพื้นทางลงหินคลุก ขัน้ตอนตํอไปโดยใช๎เคร่ืองจกัรกล 110สายทาง ระยะทาง ระยะทาง จราจรลาดยางแล๎ว

เพิ่มเติมพร๎อมบดอัดแนํนและท าการ และบุคลากรขององค๑กรด าเนิน- ทั้งส้ิน 592.742 กม. ทั้งส้ิน เสร็จจะสํงผลให๎ราษฎร

Prime Coat ชั้นพื้นทาง การท าให๎ผลงานได๎มาตราฐานมี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ 40 กม. อยํูดีมีสุขน าความเจริญ

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลา สายทางที่แนบ สํูท๎องถิน่เกดิความ

และงบประมาณ โดยในแตํละปีจะด าเนิน ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

การซํอมปรับปรุง ทรัพย๑สินปราศจาก

เปล่ียนแปลงผิวจราจร ฝุ่นละอองหรือ

ประมาณ 40 กม. มลภาวะเป็นพิษ

โดยท าการคัดเลือกสายทาง ผลผลิตการเกษตร

และเรียงล าดับความส าคัญ เสียหายน๎อยลง

จากความช ารุดของสภาพ ประหยัดเวลาใน

ผิวจราจรหรือระยะเวลา การสัญจรไป-มา

การใช๎งานของแตํละสายทาง เศรษฐกจิเจริญตัว

งบประมาณและที่มา



ขึน้เนื่องจากสภาพ

ผิวจราจรอยํูใน

สภาพพร๎อมใช๎งาน

4 คําซํอมบ ารุงรักษาทางตามภารกจิ เป็นคําซํอมบ ารุงทางตามภารกจิ จ านวน 110 สายทาง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีสายทาง

ถาํยโอน ถาํยโอน (ซํอมบ ารุงสายทางตาม ที่ได๎รับการ คมนาคมที่ดีขึน้

ปกติ) โดยใช๎เคร่ืองจกัรกลของ ซํอมแซม 

อบจ.สุพรรณบุรี จ านวน 110

สายทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จา๎งเหมาลาดยางซํอมบ ารุง เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ ท าการลาดยางชนิดตํางๆบน 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ระยะทาง เมื่อจา๎งเหมาท า

ปรับเปล่ียนแปลงผิวจราจรลาดยาง สายทางอยํูในสภาพดีมีองค๑ประ- ชั้นพื้นทางที่ท าการ Prime ถนนที่ ผิวจราจรลาดยาง

ชนิด Asphaltic  Concrete หรือ กอบบํงชี้และตักเตือนให๎ใช๎ Coat ไว๎ประมาณ 40 กม./ปี เปล่ียนแปลง แล๎วเสร็จจะท าให๎

Cape Seat หรือชนิดอื่นๆ สายทางในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจร ราษฎรอยํูดีมีสุขน า

ตามความเหมาะสมของ สะดวกรวดเร็วปลอดภัยแกชํีวิต ลาดยาง ความเจริญสํูท๎องถิน่

องค๑ประกอบตํางๆบนชั้นพื้น และทรัพย๑สินน าพาความเจริญสํู 20 กม./ปี เกดิความปลอดภัย

ทางที่ท าการ Prime Coat ท๎องถิ่นเศรษฐกิจดีขึ้นโดย ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานท าเองพร๎อมอุปกรณ๑ จา๎งเหมาเอกชนซ่ึงมีเคร่ืองจกัร ปราศจากฝุ่นละออง

และเคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองมือ และบุคลากรส าหรับ หรือมลภาวะเป็นพิษ

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว ผลผลิตการเกษตร

เสียหายน๎อยลง

ประหยัดเวลาใน

งบประมาณและที่มา



การสัญจรไป-มา

เศรษฐกจิเจริญตัว

ขึน้เนื่องจากสภาพ

ผิวจราจรอยํูใน

สภาพพร๎อมใช๎งาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ท าการกอํสร๎างทางต่ ากวํามาตรฐาน เป็นการกอํสร๎างทางหลวงชนบท ท าการปรับพื้นทางเดิมลง 4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000  ถนนถาํย ราษฎรอยํูดี มีสุขน า

ที่ได๎รับการถาํยโอนจากกรม ขององค๑การบริหารสํวนจงัหวัด หินคลุกบดอัดแนํนชั้น โอนจากกรม ความเจริญสํูท๎องถิน่

ชลประทานสายคันคลองญีปุ่่นเหนือ สุพรรณบุรีให๎มีผิวจราจรลาดยาง พื้นทางเพื่อเตรียมการ ชลประทาน เกดิความปลอดภัย

ฝ่ังขวา ระยะทาง 9.500 กม. อยํูในสภาพสามารถใช๎งานได๎ปกติ รองรับการกอํสร๎างงาน สายคัน ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

โดยมีแผนกอํสร๎างในปี พ.ศ. 2561 ทัศนวิสัยและมุมมุงสองขา๎งทาง ผิวจราจรลาดยางกว๎าง 6 ม. คลองญีปุ่่น ปราศจากฝุ่นละออง

จ านวน 4.750 กม. เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ระยะทางตลอดสาย 9.500 เหนือฝ่ังขวา หรือมลภาวะเป็น

และในปี พ.ศ.2562 จ านวน สวยงามสามารถใช๎ในการ กม.โดยมีแผนกอํสร๎างในปี ระยะทาง พิษผลผลิตการเกษตร

 4.750 กม. คมนาคมขบัขีย่านพาหนะได๎อยําง พ.ศ. 2561 จ านวน 4.750 9.5 กม. เสียหายน๎อยลง

งบประมาณและที่มา



สะดวกปลอดภัยเกดิความคลํองตัว กม. และในปี พ.ศ. 2562 จ านวน ประหยัดเวลาใน

ในการขนสํงผลผลิตจากการ จ านวน 4.750 กม. 1 สาย การสัญจรไป-มา

เกษตรออกสํูท๎องตลาดด๎วย เศรษฐกจิเจริญตัวขึน้

ความรวดเร็วโดยใช๎เคร่ืองจกัรกล เนื่องจากสภาพผิว

และบุคลากรขององค๑กรด าเนิน จราจรอยํูในสภาพ

การท าให๎ผลงานได๎มาตรฐานมี พร๎อมใช๎งาน

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลาและ

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จา๎งเหมาลาดยางผิวจราจรชนิด เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ ด าเนินการประมาณ 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 20 กม. เมื่อจา๎งเหมาท าผิว

 Asphaltic Concrete บนพื้นผิว สายทางอยํูในสภาพดีมีองค๑ 20 กม./ปี ท าสายทางที่อยํู จราจรลาดยางแล๎ว

จราจรลาดยางเดิมของสายทาง ประกอบบํงชี้และตักเตือนให๎ใช๎ ในความรับผิดชอบ เสร็จจะท าให๎ราษฎร

(Over Lay) พร๎อมอุปกรณ๑และ สายทางในการคมนาคมได๎อยําง จ านนวน 110 สายทาง อยํูดีมีสุขน าความ

เคร่ืองหมายจราจร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแกํ เจริญสํูท๎องถิน่เกดิ

ชีวิตและทรัพย๑สินน าพาความ ความปลอดภัยทั้ง

เจริญสํูท๎องถิน่เศรษฐกจิดีขึน้ ชีวิตและทรัพย๑สิน

โดยจา๎งเหมาเอกชนซ่ึงมี ปราศจากฝุ่นละออง

เคร่ืองจกัร เค่ืองมือและบุคลากร หรือมลภาวะเป็นพิษ

ส าหรับปฏิบัติงานลาดยาง ผลผลิตการเกษตร

ดังกลําว เสียหายน๎อยลง

ประหยัดเวลาในการ

สัญจรไป-มาเศรษฐกจิ

เจริญตัวขึน้เนื่องจาก

สภาพผิวจราจรอยํู

ในสภาพพร๎อมใช๎งาน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จา๎งเหมาติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุตามจดุเส่ียงบน ด าเนินการติดต้ังสัญญาณ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ติดต้ัง  - เมื่อจา๎งเหมาด าเนิน

ไฟเตือน จดุเส่ียง จดุอันตราย สายทางตําง ๆ ท าให๎เกดิความ บนสายทางที่อยํูในความ สัญญาณไฟ การแล๎วเสร็จลด

บนสายทางที่อยํูในความรับผิดชอบ สะดวกและปลอดภัยแกชํีวิต รับผิดชอบของ จราจรสาย อุบัติเหตุตามจดุเส่ียง

ขององค๑การบริหารสํวนจงัหวัด และทรัพย๑สินของผ๎ูใช๎เส๎นทาง องค๑การบริหารสํวน ทาง 110 บนสายทางตํางๆ 

สุพรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุรี สาย จะท าให๎ราษฏรอยํูดี

ภายในสายทาง 110 สาย มีสุข น าความเจริญ

สํูท๎องถิน่ เกดิความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

ทรัพย๑สิน ผลผลิตทาง

การเกษตรเสียหาย

น๎อยลงประหยัดเวลา

ในการสัญจรไปมา 

เศรษฐกจิเจริญตัวขึน้

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จา๎งเหมากอํสร๎าง, ขยายหรือตํอเติม เป็นการกอํสร๎าง,ขยายหริอตํอเติม  - ด าเนินการกอํสร๎าง, ขยาย 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ระยะทาง เมื่อจา๎งเหมาท าผิว

สะพาน คสล. บนสายทางที่อยํูใน สะพาน คสล. บนสายทางตํางๆ และตํอเติมสะพาน คสล. ที่ได๎กอํสร๎าง จราจรลาดยางแล๎ว

ความรับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบุรี จากเดิมซ่ึงมีความกว๎างน๎อยกวํา บนสายทาง ซ่ึงอยํูในความ ขยายและ เสร็จจะท าให๎ราษฎร

พร๎อมลาดยางคอสะพาน,ติดต้ัง ผิวจราจรลาดยางของถนนซ่ึงเมื่อ รับผิดชอบของ อบจ. ตํอเติมความ อยํูดีมีสุขน าความ

อุปกรณ๑ตํางๆและเคร่ืองหมาย ขยายความกว๎างสะพาน คสล. สุพรรณบุรี ความยาว ยาวประมาณ เจริญสํูท๎องถิน่เกดิ

จราจร แล๎วเสร็จจะท าให๎เกดิความสะดวก ประมาณ 100 เมตร / ปี 100 เมตร/ปี ความปลอดภัยทั้ง

รวดเร็วปลอดภัยแกชํีวิตและ ชีวิตและทรัพย๑สิน

ทรัพย๑สินของผ๎ูใช๎สายทางน าพา ปราศจากฝุ่นละออง

ความเจริญสํูท๎องถิน่เศรษฐกจิดี หรือมลภาวะเป็นพิษ

ขึน้โดยจา๎งเหมาเอกชนซ่ึงมี ผลผลิตการเกษตร

เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและบุคลากร เสียหายน๎อยลง

ส าหรับปฏิบัติงานดังกลําว ประหยัดเวลาใน

งบประมาณและที่มา



การสัญจรไป-มา

เศรษฐกจิเจริญตัวขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว 1,268,000  -  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

เหล็ก บริเวณหมูํที่ 3 ต าบลหัวเขา ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย เพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

อ าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวัด สะดวก  รวดเร็ว หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,800 ยาว 300 ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี เร่ิมจากลานตากขา๎วหมูํ 3 ตร.ม. เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

บ๎านกระเสียว ถงึบริเวณบ๎าน

นายคนึง พันธุ๑วงธ๑ 

11 กอํสร๎างถนน คสล. บริเวณแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



หนองแฝก หมูํที่ 4 ต.หนองสาหรําย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

อ.ดอนเจดีย๑ ถงึบริเวณบ๎าน สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองขนวน หมูํที่ 2 ต.ทะเลบก เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดอนเจดีย๑

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,000,000 ระยะทาง เพื่อให๎ประชาชนเกดิ

ลาดยาง หมูํที่ 5 ต.หนองสาหรําย- ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,830 เมตร ถนนที่รับ ความสะดวกใน

หมูํที่ 4  บ๎านสระ ต.สามชุก สะดวก  รวดเร็ว การปรับปรุง การขนสํงไปมา

ยาว 1,830

เมตร

13 กอํสร๎างถนน คสล. จากหมูํบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร   - 6,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

หนองเพียร หมูํที่ 2 ต.บางงาม ถงึ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร 1 สาย เพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

หมูํบ๎านมดแดง หมูํที่ 4,7 ต.มดแดง สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ศรีประจนัต๑ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 9,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

บรรไดทองหมูํที่ 3,4 ต.วังยาง  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,350 เมตร 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํบ๎านลาดตาล  ต.ดอนมะสังข๑  สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,350  ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เมือง เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

งบประมาณและที่มา



15 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2 ต.วังยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 12,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ถงึหมูํบ๎านลาดปลาเค๎า หมูํที่ 5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,000 เมตร 1  สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ศรีประจนัต๑ อ.ศรีประจนัต๑ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,000 เมตรใกล๎เคียงได๎รับความ

สะดวกรวดเร็วขึน้

16 กอํสร๎างถนน คสล. เชื่อมระหวําง เพื่อลดฝุ่นที่เขา๎ไปในโรงเรียน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 2,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต าบลจรเขใ๎หญํ หมูํที่ 8 และต าบล วัดศาลาทําทรายและวัดศาลา 200 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

องครักษ๑ หมูํที่ 5 ชํวงที่ 2 ทําทราย ยาว 200  ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.บางปลาม๎า เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

17 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  - 1,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ศาลาเจ๏กยุกหมูํที่ 5 ต.หนองราชวัตร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 200 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 9 ต.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 200  ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

18 กอํสร๎างถนน คสล. บริเวณแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หนองแฝก หมูํที่ 4 ต.หนองสาหรําย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

อ.ดอนเจดีย๑ ถงึบริเวณบ๎าน สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองขนวน หมูํที่ 2 ต.ทะเลบก เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดอนเจดีย๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



19 กอํสร๎างถนน คสล. บริเวณสายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,500,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

นายมี  กล๎าหาญ  หมูํที่ 4 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑ ถงึ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,000  ใกล๎เคียงได๎รับความ

บริเวณหมูํที่ 2 ต.หนองราชวัตร เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.หนองราชวัตร

20 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 9 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.หัวโพธ์ิจากถนนทางหลวงแผํนดิน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,700 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

หมายเลข 3505 ถงึสะพาน สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,700  ใกล๎เคียงได๎รับความ

ดอนน๎อย ต าบลศรีส าราญ  เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.สองพี่น๎อง

21 กอํสร๎างถนน คสล. พร๎อมสะพาน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 1,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 5 ต.เจดีย๑ อ.อูํทอง ถงึหมูํที่ 3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,000  เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.สวนแตง และหมูํที่ 8 ต.ศาลาขาว สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เมือง เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

22 กอํสร๎างถนนลาดยางสายคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  - 2,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

13 ม.อ. ผํานหมูํที่ 3,5และหมูํที่ 10 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,420 เมตร ยางเพิ่มขึน้ 1 สายประชาชนในพื้นที่

ต.หนองสาหรําย ติดหมูํที่ 5  ส านัก สะดวก  รวดเร็ว ยาว 3,420  ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ๎ายเสือ  ต.ดอนเจดีย๑  อ.ดอนเจดีย๑ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

23 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2,4,6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 9,600,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.บํอสุพรรณ  จากถนนลาดยาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,100 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

สายทุํงคอก - ดอนกอก ถงึถนน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายดอนต าลึง - ยาว 4,100 สะดวกรวดเร็วขึน้



กระดานป้าย อ.สองพี่น๎อง เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,800,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

สนามคลี  อ.เมือง ถงึหมูํที่ 3  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,500 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,500  ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

25 กอํสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 3 ต.ตล่ิงชัน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,200,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

อ.เมือง - ต.สนามคลี  อ.เมือง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

(สายที่ 1) สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,000  ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

26 กอํสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 3 ต.ตล่ิงชัน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,440,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

อ.เมือง - ต.สนามคลี  อ.เมือง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,200 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

(สายที่ 2) สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,200  ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

27 กอํสร๎างถนน คสล. สายดงตาล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 3,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 2 ต.หนองหญ๎าไซ - หมูํที่ 2 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองโพธ์ิ  อ.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 กอํสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนายพล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 3,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ทะมะตา หมูํที่ 5 ต.หนองหญ๎าไซ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านนายไสว ทะมะตา หมูํที่ 6 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,000  ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ๎าไซ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

29 กอํสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ทัพตาแทน  ต าบลทัพหลวง  อ าเภอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 8,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

หนองหญ๎าไซ  ถงึบ๎านดอนกลาง สะดวก  รวดเร็ว  ยาว 8,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลหนองขาม  อ.หนองหญ๎าไซ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

30 กอํสร๎างถนน คสล. สายหนองโก - เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,500,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หนองหัวเรือ ต.หนองหญ๎าไซ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,500 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

จากถนนคสล.บริเวณบ๎านนายหมุน สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,500 ใกล๎เคียงได๎รับความ

บุตรคุณ - หมูํที่ 11 ต.สระหลวง เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ๎าไซ

31 กอํสร๎างถนน คสล.ในเขตต าบล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน - เร่ิมจากบริเวณบ๎านครูจรูญ  -  - 1,920,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

สนามคลี  อ าเภอเมือง เชื่อมตํอกบั ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง โพธ์ิรามาต ถงึบริเวณบ๎าน เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



ต าบลตล่ิงชัน  อ าเภอเมือง สะดวก  รวดเร็ว พอ.ประณีต  หาเรือนชีพ ยาว 1,600   ใกล๎เคียงได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600 ม. เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

หนา 0.15 เมตร

- เร่ิมจากบริเวณบ๎านนาย  - 1,200,000  -  - มีถนน คสล.

เหย้ียม ดามี ถงึลาดยาง รพช เพิ่มขึน้ 1 สาย

เจา๎เกาํ - หนองขาม กว๎าง 1,000 เมตร

6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 กอํสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 4,800,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

นางบุญชํวย เนื้อนวล ตัดผํานที่ดิน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,700 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

นางส าเภา  ทิพย๑ประพันธ๑ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,700 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองหญ๎าไซ ถงึคันคลอง เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

 ห๎วยแขยง 1  หมูํที่ 11   

ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ๎าไซ

33 กอํสร๎างถนน หมูํที่ 6 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจร กว๎าง 6 เมตร  -         - 4,000,000         - มีถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่

ทัพหลวงถงึถนนลาดยางสาย สะดวก  รวดเร็ว ยาว 3,200 เมตร เพิ่มขึน้ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทัพตาแทนหนองหญ๎าไซ  1 สาย ยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

ต.หนองหญ๎าไซ  อ.หนองหญ๎าไซ 3,200 เมตร

34 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 9 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ด าเนินการถมดินขยายทาง  - 1,998,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.หัวโพธ์ิถงึหมูํที่ 1 ต.ศรีส าราญ  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมกอํสร๎างถนน คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง สะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ยาว 430 ม. หนา 0.15 ม. 430 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,580 

ตร.ม.  พร๎อมลงหินคลุก

ไหลํทาง

35 กอํสร๎างถนน คสล. หมู1ํ3 ต.ทุํงคอก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ด าเนินการถมดินขยายทาง  -  -  - 1,116,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ถงึหมูํที่ 7 ต.ดอนมะนาว  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมกอํสร๎างถนน คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง สะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 275 เมตร หนา 0.15ม. 275 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,650.

 ตร.ม พร๎อมลงหินคลุกไหลํ

ทางตามสภาพพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ด าเนินการถมดินขยายทาง  -  - 1,999,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.บํอสุพรรณ อ.สองพี่น๎องถงึหมูํที่ 1 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมกอํสร๎างถนน คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองกระทุํม  อ.ก าแพงแสน สะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

จ.นครปฐม ยาว 510 ม. หนา 0.15 ม. 510 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,060 

ตร.ม.พร๎อมลงหินคลุกไหลํ

ทางตามสภาพพื้นที่

37 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 12 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ด าเนินการถมดินขยายทาง  -  -  - 1,997,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



ต.ทุํงคอกถงึหมูํที่ 5 ต.ศรีส าราญ  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมกอํสร๎างถนน คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง สะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 415 เมตร 415 มตร สะดวกรวดเร็วขึน้

หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,490 

 ตร.ม.พร๎อมลงหินคลุก

ไหลํทางตามสภาพพื้นที่

38 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎างเฉล่ีย 6 เมตร  - 1,896,300  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ศรีส าราญ ถงึหมูํที่ 12 ต าบลทุํงคอก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ส้ินสุดหมูํที่ 5 ต าบลเนินพระปรางค๑ สะดวก  รวดเร็ว 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํ 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอสองพี่น๎อง น๎อยกวํา3,200 ตารางเมตร 800 มตร สะดวกรวดเร็วขึน้

พร๎อมลงหินคลุกไหลํทาง
ขา๎งละ 0.50 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 กอํสร๎างถนน คสล. สายเทพพิทักษ๑- เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

สนามบิน ต้ังแตํหมูํที่ 2 ต.ทุํงคอก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,100 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง ถงึหมูํที่ 1 ต.กระตีบ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ก าแพงแสน  จ.นครปฐม 3,100 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

40 กอํสร๎างถนน คสล. จากถนนทาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



หลวงแผํนดิน หมายเลข 3505หมูํ 9 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,700 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หัวโพธ์ิ  อ.สองพี่น๎อง ถงึสะพาน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ดอนน๎อย ต.ศรีส าราญ   1,700 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.สองพี่น๎อง จ.สุพรรณบุรี

41 กอํสร๎างถนน คสล. พร๎อมขยายไหลํ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 18,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ทางหมายเลข สพ 12001 - 12002 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

บริเวณหมูํที่ 1,2,3,4,5 ต.ป่าสะแก สะดวก  รวดเร็ว เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา การขยาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึเขต ต.บํอกรุ  อ.เดิมบางนางบวช 30,000 ตารางเมตร ไหลํทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

5,000 เมตร

42 กอํสร๎างถนน  คสล. หมูํ 8 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ดอนคา ถงึหมูํที่ 12 ต าบลหนองโอํง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ าเภออูํทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 กอํสร๎างถนน คสล.เชื่อม ม.8 ต าบล ประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ ถนน คสล.กว๎าง 6.00 ม.  -  - 8,640,000 8,640,000 มีถนน คสล. ประชาชนในชุมชนมี

ไผํกองดินและม.4 ต าบลสาลี ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ พร๎อมไหลํทาง ความยาว เพิ่มขึน้ สุขภาพที่ดีขึน้ 

(คันคลองญีปุ่่นเหนือ) ดีขึน้ลดมลภาวะทางฝุ่น 3000 ม. 1 สาย ยาว ลดมลภาวะทางฝุ่น 

งบประมาณและที่มา



3,000 เมตร การสัญจรสะดวก

44 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2,3,6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 8,580,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.มดแดง  อ.ศรีประจนัต๑ ถงึบริเวณ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เขตติดตํอหมูํที่ 1 ต.บ๎านกรําง สะดวก  รวดเร็ว เมตร พร๎อมลงหินคลุก 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ศรีประจนัต๑ ไหลํทาง 2,200 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

45 กอํสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6 ต.ทุํงคอก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ด าเนินการถมดินขยายทาง  - 1,999,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ถงึหมูํที่ 2 ต.หนองบํอ  อ.สองพี่น๎อง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมกอํสร๎างถนน คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

สะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 485 เมตร 485  เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

หนา 0.15 เมตร  พื้นที่

ไมํน๎อยกวํา 2,910 ตร.ม

.พร๎อมลงหินคลุกไหลํ

ทางตามสภาพพื้นที่

46 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 5 ต.บ๎านเขยีน จ.ชัยนาท สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับ

1,000 เมตร ความสะดวก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 กอํสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

ต.หนองโพธ์ิ  ถงึหมูํที่ 2 ต.แจงงาม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,000 เมตร เพิ่มขึน้ และประชาชนใน

อ.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

2,000 เมตร ความสะดวก

48 กอํสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองหญ๎าไซ  ถงึหมูํที่ 1 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว  600  เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองราชวัตร  อ.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

600 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

49 กอํสร๎างถนน คสล. สายระหวําง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,250,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 6 ต าบลดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,100 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,100 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

50 กอํสร๎างถนน คสล. สายระหวําง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 8 ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 1 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,090  เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.สระกระโจม   อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว ไมํมีไหลํทาง 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,090 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

51 กอํสร๎างถนนคสล. สายหนองสะเดา เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ระหวํางหมูํที่ 4 ต.ดอนเจดีย๑ และ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 500  เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 10 ต.ไรํรถ  อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว ไมํมีไหลํทาง 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

52 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,300,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนเจดีย๑ สายส านักอ๎ายเสือ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 850 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่



ส้ินสุดถนน คสล. ถงึถนน คสล. สะดวก  รวดเร็ว ไมํมีไหลํทาง 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 8 ต.หนองสาหรําย   850 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 7 บริเวณ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,290,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

คันคลองชลประทาน  ต.มดแดง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.ศรีประจนัต๑ ถงึบริเวณเขตติดตํอ สะดวก  รวดเร็ว เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 6 ต.โพธ์ิพระยา  อ.เมือง 1,100 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

54 กอํสร๎างถนน คสล. สายระหวําง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 8 ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 2 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,500 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว ไมํมีไหลํทาง 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

3,500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

55 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2,3,6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 8,580,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ถนนสายคลองสํงน้ าชลประทาน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,200 เมตร  หนา ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

ระหวํางบริเวณสะพานคอนกรีต สะดวก  รวดเร็ว 0.15 เมตร การซํอมแซม ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 2 ต.มดแดง  อ.ศรีประจนัต๑ ยาว 2,200  สะดวกรวดเร็วขึน้

ถงึบริเวณเขตติดตํอหมูํที่ 1 เมตร

ต.บ๎านกรําง  อ.ศรีประจนัต๑

56 กอํสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  - 3,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ทัพตาแทน - บ๎านทัพยายดาบ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,000 เมตร หนา 0.15  เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอระหวํางต าบลทัพหลวง สะดวก  รวดเร็ว เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ. หนองหญ๎าไซ และต าบลทะเลบก 1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

งบประมาณและที่มา



อ าเภอดอนเจดีย๑

57 กอํสร๎างถนน คสล. สายหนอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 5,082,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

กระทุํม -หนองเตําทอง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,600 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองหญ๎าไซ  ถงึเขตติดตํอ หมูํ 1 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ 1,600 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 กอํสร๎างถนน คสล. จากฝายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 5,082,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ดอนกระเบื้อง ต.หนองหญ๎าไซ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว  3,500 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึถนนลาดยาง หมูํที่ 6 ต.ทัพหลวง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.หนองหญ๎าไซ 3,500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

59 กอํสร๎างถนน คสล. จากประตูเปิด - เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,800,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ปิดน้ าห๎วยสุวรรณฯ กม. +0.000 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางประมาณ 850 เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลดอนปรู  ถงึเขตติดตํอหมูํที่ 7 สะดวก  รวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร 1  สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลวังลึก  อ.สามชุก  กม.+0.850 850 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

60 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6  เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,250,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนเจดีย๑ ถงึเขตติดตํอหมูํที่ 3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,700 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,700 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

61 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 5,040,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี  เร่ิมจากบ๎านนายจรูญ  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 2,000 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



โพรามาตร  ถงึเขตติดตํอ  สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร 1 สาย ระยะทางใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.สระแกว๎  อ.เมือง 2,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

62 กอํสร๎างถนน คสล.หมูํ 4 ต.สนามคลี เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,032,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

เร่ิมจากบริเวณบ๎านนายจรูญ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,600 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

โพรามาตร เชื่อมตํอต าบลตล่ิงชัน สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร 1 สาย ระยะทาง ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอเมือง 1,600 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 กอํสร๎างถนน คสล.หมูํ 4 ต.สนามคลี เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,780,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

เร่ิมจากบริเวณคันคลอง 18 ขวา ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,500 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หน๎าสถานี F M.101 ถงึหมูํที่ 3 สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร 1 สาย ระยะทางใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลตล่ิงชัน  อ าเภอเมือง 1,500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

64 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,520,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลีเร่ิมจากบริเวณบ๎าน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,000 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

นายเหี้ยม  ดามีถงึถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง 1 สาย ระยะทาง ใกล๎เคียงได๎รับความ

รพช. จร๎าเกาํ -หนองขาม และ ขา๎งละ0.50 เมตร 1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

เชื่อมตํอกบัต าบลตล่ิงชัน 

อ าเภอเมือง

65 กอํสร๎างถนน คสล.บริเวณหนองแฟบ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยม๎าลอย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ไหลํทาง 1.50 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองสาหรําย ถงึหมูํที่ 2 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,000 เมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองขนวน  ต.ทะเลบก ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดอนเจดีย๑ 4,000 เมตร

66 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 6,350,400  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

สายหนองกระทุํม จากถนนลาดยาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,520 เมตร  หนา  เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

สายจร๎าเกาํ - หนองขาม ถงึถนน สะดวก  รวดเร็ว 0.15 เมตร ไหลํทางขา๎งละ ยาว 2,520 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายหนองแต๎ - หนองพันกง 0.50 เมตร เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

เขตเชือมตํอระหวํางต าบลสนามคลี

และต าบลตล่ิงชัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 กอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

บ๎านบุํงยาง ต.วังคัน - บ๎านหนองบํม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 900 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

กล๎วย  ต.สุขเดือนห๎า  อ.หันคา สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

จ.ชัยนาท 900 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

68 กอํสร๎างถนน คสล. สายบ๎านล าควง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ช่วงที่ 1   ผิวจราจรกว๎าง  -  -  - 4,998,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 7 ต.วังน้ าซับ  อ.ศรีประจนัต๑ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 6 เมตร ระยะทางยาว  เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านหนองแขม หมูํที่ 2  สะดวก  รวดเร็ว 800 เมตร  ช่วงที่ 1 ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ต.ยํานยาว อ.สามชุก ช่วงที่ 2   ผิวจราจรกว๎าง ยาว 800 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

6 เมตร ระยะทางยาว ช่วงที่ 2

350 เมตร ยาว 350 ม.

69 กอํสร๎างถนน คสล. หลังบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,400,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

นายกวัฒนากร  ค าพันธ๑ หมูํที่ 11 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,400 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.โคกคราม  อ.บางปลาม๎า  ถงึเขต สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดตํอ ต.ทําระหัด  อ.เมือง 1,400 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

70 กอํสร๎างถนน คสล. เร่ิมจากถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ชลประทานผักไหํ  ต.โคกคราม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,400 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึเขตติดตํอ  ต.จรเขใ๎หญํ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.บางปลาม๎า 1,400 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

71 กอํสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 18,000,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ

ทัพตาแทน - ทัพยายดาบ(หมูํที่ 4,5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 4,000 เมตร  เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.ทัพหลวง - หมูํที่ 6 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,000  ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองราชวัตร)  อ.หนองหญ๎าไซ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 14 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  - 9,600,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.บํอสุพรรณ จากถนนลาดยางสาย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,900 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองพันเทา - หนองกระด่ี ถงึถนน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายทุํงคอก - ดอนมะละกอ 3,900 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.สองพี่น๎อง

งบประมาณและที่มา



73 กอํสร๎างถนนลาดยางสายคลองชะโด เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

เชื่อมตํอระหวําง ต.หนองสาหรําย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,450 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ , ต.บ๎านสระ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,450 ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สามชุก และ ต.วังหว๎า  เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ศรีประจนัต๑

74 กอํสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 10,640,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

หนองทรายหมูํที่ 3 ต.หนองราชวัตร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 5,600 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ถงึ ต.ทะเลบก หมูํที่ 1,10,4 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 5,600  ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ดอนเจดีย๑ - บ๎านบํอส าราญ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

หมูํ 6 ต.หนองราชวัตร-ต.ทัพหลวง

หมูํที่ 5 อ.หนองหญ๎าไซ

75 กอํสร๎างถนนลาดยาง  หมูํ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว  -  - 8,930,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

สายบ๎านหนองขนาก ต.หนองราชวัตร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 4,700 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ - ต.หนองผักนาก สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,700  ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สามชุก เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการซํอมแซมลงลูกรังเกล่ีย เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



หมูํที่ 8 ต.ทุํงคลี  อ.เดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,500 เมตร  บริเวณ ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

(คาบเกีย่วพื้นที่ ต.เขาดิน และ สะดวก  รวดเร็ว คันคลอง 1 ขวา การซํอมแซม ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.สระแจง อ.บางระจนั จ.สิงห๑บุรี) ยาว 1,500 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

77 กอํสร๎างถนนลาดยางคาบเกีย่ว เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,456,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

ระหวําง  หมูํที่ 6,8 ต.ดอนเจดีย๑ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,160 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

และหมูํ 2,3ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,160 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

จากหลังวัดหนองหลอด ถงึบ๎าน สะดวกรวดเร็วขึน้

นายลอย มะลิซ๎อน  บ๎านหนองโก

78 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 5,035,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

สายบ๎านหนองกลับต.หนองราชวัตร  ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 2,650 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

 - บ๎านโพธ์ิสุวรรณ  หมูํที่ 9 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,650 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

 ต.บ๎านสระ  อ.สามชุก สะดวกรวดเร็วขึน้

79 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 4,000,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 9 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,500 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองสาหรําย  และ หมูํที่ 3 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.ทะเลบก  จากคลองมะขามเฒํา สะดวกรวดเร็วขึน้

อูํทอง ถงึบ๎านหนองหลอด

80 กอํสร๎างถนนลาดยางจากถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,000,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

สายหนองมะคําโมง - สระบัวก่ า ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 5,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองมะคําโมง -บ.หนองกา๎น- สะดวก  รวดเร็ว ยาว 5,000  ใกล๎เคียงได๎รับความ

เหลือง ต.หนองกระทุํม  เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.เดิมบางนางบวช



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 กอํสร๎างถนนลาดยางสายหนอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 30,000,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

กระทุํม - หนองอิงพิง ภายในต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 12 กโิลเมตร ไหลํทาง เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

หนองกระทุํม (คาบเกีย่วพื้นที่ สะดวก  รวดเร็ว ขา๎งละ 1.50 เมตร ยาว 12 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองมะคําโมง  อ.ดํานช๎าง) กโิลเมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

82 กอํสร๎างถนนลาดยางสายบางคาง - เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ เร่ิมจากสุดถนนสายบางคาง-  - 14,000,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนมีสายทางใน

ห๎วยปลาชํอน หมูํที่ 1 ต.เขาดิน ถงึ สะดวกในการคมนาคม ห๎วยปลาชํอน หมูํที่ 1 เพิ่มขึน้ 1 สาย การสัญจรไปมาสะดวก

เขตติดตํอหมูํที่ 4 ต.ยางนอน ต.เขาดินถงึเขตติดตํอ ยาว 6,300  ย่ิงขึน้

อ.เดิมบางนางบวช หมูํที่ 4 ต าบลยางนอน เมตร

กว๎าง 9 เมตร 

ยาว 6,300 เมตร

83 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 7 เมตร ยาว 7,500  -  -  - 15,000,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนมีสายทางใน

ยางนอน ผํานหมูํที่ 2,3,5,7,9,10 สะดวกในการคมนาคม เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย การสัญจรไปมาสะดวก

ต.เขาดิน ถงึหมูํที่ 9 ต.สีบัวทอง ยาว 7,500  ย่ิงขึน้

จ.อํางทอง เมตร

84 กอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 5,231,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

เคปซีล เร่ิมจากถนนลาดยางสาย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

จร๎าเกาํ - หนองขาม ถงึถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็ว 2,500 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

สายหนองแต๎-หนองพันกง เชื่อมตํอ 2,500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ระหวํางหมูํที่ 5 ต.สนามคลี 

งบประมาณและที่มา



และหมูํที่ 10 ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7 บ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 3,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในพื้นที่ได๎

ทํามํวงเร่ิมจากเขตติดตํอ ต าบล ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม 1,500 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

เดิมบาง - ขนสํงเดิมบางนางบวช ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,500  ใช๎สายทาง

ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช เมตร การคมนาคม

86 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 บ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1  - 1,500,000  -  - มีถนนลาดวยาง ประชาชนในพื้นที่ได๎

เขาพระ ต.เขาพระ ติดตํอเขต ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม บ๎านเขาพระ (ทําฟืน) ขนาด เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

เทศบาล - ถงึหมูํที่ 6 ต.นางบวช ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,500 ยาว 1,500  ใช๎สายทาง

อ.เดิมบางนางบวช เมตร เมตร การคมนาคม

87 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลองญีปุ่่น เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี กว๎าง 6 เมตร  -  - 10,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในพื้นที่ได๎

เหนือ เร่ิมจากเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม ยาว 7,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

(ทิศเหนือ) จนถงึเขตติดตํอ ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 7,000  ใช๎สายทาง

ต.เทพมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา เมตร การคมนาคม

88 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เร่ิม เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 8 เมตร  - 1,744,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

งบประมาณและที่มา



จากบริเวณส่ีแยกทุํงแสมถงึบริเวณ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 800เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

สะพานทุํงนาตาปิ่น เป็นการเชื่อม การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 800 เมตร ใกล๎เคียงมีความ

จากต าบลหนองขาม ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ กบัพื้นที่ กบัต าบล

ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

ต.โคกช๎าง อ.เดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 1,500 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

จ.สุพรรณบุรีเชื่อมตํอเขต สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,500 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

90 กอํสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี จากบ๎านหนองบอน -  -  - 2,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

หนองบอน - บึงสัมพันธ๑ หมูํที่ 5 สายทางการคมนาคมที่สะดวก บึงสัมพันธ๑  กว๎าง 6 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

ต.โคกช๎าง - หมูํที่ 7 ต.ยางนอน ยาว 3,000 เมตร ยาว 3,000 ใช๎สายทางการ

อ.เดิมบางนางบวช เมตร คมนาคม

91 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,320,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในพื้นที่ได๎

ต.สนามคลี  อ.เมือง จากถนน ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 2,400 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

ลาดยางสายหนองโสน - สองเขต ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,400  ใช๎สายทางการ

งบประมาณและที่มา



ถงึนานายทึม  ขนุพิศาล  เมตร คมนาคม

ต.พลับพลาไชย อ.อูํทอง

92 กอํสร๎างถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,250  - 1,950,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่ได๎

หมูํที่ 5 ต.วังน้ าเย็น อ.บางปลาม๎า  ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม เมตร ตามแบบมาตรฐาน เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

เชื่อมตํอ  ต.สวนแตง อ.เมือง ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กรมโยธาธิการฯ ยาว 1,250  ใช๎สายทาง

เมตร การคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 กอํสร๎างถนนลาดยางบ๎านหนองแขน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี โครงการที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง  -  - 3,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในพื้นที่ได๎

ปลอก หมูํที่ 13 ต.หนองมะคําโมง ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม 6 เมตร ยาว 622 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

ถงึบ๎านหนองนา  หมูํที่ 6 ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว โครงการที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง โครงการที่ 1 ใช๎สายทาง

ต.หนองกระทุํม 6 เมตร ยาว 6,378 เมตร ยาว 622 ม. การคมนาคม

โครงการที่ 2

ยาว 6,378 ม.

94 โครงการซํอมแซมถนนดินโดยลง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000   -  -  - 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีความ

หินคลุกบดอัดแนํน หมูํที่ 4,12 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ถนนที่รับ ปลอดภัยจากปัญหา

ต.ทะเลบก- หมูํที่ 4,5 ต.ทัพหลวง สะดวก  รวดเร็ว การซํอมแซม น้ าทํวมพื้นที่ทาง

ยาว 2,000 ม. การเกษตร

งบประมาณและที่มา



95 กอํสร๎างถนนลาดยางจากบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,302,645 มีถนนลาดยาง ประชาชนในพื้นที่ได๎

ศาลารํวมใจ - บริเวณเขตติดตํอ ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม ยาว 430 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

หมูํ 4 ต.ทําระหัด เลียบคลองโพธ์ิคอย ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 430 เมตร ใช๎สายทางการ

หมูํที่ 11 ต.โคกคราม  อ.บางปลาม๎า คมนาคม

96 กอํสร๎างถนนลาดยาง เขตติดตํอ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร หนา  - 2,500,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 4 ต.วังน้ าซับ  อ.ศรีประจนัต๑ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 0.15 เมตร ระยะทาง 2,200 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในต าบล

ถงึหมูํที่ 2,3 ต.ยํานยาว  อ.สามชุก สะดวก  รวดเร็ว เมตร ยาว 2,200 เมตรใกล๎เคียงได๎รับความ

สะดวกรวดเร็วขึน้

97 กอํสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 6,150,000 มีถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่ได๎

ถนนสายเขาวงศ๑  หมูํที่ 13  ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ยาว 4,100 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย รับความสะดวกในการ

ต.พลับพลาไชย  ถงึบ๎านดอนยอ การเกษตรกรรม ยาว 4,100  ใชส๎ายทางการคมนาคม

หมูํที่ 10 ต.บ๎านโขง๎   อ.อูํทอง เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 กอํสร๎างถนนลาดยางโพธ์ิสุวรรณ - เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ระยะทาง 2,270 เมตร  -  - 6,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

ดอนมะเกลือ  อ.สามชุก เป็นพื้นที่ ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยางเพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

เชื่อมตํอ ต.หนองสาหรําย , การเกษตรกรรม 1 สาย ยาว ใช๎สายทางการ

ต.บ๎านสระ ต.หนองราชวัตร 2,270  เมตร คมนาคม

99 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 11, 7 เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ระยะทาง 2,800 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

งบประมาณและที่มา



ต.วังลึก ถงึสายคันคลองชลประทาน ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยางเพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

สายทุํงแฝก -  หมูํ 3  ต.ดอนปรู การเกษตรกรรม 1 สาย ยาว ใช๎สายทาง

อ.ศรีประจนัต๑ 2,800  เมตร การคมนาคม

100 กอํสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,400,000 มีถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่ได๎

ถนนสายหนองงูเหลือม  หมูํที่ 9 ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ยาว 1,600 เมตร เพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

ต.พลับพลาไชย อ.อูํทอง ถงึบ๎าน การเกษตรกรรม 1 สาย ยาว ใช๎สายทาง

หนองโสน  หมูํที่ 5 ต.สนามคลี 1,600  เมตร การคมนาคม

อ.เมือง

101 กอํสร๎างถนนลาดยางสายวังคัน - เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 6,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

บํอทอง  ชํวงต้ังแตํโรงเรียนบ๎าน ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ยาว 3,200 เมตร ยางเพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

หนองยาว ต.วังคัน ถงึบ๎านทับ การเกษตรกรรม พร๎อมไหลํทาง 1 สาย  ใช๎สายทาง

กระดาษ) ต.นิคมกระเสียว  ยาว 3,200  การคมนาคม

อ.ดํานช๎าง เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 กอํสร๎างถนนลาดยางสายที่สพ 4002 เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

บ๎านหนองยาว หมูํที่ 13 เชื่อมเขต ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ยาว 3,200 เมตร ยางเพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

อบต.นิคมกระเสียว  (ชํวง 2) การเกษตรกรรม พร๎อมไหลํทาง 1 สาย ยาว ใช๎สายทาง

งบประมาณและที่มา



ต.ห๎วยขมิ้น  อ.ดํานช๎าง 3,200 เมตร การคมนาคม

103 กอํสร๎างถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,900,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

หมูํที่ 1 ต.หนองมะคําโมง - หมูํที่ 4,5 ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ความยาว 1,160 เมตร ยางเพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

ต.วังคัน  อ.ดํานช๎าง การเกษตรกรรม แบบไมํมีไหลํทาง 1 สาย ยาว ใช๎สายทาง

1,160 เมตร การคมนาคม

104 กอํสร๎างถนนลาดยางเชื่อมระหวําง เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 20,800,000 มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่ได๎

ต.วังคัน - หมูํที่ 17 ต.ดํานช๎าง สาย ต าบลในการขนสํงผลผลิตทาง ความยาว 10.4 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ รับความสะดวกในการ

ทางหลวงชนบทว่ิงเลาะอํางเกบ็น้ า การเกษตรกรรม 1 สาย  ยาว ใช๎สายทาง

กระเสียวผํานหมูํที่ 7,8,10 ต.วังคัน 10.4 กโิลเมตร การคมนาคม

105 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว   -  -  - 2,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ณ บริเวณหน๎าโรงเรียนบ๎านเขาดิน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 377 เมตร หนา 5 ซม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึถนนลาดยางเขตติดตํอเทศบาล สะดวก  รวดเร็ว พร๎อมไหลํทาง 1 สาย ยาว 377 ใกล๎เคียงได๎รับความ

เขาดิน ต.เขาดิน - บ๎านเกาะคู  เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ต.นางบวช  อ.เดิมบางนางบวช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เร่ิม เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 8 เมตร  - 1,744,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

จากบริเวณส่ีแยกทุํงแสมถงึบริเวณ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 800เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

สะพานทุํงนาตาปิ่น เป็นการเชื่อม การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 800 เมตร ใกล๎เคียงมีความ

จากต าบลหนองขาม ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ กบัพื้นที่ กบัต าบล

ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง

107 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 2,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 3, 6, 9 และหมูํที่ 10 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 520 เมตร มีไหลํทางขา๎งละ ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.นางบวช ถงึหมูํที่ 1 ต.เขาพระ  สะดวก  รวดเร็ว 0.50 เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เดิมบางนางบวช 520 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

108 กอํสร๎างถนนลาดยาง  จากถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6 เมตรระยะทาง  -  -  - 2,500,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางเทศบาลต าบลสามชุก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 3 ต.สามชุก ถงึหมูํที่ 8 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.กระเสียว อ.สามชุก 2,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

109 กอํสร๎างถนนลาดยางเชื่อมหมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6 เมตร พร๎อม  -  -  - 3,500,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

ต.จระเขใ๎หญํ  และหมูํที่ 9 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เสริมคันกัน้น้ าโดยลูกรังสูง เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า สะดวก  รวดเร็ว 0.50 เมตร ยาว 3,000 ยาว 1,000  ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

110 โครงการปรับปรุงคันคลองชลประทาน เพื่อเป็นการแกไ๎ขปัญหาความ กว๎าง 8 เมตร  - 1,850,000  -  - ระยะทาง ประชาชนมีการ

โดยลงหินคลุกบดอัดแนํน หมูํที่ 4 เดือดร๎อนของราษฎรในพื้นที่และ ยาว 3,000 เมตร ถนนที่รับ คมนาคมที่

ต.ขนุพัดเพ็ง-หมูํที่ 6 ต.สระพังลาน ต าบลใกล๎เคียง การปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว



ยาว 3,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 กอํสร๎างถนนลาดยางริมคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 6,300,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ชลประทาน 6 ซ๎าย 1 ซ๎าย หมูํที่ 11 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 2,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

บ๎านทําเตียน ต.เดิมบาง - หมูํที่ 4 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงมีความ

บ๎านแหลมขอํย ต.ปากน้ า ยาว 2,500  สะดวกในการเดินทาง

อ.เดิมบางนางบวช เมตร

112 กอํสร๎างถนนลาดยางบริเวณซอยวารี เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 3,328,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

หมูํที่ 9 ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 2,600 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ถงึเขตติดตํอ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

2,600  เมตร สะดวกในการเดินทาง

113 ซํอมแซมถนนลาดยาง (ถนนคัน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 15,000,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

กัน้น้ า)จากบ๎านทําฟืน ถงึบ๎าน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 3 กโิลเมตร ไหลํทาง ถนนที่รับ และประชาชนในพื้นที่

นางทําเริง  ต าบลเขาพระ สะดวก  รวดเร็ว กว๎าง 1 เมตร การซํอมแซม ใกล๎เคียงมีความ

 (คาบเกีย่วพื้นที่ต าบลนางบวช  ยาว 3  สะดวกในการเดินทาง

อ.เดิมบางนางบวช กโิลเมตร

114 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีต เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ หนา 0.15 เมตร  - 700,000  -  - มีถนน คสล. ประชาชนมี

เสริมเหล็ก หมูํที่ 6 จากบริเวณที่นา สะดวกในการสัญจรและขนสํง  กว๎าง 6 เมตร เพิ่มขึน้ การคมนาคมที่สะดวก

นางสาวประเสริฐศรี เทพประสิทธ์ิ ยาว 227 เมตร 1 สาย  ยาว รวดเร็ว

ถงึถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นา 227  เมตร

งบประมาณและที่มา



นายศรีนวล ค ากิง่

115 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 6,900,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ต.ปากน้ า ติดตํอหมูํที่ 11 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 2,300 เมตร จากนานาย ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

วังไกเํถือ่น  อ.หันคา จ.ชัยนาท สะดวก  รวดเร็ว สุวรรณ  ม๎าทอง ถงึบ๎านนาง 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความสะดวก

สมหมาย  ไผํใต๎ 2,300  เมตร ในการเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 กอํสร๎างถนนลาดยางพลับพลาไชย - เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ กว๎าง 6 เมตร  -  - 5,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

สระแกว๎ ต.สระแกว๎ เชื่อมตํอกบั สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 1,700 เมตร เพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อูํทอง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 1,700 เมตร สะดวกในการเดินทาง

กบัต าบล

117 กอํสร๎างถนนลาดยาง เร่ิมจาก เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 10,063,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

บริเวณทางแยกหนองแกแชํเสา สะดวกและการขนสํงพืชผล 6,500 เมตร เพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ถงึบริเวณบ๎านเนินโก โดยเป็นการ การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

เชื่อมสายทางคมนาคมในหมูํที่ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 6,500 เมตร สะดวกในการเดินทาง

 1,2,3 ต.หนองขามกบัพื้นที่ กบัต าบล

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ

118 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว  -  - 4,223,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

เร่ิมจากบ๎านนายดาว ขวัญงาม สะดวกและการขนสํงพืชผล 2,000 เมตร เพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



ถงึบริเวณส่ีแยกตาสาน เป็นการ การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

เชื่อมสายทางคมนาคมระหวําง ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,000 เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต.หนองขามอ.หนองหญ๎าไซ กบัต าบล

กบัพื้นที่ ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ  

จ.กาญจนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 กอํสร๎างถนนลาดยาง จากหมูํที่ 5, เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 7,800,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

หมูํที่ 13 ,หมูํที่ 10 ต.หนองโพธ์ิ สะดวกและการขนสํงพืชผล 3,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ จากถนนลาดยาง การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 3,000  ใกล๎เคียงมีความ

สายบ๎านทึง - หนองอีพัง ถงึบริเวณ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง เมตร สะดวกในการเดินทาง

ถนนคอนกรีตเดิม หมูํที่ 10 เชื่อม กบัต าบล

ตํอระหวํางเทศบาลต าบลบํอกรุ

อ.หนองหญ๎าไซ

120 กอํสร๎างถนนลาดยาง ต.หนองโพธ์ิ เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 25,480,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

อ.หนองหญ๎าไซ  ( ต.หนองโพธ์ิ  - สะดวกและการขนสํงพืชผล 9,800 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

ต.แจงงาม )จากหมูํที่ 6 ต.หนองโพธ์ิ การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 9,800 เมตรใกล๎เคียงมีความ

ถงึหมูํที่  2  ต.แจงงาม  ตลาด สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ

งบประมาณและที่มา



121 กอํสร๎างถนนลาดยาง แบบ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 ม.  -  - 1,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนมีการ

 Cape Seal ม.4 ต.สนามคลี - ในการสัญจรและขนสํง ยาว 450 ม.แบบไมํมีทางเท๎า เพิ่มขึน้ 1 สาย คมนาคมที่สะดวก

 ม.7 ต.สระแกว๎ อ.เมือง หรือพื้นที่ไมํน๎อยวํา 2,700 ยาว 2,700 รวดเร็ว

 จ.สุพรรณบุรี ตร.ม. เมตร

122 กอํสร๎างถนนลาดยาง วัดโพธ์ิสุวรรณ เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,600,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

หมูํที่ 9 ต.บ๎านสระ อ.สามชุก ถงึ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 1,300  เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

ต.หนองราชวัตร  อ.หนองหญ๎าไซ การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 1,300 ใกล๎เคียงมีความ

ตลาด เมตร สะดวกในการเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ต.หนองผักนาก ถงึหมูํที่ 1 สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 1,000  เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

ต.หนองราชวัตร  อ.สามชุก การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 1,000  ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต าบล

124 กอํสร๎างถนนลาดยาง หนองพลับ - เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 10,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

วัดเขาวังวราราม ต.นิคมกระเสียว สะดวกและการขนสํงพืชผล พร๎อมไหลํทางขา๎งละ 1  ม. เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



อ.ดํานช๎าง  เชื่อมตํอระหวําง การเกษตรของราษฎรออกสํู ระยะทาง 8 กโิลเมตร ยาว 8  ใกล๎เคียงมีความ

ต.นิคมกระเสียว - ต.ห๎วยขมิ้น - ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง กโิลเมตร สะดวกในการเดินทาง

ต.ดํานช๎าง ต าบล

125 กอํสร๎างถนนลาดยาง สาย สพ 4027 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

จากสะพานคสล. ขา๎มห๎วยทับละคร สะดวกและการขนสํงพืชผล ไหลํทางกว๎างขา๎งละ 1 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

ถงึแยกทางหลวง สพ 3026 หมูํที่ 6 การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร ใกล๎เคียงมีความ

บ๎านบุํงยาง  ต.วังคัน อ.ดํานช๎าง ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง สะดวกในการเดินทาง

เชื่อมตํอกบั อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี ต าบล

126 กอํสร๎างถนนลาดยาง สายหลักเชื่อม เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ระหวํางบ๎านเขาธง หมูํ 9 ต.องค๑พระ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 2,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านเขาแหลม หมูํที่ 3 ต.สมเด็จ การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

เจริญ  จ.กาญจนบุรี ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,500 เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต าบล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 กอํสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ไผํโรงโขน หมูํที่ 4 ต.เนินพระปรางค๑ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว  2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น๎อง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,000 เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต าบล

งบประมาณและที่มา



128 กอํสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎าน เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ดอนกลาง หมูํที่ 1 ต.เนินพระปรางค๑ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ติดตํอเขต ต.ดอนมะนาว การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

อ.สองพี่น๎อง ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,000 เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต าบล

129 กอํสร๎างถนนลาดยาง  จากถนน เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 10,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางทางหลวงทุํงคอก-พระแทํน สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว 7,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ดงรัง  แยกสายตรวจบ๎านดอนต าลึง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ต.บํอสุพรรณ  ถงึสถานีอนามัย  ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 7,000 เมตร สะดวกในการเดินทาง

(หนองเฝ้า) ต.ทุํงคอก  อ.สองพี่น๎อง ต าบล

130 กอํสร๎างถนนลาดยางเชื่อมตํอ เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ระหวํางต.องค๑พระ อ.ดํานช๎าง กบั สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 630 เมตร พร๎อม ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี การเกษตรของราษฎรออกสํู กอํสร๎างรางระบายน้ า 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

สายบ๎านดงเสลา หมูํที่ 2  ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง คอนกรีตขนาดยาว 630 เมตร สะดวกในการเดินทาง

ถงึบ๎านหนองใหญํ หมูํที่ 11 ต าบล 2 ขา๎ง ๆ ละ 95 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

131 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางถนน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 7 เมตร ยาว 1,500   -  -  - 1,700,000 มีถนนลาด ประชาชนมี

งบประมาณและที่มา



คันคลองญีปุ่่นเหนือ หมูํที่ 7เร่ิมจาก สะดวกในการสัญจรและขนสํง เมตร ยางเพิ่มขึน้ การคมนาคมที่

ถนน 340 ถงึเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน 1 สาย ยาว สะดวกรวดเร็ว

1,500 เมตร

132 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 4,หมูํที่ 6, เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 6,432,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

และหมูํที่ 7 ต าบลสระแกว๎ เชื่อมตํอ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว 5,360 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ต าบลสนามคลี  อ าเภอเมือง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 5,360 เมตร ในการเดินทาง

ต าบล

133 กอํสร๎างถนนลาดยาง เขตติดตํอ เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 2,500,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

หมูํที่ 7 ต.วังหว๎า  อ.ศรีประจนัต๑ สะดวกและการขนสํงพืชผล หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 8 ต.ยํานยาว อ.สามชุก การเกษตรของราษฎรออกสํู 2,200 เมตร 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,200 เมตร ในการเดินทาง

ต าบล

134 กอํสร๎างถนนลาดยางเขตติดตํอ เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  - 2,500,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

หมูํที่ 4 ต.วังน้ าซับ อ.ศรีประจนัต๑ สะดวกและการขนสํงพืชผล หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 2,3 ต.ยํานยาว  อ.สามชุก การเกษตรของราษฎรออกสํู 2,100 เมตร 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,100  เมตร ในการเดินทาง

ต าบล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

135 กอํสร๎างถนนลาดยาง เขตติดตํอ เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 5,040,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

หมูํที่ 5 ต.ยํานยาว  อ.สามชุก ถงึ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว 2,100 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

บริเวณวัดคลองชะโด  อ.ศรีประจนัต๑ การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,100 เมตร ในการเดินทาง

ต าบล

136 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัสติก เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 10.00 เมตร  - 3,784,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

จากถนนลาดยางสายอูํทอง - สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว 3.42 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

สระกระโจม   อ าเภออูํทอง ถงึถนน การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ลาดยางสายดอนคา - สวนแตง ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 3,420 เมตร ในการเดินทาง

อ าเภอเมือง ต าบล

137 กอํสร๎างถนนลาดยางสายคันคลอง เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  - 18,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ญีปุ่่นเหนือ (ฝ่ังตะวันออก) หมูํที่ 7 สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 7,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.สาลี เร่ิมจากเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

ถงึทิศใต๎เขตติดตํอ ต.เทพมงคล ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 7,000 เมตร ความสะดวกใน

จ.พระนครศรีอยุธยา ต าบล การเดินทาง

138 กอํสร๎างถนนลาดยาง Asphalt เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 19,049,400 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

Concrete  บริเวณหมูํที่ 2-4 สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 5,013 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.วังยาง (สายคันคลองชลประทาน การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมี

1 ซ๎าย - 1 ซ๎าย) เชื่อมตํอ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 5,013 เมตร ความสะดวกใน

ต.ศรีประจนัต๑ อ.ศรีประจนัต๑ ต าบล การเดินทาง

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 4,500,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

คอนกรีตจากแยกถนนเทศบาล 7 สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

(คลอง 20) ถงึสุดเขตต าบลสระแกว๎ การเกษตรของราษฎรออกสํู เมตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ด๎านทิศเหนือ ชํวงที่ 3 กม.2+000- ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 1,500 เมตร สะดวกในการเดินทาง

3+500 หมูํที่ 7  เทศบาลต าบล ต าบล

ทําเสด็จ

140 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 20,280,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

จากวัดกระทุํมทอง  ต.องครักษ๑ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 2,240 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.บางปลาม๎า - วัดสามเพลง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมีความ

อ.บางซ๎าย จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 2,240  เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต าบล

141 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 10 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 5,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.โคกคราม ถงึ หมูํที่ 8 ต.จรเขใ๎หญํ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 5 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.บางปลาม๎า การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 5,000 เมตร สะดวกในการเดินทาง

ต าบล

งบประมาณและที่มา



142 กอํสร๎างถนนลาดยาง Asphalt เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  - 19,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

Concrete  บริเวณหมูํที่ 5,8,6,2 สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 5,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.วังยาง (สายคันคลองชลประทาน การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

สายใหญํบางปลาม๎า) เชื่อมตํอ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 5,000 เมตร ความสะดวกใน

ต.โพธ์ิพระยา  อ.เมือง ต าบล การเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง  6  เมตร  -  -  - 1,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.เขาดิน ถงึหมูํที่ 5,4 ต.ยางนอน สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว  500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.เดิมบางนางบวช การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 500 เมตร ความสะดวกใน

ต าบล การเดินทาง

144 กอํสร๎างถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง  6 เมตร  -  - 1,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 5 ต าบลร้ัวใหญํ  ถงึหมูํที่ 7 สะดวกและการขนสํงพืชผล ความยาว 500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลบ๎านโพธ์ิ  อ าเภอเมือง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมี

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 500 เมตร ความสะดวกใน

ต าบล การเดินทาง

145 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 10,063,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



ต.หนองขาม เร่ิมจากบริเวณทางแยก สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 6,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองแกแชํเสาถึงบริเวณบา๎นเนินโก การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ๎าไซ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 6,500 เมตร ความสะดวกใน

ต าบล การเดินทาง

146 กอํสร๎างถนนลาดยาง Asphalt เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  - 4,900,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

Concrete บริเวณหมูํที่ 4 สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 1,300 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

 (สายดงตาล  ถงึบรรไดทอง) การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมี

 ต.วังยาง เชื่อมตํอ  ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 1,300 เมตร ความสะดวกใน

ต าบลดอนมะสังข๑  อ าเภอเมือง ต าบล การเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

147 กอํสร๎างถนนลาดยาง สายหลักเชื่อม เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 8,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

บ๎านหนองมะเขอืขืน่หมูํที่ 5 ถงึบ๎าน สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทางยาว 6,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

วังจระเข ๎หมูํ 6 เชื่อมตํอต าบล การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงมี

วังยาว อ าเภอดํานช๎าง ตลาด 6,000 เมตร ความสะดวกใน

การเดินทาง

148 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เร่ิม เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ขนาดกว๎าง 8 เมตร  - 1,744,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

จากบริเวณส่ีแยกทุํงแสมถงึบริเวณ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 800เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

สะพานทุํงนาตาปิ่น เป็นการเชื่อม การเกษตรของราษฎรออกสํู ยาว 800 เมตร ใกล๎เคียงมีความ

จากต าบลหนองขาม ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ กบัพื้นที่ กบัต าบล

งบประมาณและที่มา



ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง

149 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 4,223,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองขาม เร่ิมจากบ๎านนายดาว สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ขวัญงาม ถงึบริเวณส่ีแยกตาสาน การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ใกล๎เคียงมี

เชื่อมตํอกบั ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง ยาว 2,000  ความสะดวกใน

อ.หนองหญ๎าไซ ต าบล เมตร การเดินทาง

150 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ยาว 50 ม. ผิวจราจร 6 เมตร  -  -  - 6,000,000 ได๎สะพาน ประชาชนมี

หมูํที่ 7  ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า สะดวกในการสัญจรและขนสํง ทางเท๎ากว๎างขา๎งละ 1 เมตร เพิ่มขึน้ การคมนาคม

เชื่อม ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง 1 สาย ยาว ที่สะดวกรวดเร็ว

50 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

151 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 1,744,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซเร่ิมจาก สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 800 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บริเวณส่ีแยกทุํงแสม ถงึบริเวณ การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

สะพานทุํงนาตาปิ่น  ต.ดํานช๎าง ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 800 เมตร ความสะดวกใน

อ.ดํานช๎าง ต าบล การเดินทาง

งบประมาณและที่มา



152 กอํสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 5, เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 7,800,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 13,หมูํที่ 10 ต.หนองโพธ์ิ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ  เชื่อมตํอระหวําง การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

เทศบาลต าบลบํอกรุ  ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 3,000 เมตร ความสะดวกใน

อ.เดิมบางนางบวช ต าบล การเดินทาง

153 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 6 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,548,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองโพธ์ิ ถงึหมูํที่ 2 ต.แจงงาม สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 9,800 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง 9,800 เมตร ความสะดวกใน

ต าบล การเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

154 โครงการปรับปรุงคันคลอง เพื่อเป็นการแกไ๎ขปัญหาความ กว๎าง 8 เมตร ยาว 790   - 500,000  -  - ระยะทาง ประชาชนมี

ชลประทานโดยลงหนิคลุกบดอัดแนํน เดือดร๎อนของราษฎรในพื้นที่และ เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนที่รับ การคมนาคมที่

หมูํที่ 7 ต.สระพังลาน-หมูํ 11 ต าบลใกล๎เคียง การปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



ต.ดอนมะเกลือ ยาว 790 เมตร

155 กอํสร๎างถนนลาดยาง จากบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 3,600,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หนองเตําทอง หมู ํ1 ต.หนองราชวัตร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,600 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึเขต ต.หนองผักนาก  อ.สามชุก สะดวก  รวดเร็ว  1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,600  เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

156 กอํสร๎างถนนลาดยาง จากบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 7,755,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หนองทราย หมูทํี ่3 ต.หนองราชวัตร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 5,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านบํอส าราญ หมูํที่ 4 ต.ทะเลบก สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ดอนเจดีย๑ 5,500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

157 กอํสร๎างถนนลาดยางจากบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 10,575,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หนองราชวัตรหมู ํ4 ต.หนองราชวัตร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 7,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านสระยายโสม หมูํที่ 9 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองหญ๎าไซ  อ.หนองหญ๎าไซ 7,500 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

158 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 15,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองกระทุํม  อ.เดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 7 กโิลเมตร ไหลํทาง ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

คาบเกีย่วพื้นที่ ต.หนองมะคําโมง สะดวก  รวดเร็ว ขา๎งละ 1.50 เมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ดํานช๎าง ยาว 7 กม. สะดวกรวดเร็วขึน้

159 โครงการซํอมแซมลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

กลบหลุมบํอถนนจากบริเวณแยก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

ถนนบางล่ี-สุพรรณบุรี หมายเลข สะดวก  รวดเร็ว การซํอมแซม ใกล๎เคียงได๎รับความ

3260 ถงึบริเวณสะพาน คสล. ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

หน๎าโรงเรียนแมํพระประจกัษ๑ ยาว 1,000  

เมตร

160 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง มอ. เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 15,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

จากส่ีแยกสะพานหนองนิ้วเอน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ไหลํทาง 1.50 เมตร ยาว ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ไรํรถ ถงึเขตติดตํอหมูํ 7 ต.ตล่ิงชัน สะดวก  รวดเร็ว 5,000 เมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เมือง ยาว 5,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

161 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,320,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนเจดีย๑  ตํอจากสะพานหนองน้ า ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,600 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เตียนถงึสะพานหนองกะเถาว๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

เชื่อมติดกบั ต.ไรํรถ  อ.ดอนเจดีย๑ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

1,600 เมตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

162 กอํสร๎างถนนลาดยาง เร่ิมจากทาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 3,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หลวงหมายเลข 321 เขตติดตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,300 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ดอนมะนาว - ทุํงคอก ถงึถนน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

รพช.กระตีบ - ทุํงคอก หมูํที่ 1 ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ต.ทุํงคอก  อ.สองพี่น๎อง 1,300 เมตร

 จ.สุพรรณบุรี

163 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูบํา๎นจุดบา๎น เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 6,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

นางบุญชู  ปานอ าพันธ๑ ถงึถนนลาด ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,447 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ยางหนองวัลย๑เปรียง - ทับกระดาน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 4 ต.ทุํงคอก อ.สองพี่น๎อง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

จ.สุพรรณบุรี เป็นเขตเชื่อมตํอ 2,447 เมตร

ต.หนองวัลย๑เปรียง , ต.ทับกระดาน,

ต.ทุํงคอก

164 โครงการกอํสร๎างสะพานคอนกรีต เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร  - 1,500,000  -  - ได๎สะพาน ประชาชนมี

หมูํที่ 8 ต.มะขามล๎ม อ.บางปลาม๎า สะดวกในการสัญจรและขนสํง เพิ่มขึน้ การคมนาคมที่

เชื่อมตํอ ต.ดอนก ายาน อ.เมืองฯ 1 สาย สะดวกรวดเร็ว

ยาว 15  เมตร

งบประมาณและที่มา



165 กอํสร๎างถนนลาดยางสายภายใน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน เร่ิมจากจุดส้ินสุดถนนลาดยาง  -  - 4,440,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํบ๎านดอนกระเบื้อง หมูํที่ 3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เดิมถงึคลองชลประทาน ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.บางพลับ ถงึคลองชลประทาน สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว 2,000 เมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.บ๎านกุมํ  อ.สองพี่น๎อง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร หนา ยาว2,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

5 ซม. พร๎อมลงหินคลุก เมตร

ไหลํทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

166 กอํสร๎างถนนลาดยางเลียบคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 8,850,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ล าบางโคกจากประตูน้ าเภาทลาย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 5,900 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลบางตะเคียน ถงึเขตต าบล สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.05 ม. 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต๎นตาล  อ าเภอสองพี่น๎อง ยาว5,900 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

167 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 2,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

แคปซีล หมูํที่ 8 ต.ดอนมะเกลือ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

 - หมูํที่ 6 B1845ต.ดอนมะเกลือ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 1,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

168 กอํสร๎างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 27,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

แอสฟัลส๑ติกคอนกรีต จดุเร่ิมต๎น ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 12 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลสระพังลาน  อ าเภออูํทอง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ส้ินสุดหมูํที่ 6 บ๎านเขาซํอนหม๎อ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ต าบลหนองบํอ   อ าเภอสองพี่น๎อง ยาว 12 กม.

169 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 4,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

บ๎านดอนกลาง ต.ดอนมะนาว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอกบั ต.เนินพระปรางค๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สองพี่น๎อง ยาว2,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางใหมํเป็น เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร  -  - 7,000,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ASPHAL CONCREIE  เขตติดตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 4,600 เมตร ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

กบัหมูํที่ 1,5 ต.ทุํงคลี และหมูํที่ 5,6 สะดวก  รวดเร็ว รวมไหลํทาง การปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.โคกช๎าง  อ.เดิมบางนางบวช ยาว 4,600 สะดวกรวดเร็วขึน้

(คาบเกีย่วพื้นที่ ต.ทุํงคลี ,ต.เขาพระ, เมตร

ต.โคกช๎าง)

171 กอํสร๎างถนนลาดยาง จากหมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 15,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ยางนอน ผํานหมูํที่ 2,3,5,7,9,10 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 7,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.เขาดิน ถงึหมูํที่ 9 ต.สีบัวทอง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

จ.อํางทอง (คาบเกีย่วพื้นที่ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ต.ยางนอน ต.สีบัวทอง จ.อํางทอง) ยาว 7,500

เมตร

งบประมาณและที่มา



172 กอํสร๎างถนนลาดยางตํอจาก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,295,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

โครงการเดิม หมูํที่ 9 บ๎านเขาเขยีว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

รํวมกบัองค๑การบริหารสํวนจงัหวัด สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี (คาบเกีย่วพื้นที่ อบต. ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

เขาพระ , อบต.หัวเขา) ยาว 1 กม.

173 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

บ๎านไผํโรงโขน ต.ดอนมะนาว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอกบั ต.เนินพระปรางค๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สองพี่น๎อง ยาว2,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

174 กอํสร๎างถนนลาดยาง สายหลัก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 18,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

เชื่อมระหวํางบ๎านเขาธง  หมูํที่ 9 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 8,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บ๎านหนองมะเขอืขืน่  หมูํที่ 5  และ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านน้ าตกไทรทอง  หมูํที่ 7 ทาง ยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

เชื่อมตํอ ต.วังยาว  อ.ดํานช๎าง 8,500 ม.

175 กอํสร๎างถนนลาดยางสายบํอกรุ - เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  - 10,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

บ๎านลาด   ต.บํอกรุ  คาบเกีย่วพื้นที่ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 5 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองกระทุํม  อ.เดิมบางนางบวช สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ยาว  5 กม. สะดวกรวดเร็วขึน้

176 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 6,900,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

เทศบาลต าบลปากน้ า  อ.เดิมบางฯ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,300 เมตร จากนา ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

คาบเกีย่วพื้นที่ ต.วังไกเํถือ่น สะดวก  รวดเร็ว นายสุวรรณ  ม๎าทอง ถงึนา 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

จ.ชัยนาท นางสมหมาย  ไผํใต๎ ยาว  2,300 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

177 โครงการกอํสร๎างลาดยางแบบ เพื่อจาํยเป็นกอํสร๎างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -     - 6,500,000 มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

CAPE SEAL หมูํ 6, 2 จากบริเวณ ผิวจราจร CAPE SEAL ระยะยาว 1,545 เมตร ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่ดีขึน้

คลองสํงน้ าสาย 4 ขวา 5 ซ๎าย 2 คิดเป็นพื้นที่ ไมํน๎อยกวํา  1 สาย 

ตํอจากลาดยางเดิม หมูํที่ 6 ถงึ 9,270 ตร.ม. ระยะยาว

บริเวณที่นาราษฏร หมูํที่ 2 1,545 เมตร

ต าบลบ๎านดอน อ าเภออูํทอง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

178 กอํสร๎างถนนลาดยางริมคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 6,300,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ชลประทาน 6 ซ๎าย 1 ซ๎าย หมูํที่ 11 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 2,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.เดิมบาง ถงึหมูํที่ 4 ต.ปากน้ า สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เดิมบางนางบวช ยาว 2,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

 เมตร

งบประมาณและที่มา



179 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,500,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

เทศบาลต าบลปากน้ า คาบเกีย่ว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,500 เมตร จากคลอง ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช สะดวก  รวดเร็ว ชลประทาน ถงึนานายถนอม 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ใยแจมํ ยาว 1,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

 เมตร

180 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางใหมํ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร  - 3,400,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

เป็น ASPHAL CONCREIE เพื่อ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 5,500 เมตร ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอระหวํางหมูํ 1,5,6ต.โคกช๎าง สะดวก  รวดเร็ว รวมไหลํทาง การปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

กบั ต.ยางนอน  อ.เดิมบางนางบวช ยาว 5,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

181 กอํสร๎างถนนลาดยาง ต.หนองโพธ์ิ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 25,480,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

อ.หนองหญ๎าไซ  เชื่อมตํอ ต.แจงงาม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 9,800 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 9,800

 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

182 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 3,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



เทศบาลต าบลเขาดิน คาบเกี่ยวพื้นที่ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลทุํงคลี  อ.เดิมบางนางบวช สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 1,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

183 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,790,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตจากแยกถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,500 เมตร ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

สายสระแกว๎ - หนองโคก แยกวัด สะดวก  รวดเร็ว การปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

พุทธมงคล ถงึบ๎านหัวป้อมคลอง 19 ยาว 1,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

เป็นการเชื่อมตํอระหวํางต าบล เมตร

สระแกว๎ และต าบลทําเสด็จ

184 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5 เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,400,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองสะเดา อ.สามชุก  ถงึ สะดวกและการขนสํงพืชผล ยาว 1,200  เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.วังศรีราช  อ.เดิมบางนางบวช การเกษตรของราษฎรออกสํู 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง ยาว 1,200 สะดวกรวดเร็วขึน้

ต าบล เมตร

185 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,500,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ยายสํุมแยกจากถนนหัวเกาะ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองแปดค่ า เชื่อมตํอระหวํางหมูํ 6 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลสนามชัยกบัต าบลไผํขวาง ยาว 1,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอเมือง เมตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

186 กอํสร๎างถนนลาดยางแคปซีล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,400,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 4 ต.สระพังลาน  ถงึหมูํที่ 7 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 700 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.สระยายโสม  อ.อูํทอง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 700ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

187 โครงการกํอสร๎างถนนผิวทางลาดยาง เพื่อจาํยเป็นกอํสร๎างถนนลาดยาง ขนาดกว๎าง 6.00 ม. ไหลํทาง  -  -     - 12,000,000 มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

แคปซีล (CAPE SEAL)  ชํวงที่ 1 ผิวจราจร CAPE SEAL 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่ดีขึน้

บ๎านสุวรรรวัฒน๑ หมูํที่ 9 1 สาย 

ต าบลสระพังลาน  ถงึเขตติดตํอ ยาว 700ม.

ต าบลสระยายโสม อ.อูํทอง 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

188 โครงการกอํสร๎างลาดยางแบบ เพื่อจาํยเป็นกอํสร๎างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะ  -  -     - 15,209,000 มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

CAPE SEAL หมูํที่ 9 , 6 จากบริเวณ ผิวจราจร CAPE SEAL ทางยาว 3,250 เมตร คิดเปน็ ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่ดีขึน้

ที่นานายหนู เจาตระกลู หมูํที่ 9 พื้นที่ไมํน๎อยกวําง 19,500 1 สาย 

ถงึหมูํที่ 6 เขตติดตํอต าบล เมตร ยาว 3,250

ย๎ุงทะลาย เมตร

189 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ยํานยาว  อ.สามชุก  ถงึบึงควง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ดอนปรู  อ.ศรีประจนัต๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 1,000

เมตร

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

190 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  ถงึถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

บ๎านทึง - หนองอีพัง  อ.สามชุก สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ความสะดวก

1,000 เมตร

191 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.กระเสียว   อ.สามชุก  และหมูํที่ 3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.กระเสียว ถงึหมูํที่ 1 ต.กระเสียว สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สามชุก 1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

192 กอํสร๎างถนนลาดยางบ๎านหนองโสน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 1 ต.หนองผักนาก  อ.สามชุก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 2 ต.หนองราชวัตร สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.หนองหญ๎าไซ 1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

193 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

คันคลองสังโฆ หมูํที่ 1,4,5 ต.วัดดาว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 1,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 1,8 ต.บางใหญํ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



อ.บางปลาม๎า 1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

194 กอํสร๎างถนนลาดยางเขตติดตํอหมูํ 4 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15  -  - 1,500,000  - มีถนนลาด ประชาชนทั้ง 2 

ต.วังน้ าซับ อ.ศรีประจนัต๑ ถงึหมูํ 2,3 คมนาคมของประชาชน 2 ต าบล เมตร ยาว 700 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ต าบลมีสายทาง

ต.ยํายยาว อ.สามชุก และต าบลอื่นๆ 1 สาย เดินทางเพิ่มมากขึน้

ยาว 700ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

195 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางหมูํ 16 เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ ระยะทาง 0.200 กม.  -  - 500,000  - มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

จุดเร่ิมถนนลาดยางเดิมถึงสะพานปนู คมนาคมที่สะดวก  กว๎าง 6 เมตร ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่สะดวก

เขตติดตํอต าบลหนองบํอ 1 สาย ระยะ

ทาง 0.200

กโิลเมตร

196 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ห๎วยขมิ้น  ติดตํอกบัหมูํที่ 6 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 1,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.นิคมกระเสียว  อ.ดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

197 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต าบลนิคมกระเสียว  กบัต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 1,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ดํานช๎าง  อ าเภอดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ความสะดวก

งบประมาณและที่มา



1,000 เมตร

198 กอํสร๎างถนนลาดยางบ๎านเขาใหญํ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต าบลองค๑พระ  เชื่อมตํอกบัต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 1,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองปรือ  อ าเภอดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

199 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 987,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.บ๎านโพธ์ิ เชื่อมโยงจากหมูํที่ 5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 550 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ร้ัวใหญํ จากถนนลาดยางสาย สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อูํยา - ดอนจนัทร๑ ถงึบ๎าน ยาว 550 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

นายบุญลือ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

200 กอํสร๎างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 9,600,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 1 เชื่อมตํอหมูํที่ 4 สายบ๎าน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ไหลํทางขา๎งละ 1 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ดอนมะเกลือ - บ๎านห๎วยม๎าลอย สะดวก  รวดเร็ว ระยะทาง 4,885 เมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองสาหรําย  อ.ดอนเจดีย๑ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ซ่ีงเป็นถนนคาบเกีย่วกบัหมูํที่ 2 4,885เมตร

ต.หนองราชวัตร  อ.หนองหญ๎าไซ

และหมูํที่ 9 ต.บ๎านสระ  อ.สามชุก

201 โครงการปรับปรุงคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 8 เมตร ยาว 700  -  -  - 500,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ชลประทานโดยลงหินคลุกบดอัดแนํน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง  เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 7ต.สระพังลาน-11 สะดวก  รวดเร็ว การปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ต.ดอนมะเกลือ ยาว 700 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

202 กอํสร๎างถนนลาดยางจากสามแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หนองปรือ หมูํที่ 7 ต.หนองขาม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 2,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านหนองห๎าง  อ.หนองหญ๎าไซ  สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึเขตติดตํอ  จ.กาญจนบุรี ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

2,000เมตร

203 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 - 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน จ านวน 2 สาย  -  - 6,696,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนก ายาน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง สายที่ 1 กว๎าง 6 เมตร ยาว เพิ่มขึน้ 2 สาย ประชาชนในพื้นที่

 - จากเขตติดตํอต าบลร้ัวใหญํถงึ สะดวก  รวดเร็ว 1,700 เมตร สายที่ 1 ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะพาน คสล. วัดนิเวศน๑ธรรมาราม สายที่ 2 กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

 - จากถนนเล่ียงเมืองถงึสะพาน 1,400 เมตร สายที่ 2 ยาว 

คสล.หน๎าวัดนิเวศน๑ธรรมาราม 1,400 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

204 กอํสร๎างถนนลาดยางสายคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,042,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ม.อ. หมูํที่ 7 ต.ดอนเจดีย๑  เชื่อมตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทาง 1,700 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

กบั ต.ไรํรถ  อ.ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ
ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้
1,700เมตร

งบประมาณและที่มา



205 กอํสร๎างถนนลาดยางบ๎านคูเมือง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,900,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต าบลทุงํคลี  อ าเภอเดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 1,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอต าบลสระแจง๎  จ.สิงห๑บุรี สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ
ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้
1,000เมตร

206 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิว เพื่อจาํยเป็นกอํสร๎างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 ม.  -  -     - 10,000,000 มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

จราจรCAPE SEAL บ๎านเขา ผิวจราจร CAPE SEAL ยาว 850 ม. มีพื้นที่ลาดยาง ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่ดีขึน้

ชานหมาก  หมูํที่ 8 จากบริเวณ ไมํน๎อยกวํา 5,100 ตารางม. 1 สาย

ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 324 พร๎อมไหลํทางกว๎างขา๎งละ ยาว 850 ม.

(ขา๎งป้อมต ารวจทางหลวง)  0.00-0.50 ม.หรือตาม

 - บริเวณทางหลวงท๎องถิน่ สภาพพื้นที่

สพ.ถ 41 -018

บ๎านเขาชานหมาก - บ๎านหนองบัว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

207 โครงการเสริมคันคลอง หมูํที่ 10 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 4 เมตร หนา 0.1  -  -  - 1,000,000 ระยะทางที่ ประชาชนมีความ

ต.กระจนั-หมูํที่ 3 ต.ย๎ุงทะลาย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ระยะทาง 5,000 เมตร ได๎รับการ ปลอดภัยจากปัญหา

สะดวก  รวดเร็ว พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 20,000 เสริมคันคลอง น้ าทํวมพื้นที่ทาง

งบประมาณและที่มา



ตารางเมตร ยาว 5,000 การเกษตร

เมตร

208 กอํสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 2,7 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 5,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต าบลเขาดิน  อ าเภอเดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาวประมาณ 2,000 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึต าบลศรีบัวทอง  จงัหวัดอํางทอง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 2,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

209 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 18,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต าบลโคกช๎าง อ าเภอเดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 6 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ถงึต าบลพักทัน  จงัหวัดสิงห๑บุรี สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ความสะดวก

ยาว 6 กม.

210 กอํสร๎างถนนลาดยางสายหลัก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 14,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

เชื่อมระหวํางบ๎านหนองมะเขอืขืน่ 5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 6,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึบ๎านวังจรเข ๎หมูํที่ 6 ต.องค๑พระ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

เชื่อมตํอต าบลวังยาว  อ าเภอ ยาว 6,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

ดํานช๎าง เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



211 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 9,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.นิคมกระเสียว ถงึบ๎านพุปลากา๎ง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว  5 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว พร๎อมไหลํทางขา๎งละ 1 เมตร 1 สาย ระยะ ความสะดวก

ทางยาว

5,000 เมตร

212 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง ม.อ. เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 15,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

จากทางแยกสะพานหนองนิ้วเอน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 5,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.ไรํรถ  อ.ดอนเจดีย๑ ถงึเขตติดตํอ สะดวก  รวดเร็ว พร๎อมไหลํทางขา๎งละ1.50 ม. 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 7 ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 5,000

เมตร

213 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,400,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ชลประทาน หมูํที่ 6 ต.หนองหญ๎าไซ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึเขตติดตํอ  ต.หนองโพธ์ิ  สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.หนองหญ๎าไซ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 2,000

เมตร

214 กอํสร๎างถนนลาดยางจากส่ีแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 4,840,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หนองกวาง  ต าบลหนองหญ๎าไซ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,200 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึเขตติดตํอ ต.ทัพหลวง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.หนองหญ๎าไซ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 2,200

เมตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

215 โครงการกอํสร๎างสะพานคอนกรีต เพื่อใช๎เป็นทางสัญจรเชื่อมระหวําง กว๎าง 6 เมตร ยาวไมํน๎อย  -  - 1,500,000  - ได๎สะพาน การสัญจรระหวําง

หมูํ 8 ต.มะขามล๎ม เชื่อมตํอ ต.มะขามล๎มและต.ดอนก ายาน กวํา 15 เมตร เพิ่มขึน้ ต าบลเป็นไปด๎วย

ต.ดอนก ายาน 1 สาย ความสะดวก

ระยะทาง

ยาว 15

เมตร

216 กอํสร๎างถนนลาดยางจากหลังปั๊ม เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 11,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ปตท. หมูํที่ 13 ต.หนองหญ๎าไซ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 5,000  เมตร ยางเพิ่มขึน้ พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ถงึเขตติดตํอ หมูํ 5 ต.หนองราชวัตร สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ความสะดวก

อ.หนองหญ๎าไซ ระยะทาง

ยาว 5,000

เมตร

217 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 600,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ศาลาขาว  อ.เมือง  เขตติดตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 250  เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลดอนคา  อ าเภออูํทอง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ
ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้
250 เมตร

218 กอํสร๎างถนนลาดยางผิว CAPE เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,350,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

SEAL บริเวณหมูํที่ 8 ต.บ๎านโพธ์ิ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมไหลํทางยาว 500 ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

จากถนนสายอูํยา - ดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว เมตร 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ถงึบ๎านนายทวี  โพธ์ิศรีทอง ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

เชื่อมตํอเขต ต.ดอนโพธ์ิทอง  500 เมตร

อ.เมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

219 กอํสร๎างถนนลาดยางผิว CAPE เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 43,200,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

SEAL บริเวณคันคลองระบายน้ า ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมไหลํทาง ระยะทางยาว ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ทุํงสามแสนทั้ง 2 ฝ่ัง (เขตติดตํอ สะดวก  รวดเร็ว ฝ่ังละ 8 กโิลเมตร (รวม 2 ฝ่ัง 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลไรํรถ,ตล่ิงชัน,บ๎านโพธ์ิ 16 กโิลเมตร) ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

,สนามคลี และต าบลสระแกว๎ 16 กโิลเมตร

220 โครงการลงลูกรังถนนสายคันคลอง เพือ่เปน็สายทางคมนาคมทีส่ะดวก ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว  -  - 886,000  - ระยะทาง ประชาชนได๎รับ

ห๎าร๎อยหมูํที่ 3 ต.หนองกระทุํม และการขนสํงพลืผลทางการเกษตร 2,600 เมตร หนา 0.12 ถนนที่ลง ประโยชน๑ในการ

ถงึหมูํที่ 3 ต.บํอกรุ ของราษฎรออกสํูตลาด ทั้งยังเป็น เมตร ลูกรังถนน เดินทางสัญจรรํวมกนั

การเชื่อมตํอระหวํางต าบล ยาว 2,600

เมตร

221 กอํสร๎างถนนลาดยางสายภายใน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,220,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํบ๎านดอนกระเบื้องหมูํที่ 3 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บางพลับถงึคลองชลประทานต าบล สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านกุมํ  อ าเภอสองพี่น๎อง ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา



222 กอํสร๎างถนนผิวลาดยาง หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,000,000  - มีผิวลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

ต.บ๎านช๎าง  เชื่อมตํอ  ต.บางตาเถร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,800 เมตร เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ
ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้
1,800 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

223 กอํสร๎างถนนลาดยางจากถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 9,600,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางเขตติดตํอหมูทํี ่7 ต.ยํานยาว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สามชุก กม.+0.000 ถงึหมูํที่ 4 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ
ต.ดอนปรู กม.+4.000 เมตร ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

4,000 เมตร

224 กอํสร๎างถนนลาดยางจากสะพาน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,800,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ทําพิกลุเขตติดตํอหมูํที่ 15 ต.วังลึก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สามชุก กม.+0.000 ถงึถนน คสล. สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองใหญํ - หนองทอง ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

หมูํที่ 5 ต.ดอนปรู  อ.ศรีประจนัต๑ 2,000 เมตร

225 โครงการปรับปรุงถนนคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6.00 ม.ยาว  -  -  - 334,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

หมูํ 2 ต.เขาดิน -  เขต หมูํที่ 8 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,960เมตร ปริมาตรลูกรัง ถนนที่รับ ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



ต.ทุํงคลี อ.เดิมบาฯ สะดวก  รวดเร็ว 784  ลูกบาศก๑เมตร การปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

พร๎อมปรับเกล่ียเรียบ ยาว 1,960 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

226 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 2 -5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน จ านวน 2 สาย  -  - 6,696,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนก ายาน บริเวณสะพาน คสล. ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง สายที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หน๎าวัดนิเวศน๑ธรรมาราม เขตติดตํอ สะดวก  รวดเร็ว 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร 2  สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลร้ัวใหญํ  อ าเภอเมือง สายที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง สายที่ 1 ยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

6 เมตร ยาว 1,400 เมตร 1,700 เมตร

สายที่ 2 ยาว

1,400 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

227 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 3 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 3,600,000  - มีถนนลาด ประชาชนได๎รับความ

ต.สนามคลี เร่ิมจากสะพานปูน ใช๎ในการคมนาคมํและขนสํง 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ สะดวกในการคมนาคม

หนองศาลา  ต.ตล่ิงชัน ผําน ผลผลิตทางการเกษตร 1 สาย ระยะ

ต.สนามคลี ถงึ ต.สระแกว๎ ทางยาว

3,000 เมตร

228 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎มคลอง เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก ยาว 50 ม. ผิวจราจร 6 ม.  -  -  - 6,000,000 ได๎สะพาน ประชาชนมี

หมูํที่ 8  ต.วัดโบสถ๑  อ.บางปลาม๎า ในการสัญจรและขนสํง ทางเท๎ากว๎างขา๎งละ 1 เมตร เพิ่มขึน้ การคมนาคมที่

เชื่อม  ต.หัวโพธ์ิ  อ.สองพี่น๎อง 1 สาย สะดวกรวดเร็ว

ยาว

งบประมาณและที่มา



50 เมตร

229 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,500,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ยายสํุมแยกจากถนนหัวเกาะ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองแปดค่ า  ต าบลสนามชัย สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึเขตต าบลโพธ์ิพระยา  ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอเมือง 1,000 เมตร

230 กอํสร๎างถนนลาดยางเรียบคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,250,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ชลประทาน หมูํที่ 3 บ๎านลาดตาล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,900 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมติดตํอต าบลดอนตาล (จาก สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะพานวัดใหมํอินทราวาส  หมูํที่ 5 ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

สุดเขต ต.ดอนมะสังข๑ เชื่อมติดตํอ 3,900 เมตร

ต.ดอนตาล  อ.เมือง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

231 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน โดยแบํงเป็น 2 ชํวง  -  -  - 12,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

คอนกรีต ถนนคันคลองชลประทาน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 6 ม. ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ผักไห ํเชื่อมหมูทํี ่12,7,8 ต.โคกคราม สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางขา๎งละ 1.50 เมตร 2  ชํวง ใกล๎เคียงได๎รับความ
เชื่อมถงึเขตติดตํอ ต.องครักษ๑ ระยะทางยาว 3,600 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.บางปลาม๎า ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 6 ม. 3,600 เมตร

ไหลํทางขา๎งละ 1.50 เมตร สายที่ 2 ยาว

ระยะทางยาว 200 เมตร 200 เมตร

งบประมาณและที่มา



232 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,119,600  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี เร่ิมจากถนนลาดยาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 933 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

สายจร๎าเกาํ - หนองขาม ถงึถนน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายคลอง 18  ต.ตล่ิงชัน ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.เมือง 933 เมตร

233 กอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว159 เมตร  - 400,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่และ

Cape Sealสายบ๎านทุํงแสม-บ๎าน ในการสัญจรและขนสํง ยางเพิ่มขึน้ หมูํบ๎านใกล๎เคียงได๎มี

ทุํงนาตาปิ่น หมูํที่ 9 ต.หนองขาม 1 สาย ระยะ ลานปูน ส าหรับใช๎ท า

อ.หนองหญ๎าไซ ถงึ หมูํที่ 3 ทางยาว กจิกรรมตํางๆ 

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง 159 เมตร อยํางสะดวก

234 กอํสร๎างถนนลาดยางสายบ๎านทุํงนา เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 10,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ตาปิ่น  ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอบ๎านทุํงแสม  ต.หนองขาม สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะทาง ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.หนองหญ๎าไซ ยาว 4,000 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

235 กอํสร๎างถนนลาดยางจากสะพาน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,800,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ทาํพกิุล - เขตติดตํอหมูทํี ่15 ต.วังลึก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางประมาณ 2,000 ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.สามชุก กม.+0.000 ถงึถนน สะดวก  รวดเร็ว เมตร 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



คสล. บ๎านหนองใหญํ - หนองทอง ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

หมูํที่ 5 ต.ดอนปรู  กม.+2.000 2,000 เมตร

236 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,200,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี เร่ิมจากบริเวณโรงงาน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
หม๎อกรองถงึหมูํที่ 9 ต.บ๎านโพธ์ิ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เมือง  และแยกลงบึงอารยะ ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

3,500 เมตร

237 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,600,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี สายคันคลอง 18 ซ๎าย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
เร่ิมจากเขตติดตํอ ต.ตล่ิงชัน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึเขตติดตํอเทศบาลต าบลสระแกว๎ ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอเมือง 3,000 เมตร

238 กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 3,500,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

วังกุมํ หมูํที่ 1 ต าบลโพธ์ิพระยา ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 950 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอเขต อบต.พิหารแดง สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เมือง 950 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

239 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,880,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี   เร่ิมจากบ๎านดอนขวาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,400 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
ถงึร๎านค๎านางเจยีม  แสนโก สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดตํอ  ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

2,400 เมตร

240 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,880,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี  เร่ิมจากถนนลาดยาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,400 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
สายหนองโสน - สองเขต  ถงึนา สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

นายทึม ขนุพิศาล  ต.พลับพลาไชย ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.อูํทอง 2,400 เมตร

241 กอํสร๎างถนนลาดยาง (จากบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 6,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หนองยาว หมูํที่ 2 - สุดเขตต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว  3 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ห๎วยขมิ้น หมูํที่ 13 บ๎านหนองพลับ) สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

เป็นเขตเชื่อมตํอกบั ต.นิคมกระเสียว ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดํานช๎าง 3 กโิลเมตร

242 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามคลอง เพื่อทั้ง 2 ต าบลได๎ใช๎ประโยชน๑ใน กว๎าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร  -  - 2,500,000  - มีสะพาน ประชาชนสามารถมี

ชลประทานสาย 1 ระหวํางมา การสัยจรและขนพืชผลการ คอนกรีต ระบบคมนาคมที่ดี

ต.กฤษณา หมูํ 8 ต.สาลี เกษตรไปขายสํูตลาด เสริมเหล็ก ตามามตราฐานสากล

เพิ่มขึน้ 1 

สาย



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

243 กอํสร๎างถนนลาดยางจดุทางแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 9,059,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ติดคลองสํงน้ ามะขามเฒํา บริเวณ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ไหลํทาง 1.50 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

แยกบ๎านดอนมะเกลือ หมูํที่ 1 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 4,837 เมตร 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดบริเวณ หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยม๎าลอย ทางยาว สะดวกรวดเร็วขึน้

ต าบลหนองสาหรําย ติดเขตหมูํที่ 2 4,837 เมตร

บ๎านหนองราชวัตร  อ.หนองหญ๎าไซ

244 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 42,696,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ
ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑  แยกจาก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 11.860 ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ทางหลวงชนบทสายแยก ทล.333 - สะดวก  รวดเร็ว กโิลเมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองหญ๎าไซ (สพ.3015) บริเวณ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

วัดหนองทราย - ถนนลาดยาง ยาว 11,860

วัดทับตาแทน  ติดตํอ  เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ

245 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 3,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองมะคําโมง  ถงึหมูํที่ 4 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.วังคัน  อ.ดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

ยาว 2,500

งบประมาณและที่มา



เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

246 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,500,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ปากน้ า จากคลองชลประทาน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึนานายถนอม ใยแจมํ ซ่ึงเป็นเขต สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดตํอกบั ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางฯ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 1,500

เมตร

247 โครงการซํอมแซมถนนลาด เพื่อปรับปรุงถนนให๎มีสภาพพร๎อม กว๎าง 6 เมตร ยาว   - 2,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนสามารถ

ยางบริเวณตํอเชื่อมพื้นที่ระหวําง ใช๎งานในระบบคมนาคมที่ดี 1,500  เมตร ถนนที่รับ มีระบบคมนาคมที่ดี

สายคูบัวหมูํ 7  ต.วัดดาว และ การปรับปรุง ตามามตราฐานสากล

ต.มะขามล๎ม ซํอมแซม

ยาว 1,500 ม.

248 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 6,900,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ปากน้ า  อ.เดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,300 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

จากนานายสุวรรณ  ม๎าทอง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ถงึบ๎านนางสมหมาย  ไผํใต๎ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ซ่ึงเป็นเขตติดตํอหมูํที่ 11 ยาว 2,300

ต.วังไกเํถือ่น  อ.หันคา  จ.ชัยนาท เมตร

249 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 - 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,200,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ต.สนามคลี เร่ิมจากเขต  ต.ทําเสด็จ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 6,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และประชาชนในพื้นที่

อ.เมือง  ถงึประตูน้ าคลอง 19 สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

และถงึสะพานหนองแซง 6,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

250 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,750,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ
ต.ปากน้ า  อ.เดิมบางนางบวช ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

จากบริเวณส่ีแยกไฟแดง (ถนน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

สายสุพรรณบุรี - ชัยนาท สาย340) ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ถงึคลองแสมสาร  เขตติดตํอ ยาว 1,000

ต.วังไกเํถือ่น  อ.หันคา  จ.ชัยนาท เมตร

251 กอํสร๎างถนนลาดยางจากแยกบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 7,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

นายมงคล  ชลาไทย หมูํที่ 3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองมะคําโมง  อ.ดํานช๎าง - สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ
หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม อ.เดิมบางฯ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 3,000

งบประมาณและที่มา



เมตร

252 กอํสร๎างถนนลาดยางส่ีแยกบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ดอนขอํ หมูํที่ 20 ต.หนองมะคําโมง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 5,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บ๎านโศกไรํ หมูํที่ 9 ต.หนองกระทุํม สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.เดิมบางนางบวช ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 5,000

เมตร

253 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว  -  - 1,050,000  - ระยะทางถนน ประชาชนมีการ

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ ในการสัญจรและขนสํง 350 เมตร ที่รับการปรับปรุงคมนาคมที่สะดวก

Asphaltic concrete หมูํที่ 11 ซํอมแซมยาว รวดเร็ว

จากถนนศาลารํวมใจ เขตติดตํอ 350 เมตร

ต.ทําระหัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

254 กอํสร๎างถนนลาดยางสายหนอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  - 14,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

มะคําโมง หมูํที่ 1 ต.หนองมะคําโมง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 6,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.ดํานช๎าง - บ๎านป่าซาง หมูํที่ 6 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.วังคัน  อ.ดํานช๎าง (หมูํที่ 1,3,9, ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

16) หมูํที่ 6 ต.วังคัน  อ.ดํานช๎าง ยาว 6,000

เมตร

255 กอํสร๎างถนนลาดยางถนนสายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 10,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

เขาบางงาม หมูํ 9 ต.หนองมะคําโมง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
ถงึหมูํที่ 5 บ๎านทุํงกว๎าง  ต.วังคัน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



อ.ดํานช๎าง ทางยาว 4,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

256 กอํสร๎างถนนลาดยางต้ังแตํแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,200,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

กม.5 -  บ๎านหนองโดน เขตเชื่อมตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
ระหวําง ต.หนองมะคําโมง - สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 3,000

เมตร

257 กอํสร๎างถนนลาดยางต้ังแตํแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  - 10,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

บํอยาง - บ๎านดอนแย๎  เขตเชื่อมตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ระหวําง ต.ดํานช๎าง  - สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองมะคําโมง  อ.ดํานช๎าง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 4,500

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

258 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000  -  -  - 9,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ในหมูํที่ 3 เชื่อมระหวําง  ในการสัญจรและขนสํง เมตร ยางเพิ่มขึน้ และในพื้นที่ใกล๎เคียง

ต าบลหนองขามกบัต าบลทัพหลวง 1 สาย มีการติดตํอและ

เร่ิมจากบริเวณทางแยก ระยะทาง ส่ือสารได๎สะดวกรวด

หนองแกแชํเสา ถงึบริเวณบ๎าน ยาว 5,000

งบประมาณและที่มา



เนินโก เมตร

259 กอํสร๎างถนนลาดยางสายเดิมบาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  - 7,200,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

นางบวช - หนองมะคําโมง หมูํที่ 13 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

อ.ดํานช๎าง แยกเขา๎วัดหนองอิงพิง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.เดิมบางนางบวช ยาว3,000

เมตร

260 กอํสร๎างถนนลาดยางบ๎านกโิล 8 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 3,588,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

หมูํ 10 ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่
ไปเชื่อมกบับ๎านรางสวนกล๎วย สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 5 ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 1,500

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

261 กอํสร๎างถนนลาดยางจากบ๎านไรํ - เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,200,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

งบประมาณและที่มา



อูํทอง ชํวง ต.วังคัน เชื่อมตํอถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่
ดํานช๎าง อ.หนองมะคําโมง  สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ดํานช๎าง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 3 กม.

262 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 12 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 3,300,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ต.หนองมะคําโมง  เชื่อมกบัหมูํที่ 17 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,400 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 1,400

เมตร

263 กอํสร๎างถนนลาดยางติดตํอ หมูํ 7 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.  - 2,500,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนทั้ง 2 

ต.วังหว๎า อ.ศรีประจนัต๑ ถงึหมูํ 8 คมนาคมของประชาชน 2 ต าบล ยาว 2,200 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ต าบลมีสายทาง

ต.ยํานยาว อ.สามชุก และต าบลอื่นๆ 1 สาย เดินทางเพิ่มมากขึน้

ระยะทาง

ยาว 2,200

เมตร

264 กอํสร๎างถนนลาดยางเชื่อมจาก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 3,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ถนนลาดยางสายกม.2 - ทับผ้ึงน๎อย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,200 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองมะคําโมง กบัถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

สายดํานช๎าง - บ๎านไรํ  ต.วังคัน ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดํานช๎าง ยาว 1,200

เมตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

265 กอํสร๎างถนนลาดยางสายแยกทาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร  -  -  - 14,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หลวงชนบท 3026 บริเวณหมูํที่ 6 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 6,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
บ๎านบุํงยาง ต.วังคัน - หมูํที่ 3 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองอุโลก  ต.หนองมะคําโมง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดํานช๎าง ยาว 6,000

เมตร

266 กอํสร๎างถนนลาดยางสายแยก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร  -  - 24,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ
ทางหลวง 333 กม.76 หมูํที่ 9 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 10 กโิลเมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บ๎านเขาโล๎น  ต.วังคัน - หมูํที่ 3 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองอุโลก  ต.หนองมะคําโมง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.ดํานช๎าง ยาว 10กม.

267 กอํสร๎างถนนลาดยาง แยกทางหลวง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร  -  -  - 10,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

3026 หมูํที่ 2 บ๎านหนองยายเงิน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 4,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.วังคัน ถงึบ๎านหนองไม๎ตาย สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองจอก  อ.บ๎านไรํ  จ.อุทัยธานี ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 4,000

เมตร

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

268 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินโดย เพื่อปรับปรุงถนนให๎มีสภาพพร๎อม กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600  -  - 1,300,000  - ระยะทาง ประชาชนสามารถ

ลงลูกรังหมูํ 1 เร่ิมจากเขตพื้นที่รอย ใช๎งานในระบบคมนาคมที่ดี เมตร ถนนที่ได๎รับ มีระบบคมนาคมที่ดี

ตํอระหวํางหมูํ 1 ต.วัดดาวและ การปรับปรุง ตามามตราฐานสากล

ต.บ๎านแหลม ยาว 1,600

เมตร

269 กอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,988,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ประเภท Cape  seal จากถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,250 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บริเวณหมูํที่ 20 บ๎านดอนบํอ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึถนนลาดยางหมายเลข 3026 ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

หมูํที่ 1ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง ยาว 3,250

ถงึต.หนองกระทุํม  เมตร

อ.เดิมบางนางบวช

งบประมาณและที่มา



270 สะพาน คสล.ขา๎มคลองล าบางโคก เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กบั กว๎าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร  - 3,500,000  -  - มีสะพาน ประชาชนได๎รับความ

หมูํ 6 ต.บางตะเคียน ติดตํอ ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร คสล.ในการ สะดวกย่ิงขึน้

หมูํ 3 ต.ต๎นตาล ขา๎มคลอง

เพิ่มขึน้ 1 

สาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

271 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กอํสร๎างถนนสายวังคัน -  -  -  - 1,500,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ห๎วยขมิ้น ถงึหมูํที่ 8 ต.ทัพหลวง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง บํอทอง สพ 4002 ระยะทาง ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว 1.200 กโิลเมตร 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

1,200  เมตร

272 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 9 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎างเฉล่ีย 6 เมตร  -  -     - 1,200,000 มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออูํทอง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 870 เมตร ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่ดีขึน้

สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย 

ระยะทาง

1,200 กม.

273 กอํสร๎างถนน คสล.เขตติดตํอระหวําง เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ยาว 235  -  - 750,000  - มีถนนคสล. การคมนาคม

หมูํ 4 ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํ 10 คมนาคมที่ได๎มาตราฐาน เมตร เพิ่มขึน้ สะดวกและรวดเร็วขึน้

ต.ไรํรถ ตํอจากถนนคสล.เดิม 1 สาย 

งบประมาณและที่มา



ระยะทาง

235 เมตร

274 กอํสร๎างถนนลาดยางแคปซีล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 5 ต.ยางนอน  ถงึหมูํที่ 1 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.เขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

1,000 กม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

275 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

คอนกรีต หมูํที่ 10 ต.กระจนั, ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว  5,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 3 ต.เจดีย๑ ,หมูํที่ 4 สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ
ต.บ๎านดอน ,หมูํที่ 3 ต.ย๎ุงทะลาย  ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้
อ.อูํทอง ยาว 5,000

 กม.

276 กอํสร๎างถนนลาดยางเคปซีล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม  อ.เดิมบาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว  450 เมตร  แบบไมํมี ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

นางบวช  เชื่อมตํอกบัหมูํที่ 16 สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทาง 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ
ต.หนองมะคําโมง  อ.ดํานช๎าง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 450

งบประมาณและที่มา



 กม.

277 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตร  -  -  - 915,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ชลประทานผักไหํ เชื่อมหมูํที่ 6,12,7 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว 5.95 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

และหมูํที่ 8  ต.โคกคราม เชื่อมตํอ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

เขตติดตํอต าบลองครักษ๑ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอบางปลาม๎า ยาว 5.95

 กม.

278 โครงการกอํสร๎างถนนลาด เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 ม. ยาว 4,000 เมตร  - 1,950,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ยางแอสฟัสติกเลียบคลอง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยางเพิ่มขึน้ และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

 จากบ๎านนายวิชัย นนท๑แกว๎ สะดวกและรวดเร็ว 1 สาย การติดตํอและส่ือสาร

 - เขตติดตํอกบัต.พลับพลาไชย ระยะทาง ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

หมูํที่ 10 ยาว 4,000

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

279 กอํสร๎างถนนลาดยางบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตร  -  - 14,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ส าปลาร๎า หมูํที่ 4จากถนนสายหลัก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว  4,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี
หมูํที่ 7,5  ต.บางใหญํ เขา๎เขตติดตํอ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย การติดตํอและส่ือสาร

หมูํที่ 4  ต.วัดโบสถ๑   อ.บางปลาม๎า ระยะทาง ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

และหมูทํี ่3 ต.บางพลับ อ.สองพีน่๎อง ยาว 4,000

ตํอเชื่อมถนนลาดยาง เมตร

สายสุพรรณบุรี -บางล่ี

งบประมาณและที่มา



280 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง มีสายทางคมนาคมที่มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 8,800,000 มีถนนลาด การคมนาคมสะดวก

หมูํ 16 สายทางแยกจากถนน มั่นคงถาวร ยาว 4,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ รวดเร็วและปลอดภัย

ทช. 3026 ตํอจากลาดยาง (อบจ.) 1 สาย 

ปี 2555ถงึเขตเทศบาลต าบล ระยะทาง

หนองกระทุํม ยาว 4,000

เมตร

281 กอํสร๎างถนนลาดยางบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตร  - 1,050,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

สามแยกดอนแฟบ หมูํที่ 5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว  3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

วัดดอนกระเบื้อง ต.บางใหญํ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.บางปลาม๎า ถงึชลประทานเชิง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

สะพานคอนกรีตขา๎มคลองเขตติดตํอ ยาว 3,000

หมูํที่ 3 ต.บ๎านกุมํ  อ.สองพี่น๎อง เมตร

282 กอํสร๎างถนนลาดยางบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตร  -  -  - 7,000,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

สะพานส าปลาร๎า  ต าบลบางใหญํ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว  2,000 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

อ าเภอบางปลาม๎า  ถงึเขตเชื่อม สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว การติดตํอและส่ือสาร

ต าบลบ๎านกุมํ  อ าเภอสองพีน๎อง 2,000 เมตร ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

283 กอํสร๎างถนนลาดยางจากเขตติดตํอ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตร  -  - 8,750,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ
หมูํที่ 5 ต.บางใหญํ  อ.บางปลาม๎า ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว  2,500 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 3 ต.บ๎านกุมํ  อ.สองพี่น๎อง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึสุดเขตติดตํอระหวํางหมูํที่ 5 ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

งบประมาณและที่มา



ต.บางใหญํ  อ.บางปลาม๎า ถงึหมูํที่ 3 ยาว 2,500

ต.บางพลับ  อ.สองพี่น๎อง เมตร

284 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,500,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ยายสํุมแยกจากถนนหัวเกาะ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองแปดค่ า  ต าบลสนามชัย สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ระยะ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึหมูํที่ 6 ต าบลไผํขวาง ทางยาว 1,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอเมือง เมตร

285 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 20,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.โคกโคเฒํา ถงึเขตต าบลทําระหัด ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 4,200 เมตร  ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอเมือง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 4,200

เมตร

286 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,500,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ยายสํุมแยกจากถนนหัวเกาะ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว 1,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หนองแปดค่ า  ต าบลสนามชัย สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถงึหมูํที่ 6 ต าบลโพธ์ิพระยา  ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอเมือง ยาว 1,000

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

287 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 -5 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน จ านวน 2 สาย  -  -  - 6,696,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.ดอนก ายาน  อ าเภอเมือง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง - จากเขตติดตํอ ต.ร้ัวใหญํถงึ ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่
เชื่อมตํอกบั ต.ร้ัวใหญํ  อ.เมือง สะดวก  รวดเร็ว สะพาน คสล. หน๎าวัดนิเวศน๑ 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ธรรมาราม กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 1,700 เมตร ยาว 1,700

- จากถนนเล่ียงเมืองถงึ เมตร

สะพาน คสล. หน๎าวัดนิเวศน๑
ธรรมาราม กว๎าง 6 เมตร

ยาว 1,400 เมตร

288 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 - 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,200,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.สนามคลี เชื่อมตํอกับต าบลทาํเสด็จ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว 6,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึประตูน้ าคลอง 19 และถงึสะพาน สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองแซง  อ าเภอเมือง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 6,000

เมตร

289 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 7 เมตร ยาว 130  - 350,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและใน

ในหมูํที่ 9 เชื่อมระหวําง ในการสัญจรและขนสํง เมตร ยางเพิ่มขึน้ พื้นที่ใกล๎เคียงมี

ต าบลหนองขามกบัต าบล ดํานช๎าง 1 สาย การติดตํอและส่ือสาร

เร่ิมจากบริเวณส้ินสุดลาดยางถงึ ระยะทาง ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

บริเวณสะพานทุํงนาตาปิ่น ยาว 130

เมตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

290 กอํสร๎างถนนลาดยางถนนสาย เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตร  -  - 9,090,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ลาดขนุพล - อําวหม๎อแกง (ถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ความยาว 3,500 เมตร เพิ่มขึน้ 1 สาย และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

คันกัน้น้ าชลประทานโพธ์ิพระยา) สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว การติดตํอและส่ือสาร

หมูํที่ 10 ต.โคกคราม  ถงึเขตติดตํอ 3,500 เมตร ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

ต าบลจรเขใ๎หญํ  อ าเภอบางปลาม๎า

291 โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 ระยะทาง ประชาชนได๎รับความ

พร๎อมบดอัดถนนสายทางแยกจาก แกปํระชาชนในการใช๎สายทาง ยาวประมาณ 3,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ สะดวกในการใช๎รถ

ถนนลาดยางดงกะเชา - ไรํรถ สัญจร หนา 0.15 เมตร การขยาย ใช๎ถนน

ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑ ตรงระบบ ไหลํทางขา๎งละ 0.50 เมตร ถนนดินลง

ประปาผิวดิน ถงึคันคลอง หินคลุก

ชลประทานสามชุก  ถงึทําเสด็จ ยาว 3,000

ต.บางงาม  อ.ศรีประจนัต๑ เมตร

292 กอํสร๎างทางน้ าล๎น คสล. ขา๎มล า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 750,000 มีทางน้ าล๎น ประชาชนได๎รับความ
ห๎วยดําน หมูํที่ 9 ต.ห๎วยขมิ้น แกปํระชาชนในการใช๎สายทาง ยาว 30 เมตร คสล.เพิ่มขึน้ สะดวกในการใช๎รถ

อ.ดํานช๎าง ถงึหมูํที่ 9 ต.บ๎านบึง สัญจร 1 สาย ยาว ใช๎ถนน

อ.บ๎านไรํ  จ.อุทัยธานี ยาว 30

เมตร

งบประมาณและที่มา



293 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,830,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ชลประทานสามชุกจากเขตต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 3,000 เมตร  ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ไรํรถ อ าเภอดอนเจดีย๑ ถงึเขตต าบล สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

สนามคลี  อ าเภอเมือง ยาว 3,000 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

294 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  - 6,600,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ
Asphalt  Concrete บริเวณหมูํที่ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 5,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

5,8,6,2  (ถนนสายคันคลอง การเกษตรของราษฎรออกสํู การขยาย ใกล๎เคียงมีความ

ชลประทาน สายใหญํบางปลาม๎า) ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง ถนนดินลง สะดวกในการเดินทาง

ต.วังยางเชื่อมตํอ ต.โพธ์ิพระยา  ต าบล หินคลุก

อ.เมือง ยาว 5,000

เมตร

295 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 6,600,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

Asphalt  Concrete บริเวณหมูํที่ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 5,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

9,3,4 ต.วังยาง (ถนนสายตาลขีพ้ลุ - การเกษตรของราษฎรออกสํู การซํอม ใกล๎เคียงมีความ

บรรไดทอง) เชื่อมตํอ ต.ดอนมะสังข๑ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง เสริมผิวทาง สะดวกในการเดินทาง

อ.เมือง ต าบล ระยะทาง

5,000 เมตร

296 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  - 3,960,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



Asphalt  Concrete บริเวณหมูํที่ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 3,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

2,4,7 ต.วังยาง(ถนนสายบรรไดทอง- การเกษตรของราษฎรออกสํู การซํอม ใกล๎เคียงมีความ

ลาดปลาเค๎า) เชื่อมตํอต าบล ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง เสริมผิวทาง สะดวกในการเดินทาง

ดอนมะสังข๑  อ.เมือง ต าบล ระยะทาง

3,000 เมตร

297 กอํสร๎างถนนลาดยาง  หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 25,480,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ต.หนองโพธ์ิ ถงึหมูํที่ 2  ต.แจงงาม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 9,800 เมตร  ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 9,800 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

298 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  - 6,617,160  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

Asphalt  Concrete บริเวณหมูํที่ สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 5,013 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่
2-3 ต.วังยาง  (ถนนสายชลประทาน การเกษตรของราษฎรออกสํู การซํอม ใกล๎เคียงมีความ

1 ซ๎าย - 1 ซ๎าย) ต าบลศรีประจนัต๑ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง เสริมผิวทาง สะดวกในการเดินทาง

อ าเภอศรีประจนัต๑ ต าบล ระยะทาง

5,013 เมตร

299 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  - 4,224,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ
Asphalt  Concrete บริเวณหมูํที่ 1 สะดวกและการขนสํงพืชผล ระยะทาง 3,200 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

ต.วังยาง  (ถนนสายชลประทาน การเกษตรของราษฎรออกสํู การซํอม ใกล๎เคียงมีความ

1 ซ๎าย - 1 ซ๎าย) ต าบลศรีประจนัต๑ ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง เสริมผิวทาง สะดวกในการเดินทาง

อ าเภอศรีประจนัต๑ ต าบล ระยะทาง

งบประมาณและที่มา



3,200 เมตร

300 กอํสร๎างถนนดินลงหินคลุกจาก เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร กว๎าง 8 เมตร ยาว 500  -  -  - 1,200,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

บ๎านส านักตะฆํา  หมูํ 4 ต.สนามคลี และขนสํงพืชผลผลิตทางการ เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 7  ต.สระแกว๎  อ.เมือง เกษตร 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 500 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

301 กอํสร๎างถนนลาดยางจากหลังปั้ม เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000 ม.  -  - 11,000,000  - มีถนนลาด ครัวเรือนได๎รับความ

ปตท.หมูํ 13 ต.หนองหญ๎าไซ ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ ยางเพิ่มขึน้ สะดวก รวดเร็ว

ถงึเขตติดตํอ หมูํ 5 ต.หนองราชวัตร 1 สาย ยาว ในการเดินทาง

ยาว 5,000

เมตร

302 กอํสร๎างถนนดินลงหินคลุก เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร กว๎าง 8 เมตร ระยะทางยาว  -  -  - 2,000,000 มีถนนเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 6 ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง  และขนสํงพืชผลผลิตทางการ 1,000 เมตร 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ถงึ ต.ไรํรถ   อ.ดอนเจดีย๑ เกษตร ยาว 1,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

303 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินบด เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 3,162,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

อัดแนํนพร๎อมลงลูกรังปรับเกล่ีย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ฐานถนนกว๎าง 8 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

เรียบจากหมูํที่ 1 บ๎านดอนตาล สะดวก  รวดเร็ว สูงเฉล่ีย 1 เมตร ยาว 1,700 ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ
ถงึเขตติดตํอ ต.ไผํขวาง อ.เมือง เมตร ถนนเสริมดิน สะดวกรวดเร็วขึน้

ระยะทาง

1,700 เมตร

304 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินบด เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 6,839,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

อัดแนํนพร๎อมลงลูกรังปรับเกล่ีย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ฐานถนนกว๎าง 8 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

เรียบเร่ิมตรงสะพาน คสล. สะดวก  รวดเร็ว สูงเฉล่ีย 1 เมตร ยาว 3,700 ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ
บ๎านเหล๎าหมูํที่ 1 บ๎านดอนตาล เมตร ถนนเสริมดิน สะดวกรวดเร็วขึน้

ถงึสะพานสามกัก๊เขตติดตํอ ระยะทาง

ต.โคกโคเฒํา อ.เมือง 3,700 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

305 โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขยายถนนดินลงหินคลุก  -  -  - 2,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

พร๎อมบออัดถนนสายแยกจากถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมบดอัด ผิวจราจรกว๎าง ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

ลาดยางดงกะเชา - ไรํรถ ตรงระบบ สะดวก  รวดเร็ว 6 เมตร ยาวประมาณ 3,000 การขยาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ประปาผิวดิน ถงึคันคลอง เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนดิน สะดวกรวดเร็วขึน้

ชลประทานสามชุก - ทําเสด็จ  ไหลํทางขา๎งละ0.50 เมตร ระยะทาง

งบประมาณและที่มา



หมูํที่ 6  ต.บางงาม 3,000 เมตร

306 โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กบั ผิวตราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 10,000,000 มีถนนลาด ประชาชนได๎รับความ

ลาดยางหมูํ 4 บ๎านไผํโรงโขน ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร ยาว 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ สะดวกย่ิงขึน้

ต.เนินมะปรางค๑  เขตติดตํอ 1 สาย ยาว

ต.ดอนมะนาว ยาว 2,000

เมตร

307 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมบดอัด เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน เสริมถนนดินสภาพใหมํ  -  - 7,705,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ลงลูกรังผิวจราจร สายทางเร่ิมจาก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

สะพาน คสล. หมูํที่ 5 บริเวณถนน สะดวก  รวดเร็ว สูงเฉล่ีย 2 เมตร ระยะทาง ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายเกา๎ห๎อง - ดอนแจง ยาว 3,000 เมตร คิดเป็น ถนนเสริมดิน สะดวกรวดเร็วขึน้

ติดตํอ ต.มะขามล๎ม (คันคลอง ปริมาณดินถมไมํน๎อยกวํา ระยะทาง

ชลประทาน) ถงึสะพาน คสล. กลาง 31,200 ลบ.ม. 3,000 เมตร

ทุํงนาเขต  ต.มะขามล๎ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
308 กอํสร๎างถนนน้ าล๎นผํานบริเวณ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  - 1,600,000  - มีถนนเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



หมูํที่ 9 ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวไมํน๎อยกวํา 35 เมตร 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอจงัหวัดอุทัยธานี สะดวก  รวดเร็ว สูง 2 ม. ฐานกว๎าง 15 เมตร ยาว 35 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

พร๎อมขดุลอกล าห๎วยใหมํ สะดวกรวดเร็วขึน้

ปากล าห๎วยกว๎าง 12 เมตร

ท๎องล าห๎วยกว๎าง 6 เมตร

ลึก 3 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา

1,700 เมตร

309 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 6 เมตร ยาว 6,000  -  -  - 19,660,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

สายคันกั้นน้ าชลประทาน หมูํที่ 8 สะดวกในการสัญจรและขนสํง เมตร ยางเพิ่มขึน้ และในพื้นที่ใกล๎เคียง

บ๎านศาลาทําทรายเชื่อมหมูํที่ 10 1 สาย ยาว มีการติดตํอและ

ต.โคกคราม ถึงหมูํที่ 4บ๎านทับน้ า ยาว 6,000 ส่ือสารได๎สะดวก

เชื่อม ต.โคกโคเฒํา เมตร รวดเร็วขึน้

310 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 7 เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,200  - 2,160,000  -  - มีถนนลาด การคมนาคมสะดวก

สายเลียบคันคลองมะขามเฒํา - รวดเร็วขึน้ เมตร ยางเพิ่มขึน้ และรวดเร็วขึน้

อูํทอง  ต.อูํทองตํอจากเดิมถงึ 1 สาย ยาว

สะพานหนองขามเขตติดตํอ ต.ไรํรถ ยาว1,200

เมตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

311 กอํสร๎างถนนดินคันคลองสระหลวง เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  - 1,536,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

พร๎อมลงหินคลุกบดอัดแนํนระหวําง ใช๎ในการคมนาคมและเพื่อเป็น ยาว 1,850 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต าบลกฤษณากบัหมูํที่ 4 ต าบลสาลี การป้องกนัและแกไ๎ขปัญหา 1 สาย ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอบางปลาม๎า น้ าทํวมพื้นที่การเกษตร ยาว 1,850 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

312 ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 3,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ถนนสายคันคลองญีปุ่่นเหนือ ใช๎ในการคมนาคมและเพื่อเป็น ยาว 7,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

(ฝ่ังตะวันออก) หมูํที่ 7 ต.สาลี การป้องกนัและแกไ๎ขปัญหา ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ
เร่ิมจากเขตติดตํอ  ต.ไผํกองดิน น้ าทํวมพื้นที่การเกษตร ถนนเสริมดิน สะดวกรวดเร็วขึน้

ถงึทิศใต๎เขตติดตํอ  ระยะทาง

ต.เทพมงคล  จ.พระนครศรีอยุธยา 7,000 เมตร

313 โครงการลงหินคลุก ถนนสาย กสช. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  - 2,000,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได๎รับความ

หมูํที่ 8 ต.ตะคํา ติดตํอกบัต.กฤษณา แกปํระชาชนในการใช๎สายทาง ยาว 3,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ สะดวกในการใช๎รถ
อ.บางปลาม๎า สัญจร การลงหิน ใช๎ถนน

คลุก ยาว
3,000 เมตร

314 โครงการกอํสร๎างถนนดินลงหินคลุก เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  -  -  - 2,500,000 ระยะทาง ประชาชนได๎รับความ

และบดอัด ซ.83 หมูํที่ 8 ต.ตะคํา แกปํระชาชนในการใช๎สายทาง ยาว 15,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ สะดวกในการใช๎รถ

ติดตํอเขต ต.กฤษณา  อ.บางปลาม๎า สัญจร การลงหิน ใช๎ถนน

คลุก ยาว

15,000

งบประมาณและที่มา



เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

315 กอํสร๎างถนนบดอัดหินคลุก เชื่อม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว  -  - 2,000,000  - ระยะทาง ประชาชนได๎รับความ

ระหวําง หมูํที่ 3 ต.จรเขใ๎หญํ และ แกปํระชาชนในการใช๎สายทาง 1,949 เมตร ถนนที่ได๎รับ สะดวกในการใช๎รถ

หมูํที่ 5  ต.องครักษ๑ อ.บางปลาม๎า สัญจร การลงหิน ใช๎ถนน

คลุก ยาว

1,949 เมตร

316 กอํสร๎างถนนลาดยางจากส่ีแยก เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,200  - 4,840,000  -  - มีถนนลาด ครัวเรือนได๎รับความ

หนองกวาง ต.หนองหญ๎าไซ ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ เมตร ยางเพิ่มขึน้ สะดวก รวดเร็วใน

 ถงึเขตติดตํอ  ต.ทัพหลวง หมูํ 9 1 สาย ยาว การเดินทาง

ยาว 2,200

เมตร

317 กอํสร๎างถนนดินลงหินคลุกจากถนน เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร ขนาดกว๎าง 9 เมตร ยาว  -  -  - 3,000,000 มีถนนเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางหมูํที่ 7 ต.ตล่ิงชัน อ.เมือง และขนสํงพืชผลผลิตทางการ 3,000 เมตร 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ถงึหมูํที่ 3 ต.ไรํรถ  อ.ดอนเจดีย๑ เกษตร ยาว 3,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

318 ซํอมแซมผิวจราจรถนนโดยลงลูกรัง เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

หมูทํี ่9 ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ และขนสํงพืชผลผลิตทางการ หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



ถงึหมูํที่ 3 ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง เกษตร ระยะทาง 785 เมตร ซํอมแซม ใกล๎เคียงได๎รับความ
ปริมาตรลูกรัง 773 ลบ.ม. ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

785 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

319 กอํสร๎างสะพาน คสล.ขา๎มคลอง เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล กว๎าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  -  - 500,000  - ได๎สะพาน ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

 ชลประทาน  3 ซ๎าย เขต ทางการเกษตรและสัญจร ไป-มา เพิ่มขึน้ ต าบลใกล๎เคียงใช๎

ต.เดิมบาง,ปากน้ า ของประชาชนในเขตพื้นที่และ 1 สาย สายทางสัญจรและ

ใกล๎เคียง ยาว 8 เมตร ขนสํงผลิตผลทาง

การเกษตร

320 ปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรังหมูํที่ 7 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,500,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ต.บางเลน ถงึหมูํ 1 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,500 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

ต.เนินพระปรางค๑ อ.สองพี่น๎อง สะดวก  รวดเร็ว ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 1,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

321 โครงการลงหินคลุกบดอัดแนํน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ถนนสายทุํงแสม หมูํ 9 ต.หนองขาม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 800 เมตร  ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ ถงึเขตติดตํอหมูํที่ 3 สะดวก  รวดเร็ว การการลง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง หินคลุกบด สะดวกรวดเร็วขึน้

อัดแนํน

งบประมาณและที่มา



800 เมตร

322 โครงการลงหินคลุกบดอัดแนํน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

ถนนสายหมุํที่ 10 ต.หนองขาม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,000 เมตร  ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

อ.หนองหญ๎าไซ  ถงึเขตติดตํอ สะดวก  รวดเร็ว การการลง ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ดํานช๎าง หินคลุกบด สะดวกรวดเร็วขึน้

อัดแนํน

1,000 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

323 โครงการลงหินคลุกบดอัดแนํน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,000,000 ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

จากสามแยก-ทะเลเพลาะ ถงึหมูํที่ 7 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,000 เมตร  ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

ต.ทัพหลวง และถงึหมูํ 1 สะดวก  รวดเร็ว การการลง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ หินคลุกบด สะดวกรวดเร็วขึน้

อัดแนํน

2,000 เมตร

324 กอํสร๎างถนนลาดยางถนนคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600  -  -  - 1,600,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ทิ้งน้ ากลางทุํงบ๎านนาป่าฝ่ัง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง  เมตร ยางเพิ่มขึน้ และในพื้นที่ใกล๎เคียง

ตะวันออกเขตติดตํอ หมูํ 5 สะดวกและรวดเร็ว 1 สาย ยาว มีการติดตํอและ

ต.บางงาม กบั หมู3ํ ต.บ๎านกรําง ยาว  1,600 ส่ือสารได๎สะดวก

เมตร รวดเร็วขึน้

งบประมาณและที่มา



325 กอํสร๎างถนนดินลงหินคลุกจากถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร  -  - 1,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

ลาดยาง หมูํที่ 7 ต าบลตล่ิงชัน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอเมือง ถงึหมูํที่ 3 ต าบลไรํรถ สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอดอนเจดีย๑ ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 3,000

เมตร

326 กอํสร๎างถนนลูกรังและบดอัดหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - มีถนนลาด ประชาชนในต าบลและ

จากบ๎านสระเตย หมูํ 1 ต.แจงงาม - ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 2,900  เมตร ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 10 ต.หนองมะคําโมง สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ
อ.ดํานช๎าง ระยะทาง สะดวกรวดเร็วขึน้

ยาว 2,900
เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

327 โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบลและ

พร๎อมบดอัดถนนสายแยกจาก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 3,000 เมตร ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในพื้นที่

ถนนลาดยางดงกะเชา - ไรํรถ สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ
ตรงระบบประปาผิวดิน ถงึคันคลอง ขา๎งละ  0.50 เมตร ยาว 3,000 สะดวกรวดเร็วขึน้

ชลประทานสามชุก  ต.ไรํรถ เมตร

อ.ดอนเจดีย๑ - หมูํที่ 6 ทําเสด็จ  

ต.บางงาม  อ.ศรีประจนัต๑

328 กอํสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 2,703,000 มีถนนเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

จากบ๎านนายวิเศษ  จนัทร๑เสวก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 2,000 เมตร 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



ต.หนองหญ๎าไซ ถงึเขตติดตํอหมูํที่ 9 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 2,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ๎าไซ เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

329 กอํสร๎างถนนลาดยางระหวําง เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางคมนาคม กว๎าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  -  - 1,500,000  - มีถนนลาด ประชาชนมีสายทาง

เขตติดตํอ  ต.วังหว๎า  - ต.บ๎านกรําง ที่สะดวกรวดเร็วขึน้ ยางเพิ่มขึน้ คมนาคมที่สะดวก

 -ต.บางงาม - ต.มดแดง 1 สาย รวดเร็วขึน้

ระยะทาง

ยาว 8 เมตร

330 กอํสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนในต าบล ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 5,692,400 มีสะพาน ประชาชนในต าบลและ

 (แบบมีทางเท๎า)หมูํที่ 1 ต.ต๎นตาล บ๎านแหลมและต าบลใกล๎เคียง ยาว 76 เมตร คสล. เพิ่ม ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมติดตํอกบัต.บางเลน  ได๎รับความสะดวกในการสัญจร ขึน้ 1 แหํง ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สองพี่น๎อง หน๎าวัดทองประดิษฐ๑ ไปมา  ยาว 76 สะดวกรวดเร็วขึน้

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

331 กอํสร๎างถนนดินลงลูกรัง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,632,500  -  - มีถนนเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต.ดอนตาล จากถนนลาดยาง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 3,700 เมตร 1  สาย และประชาชนในพื้นที่

สพ 3451 ถงึสะพานบ๎านสามหนํอ สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

เป็นเขตเชื่อมตํอกบัต าบลโคกโคเฒํา 3,700 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

อ าเภอเมือง

งบประมาณและที่มา



332 โครงการลงหินคลุกหมูํที่ 1,3,6,7,8 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 1,000,000 มีถนนลาด ประชาชนในต าบล

ต.กระเสียวถงึเทศบาลต าบลสามชุก ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 2,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่
อ าเภอสามชุก สะดวก  รวดเร็ว 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,000 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

333 ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินพร๎อมปู เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 7,500,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 2,500 เมตร ถนนที่ได๎รับ และประชาชนในพื้นที่

concrete จากถนนชลประทาน สะดวก  รวดเร็ว ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ผักไหํ  ต.โคกคราม  ถงึเขตติดตํอ ยาว 2,500 สะดวกรวดเร็วขึน้

ซอยที่ 6   หมูํที่ 8 ต.จรเขใ๎หญํ   เมตร

อ.บางปลาม๎า

334 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อรํวมโครงการถนนปลอดฝุ่น ผิวจราจรลาดยางกว๎าง 6 ม.  -  -  - 19,660,000 มีถนนลาด เพื่อป้องกนัและแกไ๎ข

สายคันกัน้น้ าชลประทาน หมูํ 8 และลดปัญหาระบบทางเดิน ยาว 6,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ปัญหาน้ าทํวม

บ๎านศาลาทําทรายเชื่อม หมูํ 10 หายใจของประชาชนในพื้นที่รวม 1 สาย  ยาว พื้นที่ทางการเกษต

ต.โคกคราม ถงึ หมูํ 4  ทั้งเพิ่มคุณภาพในการคมนาคม 6,000 เมตร รและลดปัญหา

 บ๎านทับน้ าเชื่อม ต.โคกโคเฒํา ฝุ่นละอองที่เกดิ

จากการสัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

335 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม  กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,830,000 มีถนนลาด ประชาชนเดิน

ชลประทานสามชุกจากเขตต.ไรํรถ ที่สะดวก ยาว 3,000 เมตร ยางเพิ่มขึน้ ทางสะดวก

ถงึเขต  ต.สนามคลี 1 สาย  ยาว

งบประมาณและที่มา



3,000 เมตร

336 ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินพร๎อมปู เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,350,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 2,500 เมตร ถนนที่ได๎รับ และประชาชนในพื้นที่

concrete จากถนนชลประทาน สะดวก  รวดเร็ว ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

ผักไหํ  ต.โคกคราม  ถงึเขตติดตํอ ซํอมแซม สะดวกรวดเร็วขึน้

ซอยที่ 5 หมูํที่ 8 ต.จรเขใ๎หญํ   ยาว 2,500

อ.บางปลาม๎า เมตร

337 ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินพร๎อมปู เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,050,000  -  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาวประมาณ 350 เมตร ถนนที่ได๎รับ และประชาชนในพื้นที่
concrete  หมูํที่ 11 ต.โคกคราม สะดวก  รวดเร็ว ปรับปรุง ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอบางปลาม๎า   จากศาลา ซํอมแซม สะดวกรวดเร็วขึน้

รํวมใจ ถงึเขตติดตํอ ต.ทําระหัด ยาว 350

อ.เมือง เมตร

338 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล.ขา๎ม เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร  -  -  - 1,100,000 มีสะพาน ประชาชนในต าบล

คลองหนองสาหรําย หมูํที่ 7 สะดวกในการสัญจรและขนสํง คสล.เพิ่มขึน้ และประชาชนในพื้นที่

(ที่นานางปุ่น เอี่ยมสะอาด) ยาว 10 ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

339 กอํสร๎างถนนลาดยางริมคลอง เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,100  -  -  - 5,250,000 มีถนนลาด ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

ชลประทาน 6 ซ๎าย เชื่อมตํอ ทางการเกษตรและสัญจรไปมา เมตร ยางเพิ่มขึน้ ต าบล ใกล๎เคียงใช๎

ระหวําง ต.เดิมบาง ถงึต.ปากน้ า ของประชาชนในเขตพื้นที่และ 1 สาย  ยาว สายทางสัญจรและ

ใกล๎เคียง 2,100 เมตร ขนสํงผลิตผล

ทางการเกษตร

340 โครงการขยายสะพานเชื่อมตํอ เพื่อเป็นสายทางการสัญจร สะพานกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,000,000  - ขยายสะพาน ประชาชนในต าบลและ

ระหวํางต.สามชุก และสายทางไป ทางด๎านการเกษตร ยาว 450 เมตร ยาว 450 ประชาชนในต าบล

ทุํงแฝกกบัดอนปรู  สายทางระหวําง เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

คันคลองนาชีพรม หมูํที่ 7 ต.วังลึก  สะดวกรวดเร็วขึน้

อ.สามชุก

341 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ความกว๎าง 8 เมตร ยาว  - 2,000,000  -  - มีสะพาน ประชาชนได๎รับความ

ชลประทานเชื่อมตํอระหวําง สะดวกในการสัญจรและขนสํง 15 เมตร  คสล. ยาว สะดวกในการสัญจร

ต.หนองสาหรําย และ ต.บ๎านสระ สินค๎า 15 เมตร และขนสํงสินค๎าการ
อ.สามชุก เกษตร

342 กอํสร๎างขยายสะพาน คสล. จาก เพื่อราษฎรขนผลผลิตได๎ จากเดิมกว๎าง 4 เมตร ยาว  -  - 2,000,000  - ขยายสะพาน ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 6 ต.มดแดง ถงึหมูํที่ 1  สะดวกตลอดทั้งปี 15 เมตร ขยายเป็นกว๎าง 8 คสล. ยาว ประชาชนในพื้นที่

ต.บางาม อ.ศรีประจนัต๑ เมตร ยาว 15 เมตร 15 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วขึน้

343 โครงการซํอมแซมถนนลาด เพื่อปรับปรุงถนนให๎มีสภาพพร๎อม กว๎าง 6 เมตร ยาว  2,000,000  -  -  - ระยะทาง ประชาชนสามารถ
ยางระหวํางหมูํ 7 ต าบลทุํงคลี ใช๎งานในระบบคมนาคมที่ดี 1,500  เมตร ถนนที่รับ มีระบบคมนาคมที่ดี
อ าเภอเดิมบางนางบวช ถงึหมูํ 2 การปรับปรุง ตามามตราฐานสากล
ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจนั ซํอมแซม



จงัหวัดส่ิงห๑บุรี ยาว 1,500 ม.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

344 กอํสร๎างขยายสะพาน คสล. จาก เพื่อราษฎรขนผลผลิตได๎ จากเดิมกว๎าง 4 เมตร ยาว  -  -  - 1,800,000 ขยายสะพาน ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 2,6 ต.บ๎านกรําง ถงึหมูํที่ 5 สะดวกตลอดทั้งปี 15 เมตร ขยายเป็นกว๎าง 8 คสล. ยาว ประชาชนในพื้นที่

ต.บางงาม  อ.ศรีประจนัต๑ เมตร ยาว 15 เมตร 15 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะดวกรวดเร็วขึน้

345 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํ 3 เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวกใน กว๎าง 6 เมตร ยาว 900   -  - 2,000,000  - มีถนนลาด ประชาชนในพื้นที่

ต.ดอนปรู หมูํ 7 ต.วังลึก อ.สามชุก การสัญจรไปมาและปลอดจาก เมตร ยางเพิ่มขึน้ ต.ดอนปรู  และต าบล

ถนนฝุ่น 1 สาย  ยาว ใกล๎เคียงมี 

900 เมตร ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

346 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎ม เพื่อให๎ประชาชนในต าบล ความกว๎าง 9 เมตร ยาว  - 20,000,000  -  - มีสะพาน ประชาชนในต าบลและ

แมํน้ าทําจนีหน๎าวัดชีปะขาว บ๎านแหลมและต าบลใกล๎เคียง 150 เมตร พร๎อมทางเดินเท๎า เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

ต.บ๎านแหลม  อ.บางปลาม๎า เชื่อม ได๎รับความสะดวกในการสัญจร และทางเชิงลาดทั้ง 2 ฝ่ัง ยาว 150 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตํอ หมูํที่ 3 ต.ตะคํา  อ.บางปลาม๎า ไปมา สะดวกรวดเร็วขึน้

347 กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,500,000  - มีสะพาน ประชาชนในต าบลและ

ต.นิคมกระเสียว  อ.ดํานช๎าง ที่สะดวก การจราจรไมํติดขดั ทางเท๎าขา๎งละ 1 เมตร คสล. ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอ ต าบลห๎วยขมิ้น  และลดการเกดิอุบัติเหตุ ความยาวสะพาน 30 เมตร ยาว 30 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ
อ.ดํานช๎าง สะดวกรวดเร็วขึน้

348 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. จาก เพือ่เปน็สายทางคมนาคมทีส่ะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว 3,000   -  - 3,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบลและ
หมูํ 4 ต.ศรีประจนัต๑ - ต.ปลายนา และการขนสํงพืชผลการเกษตร เมตร เพิ่มขึน้ ยาว ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



ของราษฎรออกสํูตลาดทั้งเป็นการ 3,000 เมตร ใกล๎เคียงมีความ
เชื่อมตํอระหวํางต าบล สะดวกในการเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

349 กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 10 เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว  -  -  - 2,000,000 มีสะพาน ประชาชนในต าบลและ

ต.หัวโพธ์ิ จากหมูํที่ 10 ต.หัวโพธ์ิ ที่สะดวก การจราจรไมํติดขดั 60 เมตร คสล. ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง ขา๎มไป ต.วัดโบสถ๑ และลดการเกดิอุบัติเหตุ ยาว 60 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ
อ.บางปลาม๎า สะดวกรวดเร็วขึน้

350 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร กอํสร๎างจ านวน 1 แหํง ขา๎ม  - 2,500,000  -  - มีสะพาน ประชาชนในต าบลและ

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 4 ที่สะดวก การจราจรไมํติดขดั ตรงวัดดอนสงวน ผิวจราจร คสล. ประชาชนในพื้นที่

 ต. บางพลับ กบัหมูํที่ 5 ต.หัวโพธ์ิ และลดการเกดิอุบัติเหตุ กว๎าง 8 เมตร มีทางเท๎ากว๎าง ยาว 80 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สองพี่น๎อง ขา๎งละ 0.50 ม. ยาว 80 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

351 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 25,480,000 มีถนนลาด ประชาชนในเขตต าบล

ต.หนองโพธ์ิ ถงึหมูํที่ 2 ต.แจงงาม คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 9,800 เมตร 1 สาย  ยาว หนองโพธ์ิและต าบล

อ.หนองหญ๎าไซ คมนาคมขนสํง 9,800 เมตร แจงงามได๎รับความ

สะดวกในการเดินทาง

 มีสะพาน

352 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร กอํสร๎างจ านวน 1 แหํง ขา๎ม  -  - 2,500,000  - คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 5 ที่สะดวก การจราจรไมํติดขดั ตรงวัดดอนสงวน ผิวจราจร  1 แหํง ประชาชนในพื้นที่

 ต. บางพลับ กบัหมูํที่ 12 ต.หัวโพธ์ิ และลดการเกดิอุบัติเหตุ กว๎าง 8 เมตร มีทางเท๎ากว๎าง ยาว 80 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สองพี่น๎อง ขา๎งละ 0.50 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

งบประมาณและที่มา



ยาว 80 ม.

มีสะพานไม๎

353 กอํสร๎างสะพานไม๎ เชื่อมระหวําง เพื่อให๎ประชาชนในบ๎านหนอง ความยาว 20 เมตร   -  -  - 1,000,000 เพิ่มขึน้  1 ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 2 ต.สนามคลี และหมูํที่ 3 ตาสิงห๑ และต าบลใกล๎เคียง ความกว๎าง 8 เมตร สูง 6 แหํง  ความ ประชาชนในพื้นที่

ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง ได๎รับความสะดวกในการสัญจร  เมตร ยาว 20 ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

ไปมา สะดวกรวดเร็วขึน้

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีสะพาน 

354 กอํสร๎างสะพานขา๎มคลอง หมูํที่ 8 เพื่อให๎ประชาชนสัญจรโดย ผิวจราจรกว๎าง  6 เมตร  -  -  - 6,000,000 ขา๎มคลอง ประชาชนมีสายทาง

ต.วัดโบสถ๑  อ.บางปลาม๎า  เชื่อมตํอ สะดวก เนื่องจากไมํสามารถน า ยาว 50 เมตร ทางเท๎ากว๎าง เพิ่มขึน้ 1 สัญจรที่โดยปลอดภัย

ต.หัวโพธ์ิ  อ.สองพี่น๎อง ผลผลิตทางเกษตรออกมาขายได๎ ขา๎งละ 1 เมตร แหํง ยาว ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

50 เมตร

มีสะพาน 

355 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน กอํสร๎างสะพาน คสล.  -  - 2,700,000  - คสล.เพิ่มขึน้ ประชาชนและ

ชลประทานสาย 1 หมูํที่ 4 ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 1 แหํง เกษตรกร ในพื้นที่ 

ต.กฤษณา อ.บางปลาม๎า  ซ่ึงเป็น ไปมา และการขนสํงผลผลิต 30 เมตร ยาว 30 ม. ต.กฤษณาและ ต.สาลี

เขตเชื่อมตํอกบั ต.สาลี  ทางการเกษตรสะดวกขึน้ ได๎รับความสะดวก

อ.บางปลาม๎า ในการคมนาคม
ระยะทาง

356 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,979,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบล

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่ สะดวกและการขนสํงพืชผลการ ยาว 1,010 เมตร การซํอม และประชาชนใน

2,4,7 ต.วังยาง(ถนนสายบรรไดทอง เกษตรของราษฎรออกสํูตลาดทั้ง เสริมผิวทาง พื้นที่ใกล๎เคียงมี

 -ลาดปลาเค๎า) B2974เชื่อมตํอ เป็นการเชื่อมตํอระหวํางต าบล ยาว 1,010 ความสะดวกใน

งบประมาณและที่มา



ต.ดอนมะสังข๑ อ.เมือง เมตร การเดินทาง

มีสะพาน 

357 กอํสร๎างสะพานหมูํที่ 1 ต.หนองโพธ์ิ เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน กอํสร๎างสะพาน คสล.  -  -  - 2,000,000 คสล. เพิ่ม ประชาชนมีสายทาง

อ.หนองหญ๎าไซ ถงึหมูํที่ 2 ต.บํอกรุ ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว ขึน้ 1 แหํง สัญจรที่โดยปลอดภัย

อ.เดิมบางนางบวช ไปมา และการขนสํงผลผลิต 20 เมตร ยาว20 เมตร ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ทางการเกษตรสะดวกขึน้

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

358 โครงการขยายผิวจราจรสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ความกว๎าง 8 เมตร  ยาว  -   - 1,200,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนมีสายทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ต.มดแดง ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร 15 เมตร การขยายผิว สัญจรที่โดยปลอดภัย

บริเวณสะพานขา๎มคลองสํงน้ า ไปมา และการขนสํงผลผลิต จราจร ยาว ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

2 ซ๎าย 1 ขวา  เชื่อมตํอหมูํที่ 1 ทางการเกษตรสะดวกขึน้ 15 เมตร

ต.บางงาม  อ.ศรีประจนัต๑

มีสะพาน 

359 กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,400,000  - คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

ต.นิคมกระเสียว  ถงึหมูํที่ 1  บ๎าน ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ทางเท๎าขา๎งละ 1 เมตร 1 แหํง ยาว สัญจรที่โดยปลอดภัย
หนองพลับ  ต.ห๎วยขมิ้น  อ.ดํานช๎าง ไปมา และการขนสํงผลผลิต ความยาวสะพาน 30 เมตร 30 เมตร ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ทางการเกษตรสะดวกขึน้

มีสะพาน 

360 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  - 7,500,000  -  - คสล. ขา๎ม ประชาชนมีสายทาง

งบประมาณและที่มา



สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 4 ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร มีทางเท๎ากว๎างขา๎งละ คลองเพิ่มขึน้ สัญจรที่โดยปลอดภัย
ต าบลบางพลับ กบัหมูํที่ 5 ต าบล ไปมา และการขนสํงผลผลิต 0.50 ม.ความยาว 80 เมตร 1 แหํง ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

หัวโพธ์ิ  อ าเภอสองพี่น๎อง ทางการเกษตรสะดวกขึน้ ความยาว

80 เมตร

มีถนนลาด

361 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาสายทางการคมนาคม ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 9,200,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

จากถนนลาดยางสายโคกงูเหําถงึ ให๎ได๎มาตราฐานและปลอดจาก ยาว 2,000 เมตร 1 สาย ยาว สะดวกย่ิงขึน้

สะพานคอนกรีตคสล. ปัญหามลพิษ 2,000 เมตร

บ๎านดอนกระเบื้อง เขตติดตํอ 

อบต.บางพลับ อ.สองพี่น๎องและ

อบต. บางใหญํอ.บางปลาม๎า 

หมูํ 5,6 อ.สองพี่น๎อง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีสะพาน 

362 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 7,500,000 คสล.ขา๎ม ประชาชนมีสายทาง

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 5 ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร มีทางเท๎ากว๎างขา๎งละ เพิ่มขึน้ 1 สัญจรที่โดยปลอดภัย

ต าบลบางพลับ กบัหมูํที่ 12 ต าบล ไปมา และการขนสํงผลผลิต 0.50 ม. ความยาว 80 เมตร แหํงยาว 80 ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

หัวโพธ์ิ  อ าเภอสองพี่น๎อง ทางการเกษตรสะดวกขึน้ เมตร

มีถนนลาด

363 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 6 เพื่อให๎ชาวบ๎านมีสายทางคมนาคม กว๎าง 7 เมตร ยาว 2,000  -  - 3,850,000  - ยางเพิ่มขึน้ เป็นการเชื่อมสาย 

เชื่อมระหวํางต.หนองขาม กบั ที่สะดวกได๎มาตราฐานและลดการ เมตร 1 สาย  ยาว ทางการคมนาคม 

งบประมาณและที่มา



ต.หนองปลิง เร่ิมจากบริเวณบ๎าน เกดิอุบัติเหตุ 2,000 เมตร ระหวํางต.หนองขาม

นายดาว ขวัญงาม ถงึบริเวณ กบัพื้นที่ ต.หนองปลิง

ส่ีแยกตาสาน  อ.เลาขวัญ

มีสะพาน 

364 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน กอํสร๎างสะพาน คสล.  -  -  - 2,200,000 คสล.ขา๎ม ประชาชนมีสายทาง

โคกโพธ์ิ หมูํที่ 5 ต.กฤษณา ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว คลองเพิ่มขึน้ สัญจรที่โดยปลอดภัย

อ.บางปลาม๎า ซ่ึงเป็นเขตเชื่อมตํอ ไปมา และการขนสํงผลผลิต 25 เมตร 1 แหํง ยาว ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ต.บ๎านช๎าง  อ.บางปลาม๎า ทางการเกษตรสะดวกขึน้ 25 เมตร

มีสะพาน 

365 กอํสร๎างสะพานเหล็ก หมูํที่ 8 เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร  - 500,000  -  - เหล็กเพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

บ๎านกรวด  ต าบลหนองสาหรําย ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ยาว 12 เมตร   1 แหํง สัญจรที่โดยปลอดภัย

ติดตํอเขตต าบลบ๎านสระ  อ าเภอ ไปมา และการขนสํงผลผลิต จ านวน 1 สาย ยาว 12 ม. ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน
สามชุก ทางการเกษตรสะดวกขึน้

ตัวช้ีวัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีสะพาน 

366 กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  - 770,000  -  - คสล.  เพิ่ม ประชาชนมีสายทาง

ต.ดอนมะสังข๑ - ต.โพธ์ิพระยา ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ความยาว 16 เมตร ขึน้ 1แหํง สัญจรที่โดยปลอดภัย

อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี ไปมา และการขนสํงผลผลิต แบบไมํมีทางเท๎า ยาว 16 ม. ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน
ทางการเกษตรสะดวกขึน้

งบประมาณและที่มา



มีสะพาน 

367 กอํสร๎างสะพาน คสล. ริมคลอง เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ความกว๎าง 2 เมตร  -  -  - 3,500,000 คสล.  เพิ่ม ประชาชนมีสายทาง

หมูํแห  หมูํที่ 5 ต.ไผํกองดิน ให๎กบัราษฏร  ท าให๎การสัญจร ความยาว 200 เมตร ขึน้ 1 แหํง สัญจรที่โดยปลอดภัย

เชื่อมตํอสะพานใหญํติดเขตเทศบาล ไปมา และการขนสํงผลผลิต ยาว 200 ม. ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ต. บางปลาม๎า  อ.บางปลาม๎า ทางการเกษตรสะดวกขึน้

มีสะพาน 

368 สร๎างสะพาน คสล.เชื่อมตํอระหวําง หมูํ 5เพือ่เปน็สายทางคมนาคมทีส่ะดวก กว๎าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร  -  - 1,800,000  - คสล.  เพิ่ม ประชาชนในต าบล

ต.บางงามกบั หมูํ 2 ต.บ๎านกรําง และการขนสํงพืชผลการเกษตร ขึน้ 1 แหํง และประชาชนใน

ของราษฎรออกสํูตลาดทั้งเป็นการ ยาว 12  ม. พื้นที่ใกล๎เคียงมี

เชื่อมตํอระหวํางต าบล ความสะดวกใน

การเดินทาง

มีถนนลาด

369 กอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว159 เมตร  -  -  - 400,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่และ

Cape Seal สายบ๎านทุํงแสม- ในการสัญจรและขนสํง 1 สาย ยาว หมูํบ๎านใกล๎เคียง

บ๎านทุํงนาตาปิ่น หมูํที่ 9 159 เมตร ได๎มีลานปูนส าหรับ

ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ  ถงึ ใช๎ท ากจิกรรมตํางๆ

หมูํที่ 3ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง อยํางสะดวก

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

370 โครงการซํอมบ ารุงทางหลวงชนบท เป็นการซํอมบ ารุงทางหลวง  - ปัจจบุันมีทางหลวงชนบท 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ถนนที่ได๎รับ ราษฎรอยํูดี มีสุข น า

งบประมาณและที่มา



ซ่ึงอยํูในความรับผิดชอบของ ชนบทของ อบจ.สุพรรณบุรี อยํูในความรับผิดชอบของ การซํอม ความเจริญสํูท๎องถิน่

อบจ.สุพรรณบุรี ที่ช ารุดเสียหาย ให๎มีผิวจราจรลาดยางอยํูใน องค๑การบริหารสํวนจงัหวัด บ ารุง เกดิความปลอดภัย
แบบซํอมบ ารุงปกติ (งานท าเอง) สภาพสามารถใช๎งานได๎ปกติ สุพรรณบุรี จ านวน 110 จ านวน 110 ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

โดยท าการตกแตํงสถานที่, ซํอมปะ ทัศนวิสัยและมุมมองสองขา๎งทาง สายทาง ระยะทางทั้งส้ิน สายทางรวม ปราศจากฝุ่นละออง

หลุมบํอ ลงหินคลุกเกรดบดอัดแนํน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 592,742 กม. รายละเอียด ระยะทาง หรือมลภาวะเป็นพิษ

ลาดยางผิวจราจร ที่ช ารุดปรับเกรด สวยงามสามารถใช๎ในการ ตามบัญชีรายชื่อสายทาง 592,742 ผลผลิตการเกษตร

กลบหลํุมบํอผิวจราจรลูกรังหินคลุก คมนาคมขบัขีย่านพาหนะได๎อยําง ที่แนบซ่ึงในแตํละปีจะ  กโิลเมตร เสียหายน๎อยลง

ตัดต๎นไม๎วัชพืช สองขา๎งทาง ตกแตํง สะดวกปลอดภัยเกดิความคลํองตัว ด าเนินการซํอมแบบหมุน ประหยัดเวลาในการ

เสาหลักโค๎ง และเคร่ืองหมาย ในการขนสํงผลผลิตจากการ เวียนแตํละสายทางปีละ สัญจรไป - มา

จราจรตํางๆ เกษตรออกสํูท๎องตลาดด๎วยความ ประมาณ 592,742 กม. เศรษฐกจิเจริญตัวขึน้

รวดเร็ว โดยใช๎เคร่ืองจกัรกลและ โดยคัดเลือกสายทางและ เนื่องจากสภาพ

บุคลากรขององค๑กรด าเนินการท า เรียงล าดับความส าคัญจาก พร๎อมใช๎งาน

ให๎ผลงานได๎มาตรฐานมี ความช ารุดของสภาพผิว

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลา จราจรหรือระยะเวลาการใช๎

และงบประมาณ งานของแตํละสายทง

มีถนนลาด

371 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิว เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,500,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

จราจรAsphalt concrete เรียบคัน ในการสัญจรและขนสํง ยาว 1,350  เมตร 1 สาย ยาว และในพื้นที่ใกล๎เคียง

คลองยายสํุมฝ่ังทางเหนือจากแยก 1,350 เมตร มีการติดตํอและส่ือสาร

ถนนลาดยางสายหัวเกาะหนอง ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

แปดค่ าถงึทางหลวงแผํนดิน

สุพรรณบุรี-อํางทอง หมูํ 2 

ต.สนามชัย อ.เมืองฯ

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

372 โครงการซํอมบ ารุงปรับปรุง เป็นการปรับปรุงชั้นพื้นทางและ ด าเนินการซํอมบ ารุง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ถนนที่ได๎รับ ราษฎรอยํูดี มีสุข น า

เปล่ียนแปลงผิวจราจร (งานท าเอง) Prime Coat ไว๎เพื่อรอจา๎งเหมา ทางหลวงชนบทที่อยํูใน การซํอม ความเจริญสํูท๎องถิน่

โดยท าการร้ือผิวจราจรเดิมที่ช ารุด ท าผิวจราจรลาดยางตามขัน้ตอน ความรับผิดชอบของ บ ารุง เกดิความปลอดภัย

ออกจากนั้นจงึท าการร้ือชั้นพื้นทาง ตํอไป โดยใช๎เคร่ืองจกัรกลและ อบจ.สุพรรณบุรี จ านวน จ านวน 110 ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ลงหินคลุกเพิ่มเติมพร๎อมบดอัดแนํน บุคลากรขององค๑กรด าเนินการ 110 สายทาง ระยะทาง สายทางรวม ปราศจากฝุ่นละออง

และท าการ Prime Coat ชั้นพื้นทาง ท าให๎ผลงานได๎มาตรฐาน ทั้งส้ิน 592.742 กโิลเมตร ระยะทาง หรือมลภาวะ

มีประสิทธิภาพดีประหยัดเวลา รายละอียดตามบัญชีรายชื่อ 592.742 กม.

และงบประมาณ สายทางที่แนบ

โดยในแตํละปีจะด าเนินการ

ซํอมปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว

จราจรประมาณ 20 กม. โดย

ท าการคัดเลือกสายทางและ

เรียงล าดับความส าคัญจาก

ความช ารุดของสภาพผิว

จราจรหรือระยะเวลาการใช๎

งานของแตํสายทาง

ระยะทาง

373 โครงการจา๎งเหมาลาดยางซํอมบ ารุง เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจร ท าการลาดยางชนิดตํางๆ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ถนนที่ได๎รับ ราษฎรอยํูดี มีสุข น า

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิวจราจร ของสายทางอยํูในสภาพดี มี บนชั้นพื้นทางที่ท าการ การซํอม ความเจริญสํูท๎องถิน่

ลาดยางชนิด Asphaltic Concerete องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน Pirme Coat ไว๎ประมาณ บ ารุง เกดิความปลอดภัย

หรือ Cape Seat หรือชนิดอื่นๆตาม ให๎ใช๎สายทางในการคมนาคมได๎ 20 กม. / ปี  20 กม./ปี ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ความเหมาะสมขององค๑ประกอบ อยํางสะดวกรวดเร็ว ปราศจากฝุ่นละออง

ตําง ๆ บนชั้นพื้นทางที่ท าการ หรือมลภาวะ

งบประมาณและที่มา



Prime Coat ไว๎จากงานท าเองพร๎อม

อุปกรณ๑และเคร่ืองหมายจราจร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

374 โครงการจา๎งเหมากอํสร๎าง,ขยาย -เป็นการกอํสร๎าง ,ขยายหรือตํอ -ด าเนินการกอํสร๎าง ,ขยาย 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ถนนที่ได๎รับ ราษฎรอยํูดี มีสุข น า

หรือตํอเติมสะพาน คสล.บน เติมสะพาน คสล.บนสายทาง และตํอเติมสะพาน คสล. ขยายหรือ ความเจริญสํูท๎องถิน่

สายทางที่อยํูในความรับผิดชอบ ตําง ๆ จากเดิม ซ่ึงมีความกว๎าง บนสายทางซ่ึงอยํูในความ ตํอเติม เกดิความปลอดภัย

ขององค๑การบริหารสํวนจงัหวัด น๎อยกวําผิวจราจรลาดยางของ รับผิดชอบขององค๑การบริหาร สะพานคสล. ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

สุพรรณบุรี พร๎อมลาดยางคอสะพาน ,ติดต้ังอุปกรณ๑ถนนซ่ึงเมื่อขยายความกว๎าง สํวนจงัหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ปราศจากฝุ่นละออง

ตําง ๆ และเคร่ืองหมายจราจร สะพาน คสล. แล๎วเสร็จจะท าให๎ ความยาวประมาณ 60 60 ม./ปี หรือมลภาวะ

เกดิความสะดวก รวดเร็ว เมตร / ปี

ปลอดภัยแกชํีวิตและทรัพย๑สิน
ของผ๎ูใช๎สายทางน าพาความเจริญ

สํูท๎องถิน่ เศรษฐกจิดีขึน้โดยจา๎ง

เหมาเอกชน ซ่ึงมีเคร่ืองจักร เคร่ือง

มือ และบุคลากรส าหรับปฏิบัติ

งานดังกลําว

มีสะพาน 

375 โครงการจา๎งเหมากอํสร๎างสะพาน -เป็นการกอํสร๎างสะพาน คสล. -ด าเนินการกอํสร๎างสะพาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คสล. ขา๎ม เมื่อได๎กอํสร๎างสะพาน

คสล.ขา๎มคลองที่ได๎รับถาํยโอน เพื่อทดแทนสะพานไม๎เดิมที่มีเสา คสล. ขา๎มคลองซ่ึงได๎รับถาํย คลอง เพิ่ม คสล.แล๎วจะท าให๎

ภารกจิบ ารุงรักษาทางน้ าจากกรม ตอมํอสะพานซ่ึงท าให๎กดีขวาง โอนภารกิจบ ารุงรักษาทางน้ า ขึน้ 1 แหํง . คุณภาพน้ าในคลองดี
ชลประทานในเขต อ าเภอ ทางน้ าและท าให๎เกดิเป็นแหลํง จากกรมชลประทานใหอ๎ยํูใน จ านวน ขึน้ลดการอุดตันของ

บางปลาม๎า จ านวน 6 สาย สะสมของวัชพืชทางน้ าเป็นสาเหตุ ความรับผิดชอบขององค๑การ 6 สาย วัชพืชทางน้ า ท าให๎น้ า

งบประมาณและที่มา



ให๎การไหลของน้ าไมํสะดวกและ บริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบรีุ ไหลได๎สะดวกย่ิงขึน้ 

สามารถใช๎เป็นสายทางสัญจร

เชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน น าพาความ

เจริญสํูท๎องถิน่

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน

376 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อเป็นการอ าเนวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 1,980,000  - คอนกรีต ประชาชนในต าบลและ

เหล็ก หมูํที่ 3 ต าบลไรํรถ  อ าเภอ ในการสัญจรของประชาชน 475 เมตร หนา  0.15 ม. เสริมเหล็ก ประชาชนในพื้นที่

ดอนเจดีย๑  เชื่อมตํอหมูํที่ 6  ต าบล ไหลํทางลงหินคลุกตามสภาพ เพิ่มขึน้ ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตล่ิงชัน  อ าเภอเมือง ศก. 1.00 เมตร 1 แหํง สะดวก

ยาว 475 ม.

มีถนน

377 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ เพื่อเป็นการอ าเนวยความสะดวก กว๎าง 6 ม. ยาว 2,450 ม.  -  -  - 3,100,000 คอนกรีต เพื่อให๎ประชาชน

แอลฟัลส๑ติกหมูํที่ 2 ในการสัญจรของประชาชน ไหลทางกว๎างขา๎งละ 1 เมตร เสริมเหล็ก ต.หนองบํอและต าบล

บ๎านหนองบวบหอมเชื่อมตํอจาก เพิ่มขึน้ ใกล๎เคียงมีสายทางการ
ถนนลาดยางสายวัดบวรศิริธรรม- 1 แหํง ยาว คมนาคมและการ

เขาพนมนางไปส้ินสุดบริเวณถนน  2,450 ม. ขนสํงผลผลิตที่

ลาดยางของ อบจ.สพ.เขต สะดวกรวดเร็ว

ต.บํอสุพรรณ

ระยะทาง

งบประมาณและที่มา



378 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหนิคลุก เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก สภาพเดิมกว๎างเฉล่ีย 3.50 ม.  -  -  - 525,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบลและ

หมูทํี ่1 ต าบลสระกระโจม อ าเภอ ในการสัญจรของประชาชน ยาว 420 ม. สูงเฉล่ีย 0.60 การปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่

ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 11 ม. โดยจะด าเนินการถมดิน ยาว 420 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย๑ ขยายถนนให๎มีขนาดกว๎าง เมตร สะดวก

เฉล่ีย7 เมตร ยาว 420 เมตร

 หนา  0.10 เมตร พร๎อม

วางทํอ ค.ศ.ล  ศก.0.40 ม. 

จ านวน 30 ทํอน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน

379 โครงการเสริมถนนดินยกระดับ เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 1,820,000  - คอนกรีต ประชาชนในต าบล

พร๎อมลงหินคลุกชุมชนกา๎ว ความสะดวกในการสัญจร  1,400  เมตร เสริมเหล็ก และในพื้นที่ใกล๎เคียง

สร๎างสรรค๑พัฒนา หมูํที่ 9 และขนสํง เพิ่มขึน้ มีการติดตํอและ

บ๎านรางยาว ต.สระยายโสม 1 แหํง ยาว ส่ือสารได๎สะดวก

ถงึเขตติดตํอระหวําง หมูํที่ 9 1,400 ม. รวดเร็วขึน้

บ๎านสุวรรณวัฒน๑ ต.สระพังลาน 

อ.อูํทอง

มีสะพาน 

380 กอํสร๎างสะพานคอนกรีตขา๎มคลอง เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กบั กว๎าง 6 เมตร สูง 5 เมตร  -  - 14,400,000  - คสล.  เพิ่ม ประชาชนได๎รับความ

หน๎าวัดทองประดิษฐ๑ ต.บางตะเคียน ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร ยาว 80 เมตร ขึน้ 1 แหํง สะดวกย่ิงขึน้

ยาว 80 ม.

งบประมาณและที่มา



มีถนน คสล.

381 โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูทํี ่8 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร  -  -  - 3,000,000 เพิ่มขึน้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ต าบลดอนคา ถงึหมูํที่ 12 ต าบล ในการสัญจรของประชาชน กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1 แหํงยาว ของประชาชนในด๎าน

หนองโอํง อ าเภออูํทอง  จงัหวัด ประมาณ 1,000 เมตร 1,000 เมตร การคมนาคมให๎มี

สุพรรณบุรี สะดวกสบายย่ิงขึน้

ระยะทาง

382 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทาง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,200,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เชื่อมระหวําง หมูํที่ 3 ต.ปลายนา ในการสัญจรของประชาชน ระยะทาง 2,000 เมตร การปรับปรุง ของประชาชนในด๎าน

ถงึหมูํที่ 1 , 8 ต าบลดอนปรู อ าเภอ ยาว 2,000 การคมนาคมให๎มี
ศรีประจนัต๑  จงัหวัดสุพรรณบุรี เมตร ความสะดวกสบาย

ย่ิงขึน้

ตัวช้ีวัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

383 กอํสร๎างถนนลาดยางจากถนน เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กบั ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 10,000,000 ยาง.เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

ทางหลวง 3505 หมูํ 9 ต.หัวโพธ์ิ ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร ยาว 4,000 เมตร 1 แหํง ยาว สะดวกย่ิงขึน้

ถงึถนนสายบางล่ี-หนองวัลย๑เปรียง 4,000 เมตร

 ต.ทุํงคอก

ระยะทาง

384 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทาง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก  -  ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,000,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เชื่อมระหวําง หมูํที่ 3 ต าบลดอนปรู ในการสัญจรของประชาชน  ระยะทาง 1,000 เมตร การปรับปรุง ของประชาชนในด๎าน

งบประมาณและที่มา



อ าเภอศรีประจนัต๑ กบัหมูํ 11 ต าบล ยาว 1,000 การคมนาคมให๎มี

วังลึก อ าเภอสามชุก  จ.สุพรรณบุรี เมตร ความสะดวกสบาย

ย่ิงขึน้

มีถนนจราจร

385 กอํสร๎างผิวถนนจราจรหินคลุกหมูํ 4 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีสายทางสัญจร กว๎าง 8  ม.ยาว 1,500 ม.  -  -  - 5,000,000 ลงหินคลุก ประชาชนได๎รับความ

บ๎านดงรัง ต.วังคัน ถงึบ๎านพุขอํย ไป - มาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว เพิ่มขึน้ 1 สะดวกปลอดภัยในการ

หมูํ 2 ต.หนองมะคําโมง แหํง ยาว เดินทาง

1,500 ม.

ระยะทาง

386 โครงการขยายสะพาน คสล. เชื่อม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ผิวจราจรสะพาน  -  - 800,000  - สะพาน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ระหวําง หมูํที่ 5 ต าบลปลายนา ในการสัญจรของประชาชน กว๎าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ที่ขยาย ของประชาชนในด๎าน

อ าเภอศรีประจนัต๑ กบัต าบลอบทม ยาว 15 ม. การคมนาคมให๎มี
อ าเภอสามโก ๎จงัหวัดอํางทอง ความสะดวกสบาย

ย่ิงขึน้

ตัวช้ีวัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

387 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส 1.เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อน ถนนราดยางแอสฟัลท๑ติก  -  - 7,000,000  - ยางแอสฟัลท๑ ชํวยแกป๎ัญหาของ

ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 1 บ๎านเดํน ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว๎าง 8 เมตร ติก  เพิ่มขึน้ ประชาชนในการเดิน

ต าบลหัวนา อ าเภอเดิมบางนางบวช 2.เพื่อปรับสภาพสายทางขนสํง ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 1 สาย ทางสัญจรขนสํงพืชผล
จงัหวัดสุพรรณบุรี ถงึหมูํที่ 5 ต าบล พืชผลทางการเกษตร เมตร ยาว 2,500 ทางการเกษตรได๎อยําง

หัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช 3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ เมตร สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา



จงัหวัดสุพรรณบุรี ทรัพย๑สินของประชาชน เศรษฐกจิเติบโตดีขึน้

4.เพื่อสนับสนุนยุทธ๑ศาสตร๑ของ

จงัหวัดสุพรรณบุรีให๎เกดิประสิทธิ

ผลทางด๎านผลผลิตทางการ

เกษตรให๎มีประสิทธิภาพมากขึน้

มีถนน คสล.

388 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 1 -เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ ถนนยาว 2,200 เมตร กว๎าง  -  -  - 9,000,000 เพิ่มขึน้ เกษตรกรประหยัด

ต าบลบ๎านกรําง ถงึหมูํที่ 2 ได๎สะดวกขึน้ 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย คําใช๎จาํยในการขน

ต.มดแดง อ าเภอศรีประจนัต๑ ยาว 2,200 ผลผลิต

จงัหวัดสุพรรณบุรี เมตร

มีถนนลาด

389 กอํสร๎างถนนลาดยางจากสะพาน เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสํงให๎ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,100 ม.  - 3,630,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

ขา๎มล าห๎วยแมํทวีป - ถนน  ประชาชนในเขตพื้นที่ได๎รับความ 1 สาย สะดวกในการสัญจร

ต.หนองขาม หมูํ 2 บ๎านหนองเปาะ สะดวก ยาว 1,100 การคมนาคม

อ.หนองหญ๎าไซ เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

390 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 1 -เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ ถนนยาว 2,200 เมตร  -  - 9,000,000  - เพิ่มขึน้ ราษกรประหยัดคําใช๎

งบประมาณและที่มา



ต าบลบ๎านกรําง ถงึหมูํที่ 6  ต าบล ได๎สะดวกขึน้ กว๎าง 6 เมตร  1 สาย จาํยในการขนผลผลิต

มดแดง อ าเภอศรีประจนัต๑ จงัหวัด หนา 0.15 เมตร ยาว 2,200

สุพรรณบุรี เมตร

มีถนน คสล.

391 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. จากหมูํ -เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ ถนนยาว  1,000 เมตร  -  -  - 4,000,000 เพิ่มขึน้ ราษฏรประหยัดเวลา

ที่ 6 ต าบลศรีประจนัต๑ ถงึหมูํที่ 7 ได๎สะดวกขึน้ กว๎าง 6 เมตร 1 สาย และคําใช๎จาํยในการ

ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจนัต๑ หนา  0.15 เมตร ยาว 1,000 ขนผลผลิตพืชไรํ

เมตร

มีถนน คสล.
392 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.จาก -เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ ถนนยาว  1,800 เมตร   -  -  - 7,500,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ราษฏรประหยัดเวลา

หมูํที่  7 ต าบลวังน้ าซับ ถงึหมูํที่ 2 ได๎สะดวกขึน้ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,800 คําใช๎จาํยในการขน

ต าบลยํานยาว  อ าเภอศรีประจนัต๑ หนา  0.15 เมตร เมตร ผลผลิตพืชไรํ

มีถนนลาด

393 โครงการถนนลาดยาง หมูํที่ 3 และ เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ กว๎าง 6 เมตร  -  - 1,500,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

หมูํที่ 2 ต าบลยํานยาว อ าเภอ ประชาชน ยาว 1,200 เมตร 1 สาย  ยาว และความปลอดภัยใน

สามชุกถงึต าบลวังน้ าซับ อ าเภอ 1,200เมตร ชีวิตและทรัพย๑สิน

ศรีประจนัต๑
มีถนนลาด

394 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 5,000,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

ผิวจราจรแคปซีล สะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการ  ยาว 1,500 เมตร 1 สาย  ยาว การคมนาคมสะดวก

บ๎านหนองตาแกว๎  ต. โคกช๎าง คมนาคม 1,500เมตร และปลอดภัยเพิ่มขึน้

ถงึเขตติดตํอ  อ.สรรบุรี  จ.ชัยนาท

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

395 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางคัน เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร หนา  - 6,000,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง

คลองชลประทานสามชุกจากเขต ที่สะดวก  0.15 เมตร ระยะทาง 1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

ต าบลไรํรถถงึเขตต าบลสนามคลี  3,000 เมตร 3,000 เมตร

หมูํที่ 2  ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมือง

มีถนนลาด

396 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางหมูํ เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคมที่ จ านวน 2 สาย   -  - 6,696,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

2-5จากเขตติดตํอต าบลร้ัวใหญํ สะดวก รวดเร็ว สายที่ 1 กว๎าง 6 เมตร 2 สาย  การคมนาคมที่

ถงึสะพานคสล.หน๎าวัด ยาว 1,700 เมตร สายที่ 1ยาว สะดวกรวดเร็ว

นิเวศน๑ธรรมารามและถนนเล่ียงเมือง สายที่ 2 กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,700 ม.

ถงึสะพาน คสล. หน๎าวัดนิเวศน๑ 1,400 เมตร สายที่ 2 ยาว

ธรรมาราม ต าบลดอนก ายาน 1,400 ม.

อ าเภอเมือง

มีถนนลาด

397 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส เพื่อใช๎เป็นสายทางในการ กว๎าง 6 เมตร  -  - 6,000,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ
ฟัสส๑ติกเร่ิมจากเขตถนนสุพรรณ- คมนาคมสัญจรของประชาชน ยาว 4,000 เมตร 1 สาย ยาว สะดวกในการสัญจร

อํางทอง (หมูํที่ 1 ดอนมะสังข๑)ถงึเขต 4,000 เมตร ระหวํางต าบล

ติดตํอต าบลดอนตาล  ต.ดอนมะสังข๑

อ าเภอเมือง

มีถนนลาด

398 โครงการจา๎งเหมาลาดยางผิวจราจร -เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจร -ด าเนินการประมาณ 15 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ราษฎรอยํูดี มีสุข น า

ชนิด  Asphaltic Concerete ของสายทางอยํูในสภาพที่ดีมีองค๑  กม./ปี 1 สาย ยาว ความเจริญสํูท๎องถิน่

บนพื้นผิวจราจรลาดยางเดิมของ ประกอบบํงชี้และตักเตือนให๎ใช๎ 15 กโิลเมตร เกดิความปลอดภัย

งบประมาณและที่มา



สายทาง (Over Lay) พร๎อมอุปกรณ๑ สายทางในการคมนาคมได๎อยําง ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

และเคร่ืองหมายจราจร สะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด
399 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางเรียบ เพื่อใช๎เป็นสายทางในการ กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,300,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

คลองชลประทานหมูํ 3 บ๎าน คมนาคมสัญจรของประชาชน ยาว 3,900 เมตร 1 สาย ยาว สะดวกในการสัญจร

ลาดตาลเชื่อมตํอต าบลดอนตาล 3,900 เมตร ระหวํางต าบล

(จากสะพานวัดลาดตาล ) หมูํที่ 3 

ถงึสะพานวัดใหมํอินทราวาส หมูํ 5 

ลาดตะโก สุดเขตต.ดอนมะสังข๑ 

เชื่อมตํอต าบลดอนตาล ต าบล

ดอนมะสังข๑  อ าเภอเมือง

มีถนนคสล.

400 โครงการกอํสร๎างถนนคสล.หมูํ 4 เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล กว๎าง 6 เมตร ยาว 450  -  -  - 1,890,000  เพิ่มขึน้ ประชาชนมีการ

สายทางเขา๎ฟาร๑มหมู ต.ปากน้ า  ทางการเกษตรและสัญจรไปมา เมตร 1 สาย ยาว คมนาคมที่สะดวก

เขตติดตํอ  ต.เดิมบาง ของประชาชนในเขตพื้นที่และ 450 เมตร รวดเร็ว

จากถนนสาย 340 - บริเวณ ใกล๎เคียง

ถนนคสล.เดิม

มีสะพาน

401 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง กว๎าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร  -  - 7,300,000  - คสล. เพิ่มขึน้ การเดินทางระหวําง

 (แบบมีทางเท๎า) หมูํที่ 1 ต าบล คมนาคมเชื่อมตํอระหวํางต าบล 1 แหํง ยาว ต าบลสะดวกและ

ต๎นตาล อ าเภอเมือง เชื่อมตํอกบั ต๎นตาลกบัต าบลบางเลน หน๎าวัด 80 เมตร รวดเร็วขึน้

ต าบลบางเลน  อ าเภอสองพี่น๎อง ทองประดิษฐ๑

งบประมาณและที่มา



มีถนนลาด

402 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง จาก เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 20,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนมีการ

เขตต าบลทําระหัด ถงึหมูํที่ 2 ต าบล ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการ 4,200 เมตร จากเขตต าบล 1 สาย ยาว คมนาคมที่สะดวก

โคกโคเฒํา อ าเภอเมือง เชื่อมตํอสายทางระหวํางต าบล ทําระหัด ถงึหมูํที่ 2 ต าบล 4,200 เมตร รวดเร็ว

โคโคเฒํา 

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

403 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางคัน เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.  -  - 7,100,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง
คลอง 18 ซ๎าย ม.อ.จากถนนอูํยา- ที่สะดวก ระยะทาง 3,550 เมตร 1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

ดอนเจดีย๑ถงึถนนลาดยางแยกเขา๎ 3,550 เมตร

บา๎นดอนขวาง หมูทํี ่3 ต าบลตล่ิงชัน

มีถนนคสล.

404 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. จาก เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15ม.  -  -  - 2,700,000  เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง
พื้นที่บ๎านนายสมคิด ต้ังพรชัย ถงึ ที่สะดวก ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

ถนนแบํงเขตไรํรถ หมูํที่ 4 ต าบล 1,000 เมตร

ตล่ิงชัน อ าเภอเมือง

มีถนนคสล.

405 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร  - 5,670,000  -  -  เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง

จากพื้นที่ถนนแบํงเขตไรํรถ - ที่สะดวก หนา 0.15 เมตร  1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

ตล่ิงชัน หมูํที่ 6 ต าบลตล่ิงชัน ระยะทาง 2,100 เมตร 2,100 เมตร

อ าเภอเมือง

มีถนน

งบประมาณและที่มา



406 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 21,000,000 คอนกรีต ประชาชนในพื้นที่และ

เหล็กเชื่อมระหวํางต าบลองค๑พระกบั ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 5,000 เมตร เสริมเหล็ก พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ต าบลวังยาว สะพานคสล.บ๎านละว๎า สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขึน้ 1 ความสะดวก

วังควาย หมูํ 4 ต.วังยาวไปทาง  สาย ยาว รวดเร็วขึน้

บ๎านหนองมะเขอืขืน่ หมูํ 5 5,000 เมตร

ต.องค๑พระ

มีถนน

407 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎มีการคมนาคมที่สะดวก กว๎าง 6 เมตร  -  - 18,000,000  - คอนกรีต มีสายทางคมนคมที่

เหล็กการจากคลองล าสนุํน สบายขึน้  ยาว 5,000 เมตร เสริมเหล็ก สะดวกสบาย

( คลองชลประทาน ) ระหวํางต าบล เพิ่มขึน้ 1 สาย

ดอนก ายาน , ต าบลดอนโพธ์ิทอง ยาว 5,000 ม.

และต าบลวังน้ าเย็น ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนคอนกรีต

408 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎มีการคมนาคมที่สะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว 3,950  -  -  - 14,220,000 เสริมเหล็กเพิ่มขึน้มีสายทางคมนคมที่

เหล็กจากระหวํางต าบลดอนก ายาน สบายขึน้ เมตร 1 สาย ยาว สะดวกสบาย
หมูํที่ 7 ถงึหมูํที่ 1-2 3,950 เมตร
ต าบลดอนโพธ์ิทอง

มีถนนลาด

409 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางสาย เพื่อให๎มีการคมนาคมที่สะดวก กว๎าง 6 เมตร  - 4,000,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ มีสายทางคมนคมที่

บึงไผํแขก-ต๎นขอ๎ยบริเวณคลอง สบายขึน้ ยาว 4,000 เมตร 1 สาย ยาว สะดวกสบาย

ชลประทานฝ่ังตะวันตกติดตํอระหวําง 4,000 เมตร
ต าบลดอนโพธ์ิทอง ต าบลบ๎านโพธ์ิ

ต าบลสระแกว๎

มีถนนลาด

งบประมาณและที่มา



410 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางคัน เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15ม.  -  -  - 6,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ มีสายทางคมนคมที่

คลองชลประทานสามชุก จากเขต ที่สะดวก ระยะทาง 3,000 เมตร 1 สาย ยาว สะดวกสบาย

ต าบลไรํรถถงึเขตต าบลสนามคลี 3,000 เมตร

หมูํที่ 2 ต าบลตล่ิงชัน

มีถนนลาด

411 โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจร เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง  -  - 6,600,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ 

ลาดยางแบบแอสฟัลต๑คอนกรีต สะดวกในการสัญจรและขนสํง แอสฟัลต๑คอนกรีต ขา๎งละ 1 สาย ยาว ในพื้นที่ใกล๎เคียงมีการ

รํวมใจพัฒนาหมูํที่ 10 0.5 เมตรระยะทาง 2,200 เมตร ติดตํอและส่ือสารได๎

ต.สระยายโสม อ.อูํทอง ถงึเขต 2,200 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

ติดตํอระหวําง หมูํที่ 9 บ๎านโพธ์ิเงิน 

ต.จรเขส๎ามพัน อ.อูํทอง

มีถนนคสล.

412 โครงการกอํสร๎างถนน คลส. จากพื้น เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.  -  - 2,700,000  -  เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง

ที่นายสมคิด ต้ังพรชัย ถงึถนน ที่สะดวก ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

แบํงเขตไรํรถ หมูํที่ 4 ต าบลตล่ิงชัน 1,000 เมตร

 อ าเภอเมือง ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนคสล.

413 โครงการกอํสร๎างถนน ค.ส.ล. เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคมที่ กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.  -  -  - 5,670,000  เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง

จากพื้นที่ถนนแบํงเขตไรํรถ -ตล่ิงชัน สะดวก ระยะทาง 2,100 เมตร 1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

หมูํที่ 6 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมือง 2,100 เมตร

มีถนนคสล.
414 โครงการกํอสร๎าง คสล.หมูทํี ่5 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ถนน คสล. กว๎าง 6 ม. ยาว  -  - 6,350,400  -  เพิ่มขึน้ ประชาชนใน ต าบล

สนามคลี สายหนองกระทุมํจากถนน และต าบลตล่ิงชันได๎มีถนนส าหรับ 2,520 เมตร หนา 0.15 ม. 1 สาย ยาว สนามคลี และต าบล 

งบประมาณและที่มา



ลาดยางสายจร๎าเกาํหนองขามถงึ ในในการคมนาคมและขนสํงผล ไหลํทางขา๎งละ 0.50 เมตร 2,520 เมตร ตล่ิงชัน ได๎รับความ

ถนนลาดยางสายหนองแต๎- ผลิตทางการเกษตร สะดวก จ านวน 300 

หนองพันกง (เขตติดตํอ ครัวเรือน

ต าบลตล่ิงชัน)
มีถนนลาด

415 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  - 7,200,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล 

ม.4-ม.6 ต าบลสนามคลี เร่ิมจากเขต และต.ทําเสด็จ ได๎มีถนนส าหรับ 6,000 เมตร 1 สาย ยาว สนามคลี และต าบล

หมูํที่ 7 ต าบลสระแกว๎ถงึสะพาน ใช๎ในการคมนาคมและขนสํง 6,000 เมตร สระแกว๎ ได๎รับ

คลอง 19 และถงึสะพานหนองแซง ผลผลิตทางการเกษตร ความสะดวก จ านวน 

300 ครัวเรือน

มีถนนลาด

416 กอํสร๎างถนนลาดยางสายหนองกฏิุ- เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ในการ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,000  -  - 5,000,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนมีการ

ส านักตะคํา หมูํ 7 ต.พลับพลาไชย คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว  เมตร 1 สาย ยาว คมนาคมที่สะดวก

ถงึหมูํ 4 ต.สนามคลี 1,000 เมตร และรวดเร็ว

มีถนนลาด

417 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํ 4 เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 5,040,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนใน

ต าบลสนามคลี เร่ิมจากบา๎นนายจรูญ และต าบลสระแกว๎ ได๎มีถนน 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย ยาว ต.สนามคลีและ

โพรามาตรถึงเขตติดตํอต าบลสระแก๎ว ส าหรับใช๎ในการคมนาคมและ 2,000 เมตร ต.สระแกว๎ ได๎รับ

ต าบลสนามคลี อ าเภอเมือง ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร ความสะดวกจ านวน

ตัวช้ีวัด 200 ครัวเรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีสะพาน

418 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 9 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร  -  -  - 4,500,000 คสล.เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ 

เชื่อมระหวํางต าบลหนองขามกบั สะดวกในการสัญจรและขนสํง 1 แหํง ยาว ในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

9.ดํานช๎าง เร่ิมจากบริเวณที่ดิน 60 เมตร การติดตํอและส่ือสาร

งบประมาณและที่มา



นางสุวรรณารอดยอดสร๎อย ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

ถงึบริเวณหมูํที่ 3 ต.ดํานช๎าง

อ.ดํานช๎าง

มีถนนลาด

419 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 1 เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 4,200,000  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต.สนามคลี   เร่ิมจากบริเวณโรงงาน และต าบลบ๎านโพธ์ิ ได๎มีถนน 3,500 เมตร 1 สาย ยาว สนามคลีและต าบล

หม๎อกรอง ถงึหมูํที่ 9 ต าบลบ๎านโพธ์ิ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมและ 3,500 เมตร บ๎านโพธ์ิ ได๎รับความ

และแยกลงบึงอารยะ ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร สะดวกจ านวน 200 

ครัวเรือน

มีถนนลาด

420 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 3 เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง  6 เมตร ยาว  - 3,600,000  -  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต าบลสนามคลีสายคันคลอง 18ซ๎าย และต าบลสระแกว๎ ได๎มีถนน 3,000 เมตร 1 สาย ยาว สนามคลี ต าบลตล่ิงชัน
เร่ิมจากเขตติดตํอ ต.ตล่ิงชัน ถงึเขต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมและ 3,000 เมตร และต าบลสระแกว๎ ได๎

ติดตํอเทศบาลต าบลสระแกว๎ ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร รับความสะดวกจ านว

มีถนนลาด 200 ครัวเรือน

421 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5 เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 4,080,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต าบลสนามคลี จากถนนลาดยาง และต าบลตล่ิงชันได๎มีถนนส าหรับ 3,400  เมตร 1 สาย ยาว สนามคลี และต าบล

สายจร๎าเกาํ -หนองขาม ถงึถนนลาด ในในการคมนาคมและขนสํงผล 3,400 เมตร ตล่ิงชัน ได๎รับความ

ยางสายหนองแต๎ - หนองพันกง ผลิตทางการเกษตร สะดวกจ านวน 300 

(เขตติดตํอต าบลตล่ิงชัน ) ครัวเรือน

และแยกไปถงึคันคลองชลประทาน

มะขามเฒํา-อูํทอง ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

422 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 4 เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง  6 เมตร ยาว  -  - 6,432,000  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล
ต าบลสนามคลี สายคันคลอง (ถนน ต าบลสระแกว๎ และต าบล 5,360 เมตร 1 สาย ยาว สนามคลี ต.สระแกว๎

จากหลังวัดส านักตะคํา) เร่ิมจากเขต พลับพลาไชยได๎มีถนนส าหรับใช๎ 5,360 เมตร และต.พลับพลาไชย

ติดตํอต าบลสระแกว๎ ถงึหมูํ 7 ในการคมนาคมและขนสํงผล ได๎รับความสะดวก

ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออูํทอง ผลิตทางการเกษตร จ านวน 150 ครัวเรือน

มีถนนลาด

423 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางคัน เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,500,000 ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง

คลอง 18 ซ๎าย ม.อ.จากถนนอูํยา- ที่สะดวก หนา 0.15 เมตร 1 สาย ยาว สะดวก รวดเร็ว

ดอนเจดย๑ถึงสะพานแอล 18 หมูทํี ่6 ระยะทาง 2,750 เมตร 2,750 เมตร

ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมือง

มีถนนลาด

424 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 4 เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 2,880,000  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต าบลสนามคลี เร่ิมจากบ๎าน ได๎มีถนนส าหรับใช๎ในการ 2,400 เมตร 1 สาย ยาว สนามคลีและต าบล

ดอนขวางถงึร๎านค๎านางเจยีม  คมนาคมและขนสํงผลผลิตทาง 2400 เมตร ตล่ิงชัน ได๎รับความ

แสนโก ติดตํอ ต าบลตล่ิงชัน    การเกษตร สะดวกจ านวน 100 

ต าบลสนามคลี  อ าเภอเมือง ครัวเรือน

 มีถนนคสล.

425 โครงการกํอสร๎าง คสล. หมูทํี ่4 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนใน  ต.สนามคลี ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร ยาว  - 3,780,000  -  -  เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

สนามคลี เร่ิมจากบริเวณคันคลอง 18 และต าบลตล่ิงชัน ได๎มีถนน 1,500 เมตร หนา 0.15 1 สาย ยาว สนามคลี และต าบล

ขวา หน๎าสถานี FM.101 ถึงหมูทํี ่3 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมและ เมตร 1,500 เมตร ตล่ิงชัน ได๎รับความ

ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมือง ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร สะดวกจ านวน  200 

ครัวเรือน



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

426 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5 เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ผิวจราจร กว๎าง 6 เมตร ยาว  -  - 2,880,000  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนใน

ต าบลสนามคลี จ าถนนลาดยาง และต.พลับพลาไชย ได๎มีถนน 2,400 เมตร 1 สาย ยาว ต.สนามคลีและ
หนองโสน -สองเขต ถงึนานายทึม ส าหรับใช๎ในการคมนาคมและ 2400 เมตร ต.ตล่ิงชัน ได๎รับความ

ขนุพิศาล ต าบลพลับพลาไชย ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร สะดวกจ านวน 

อ าเภออูํทอง 100 ครัวเรือน

มีถนน คสล.

427 โครงการกอํสร๎าง ถนน คสล.หมูํ 4 เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,032,000 ยาว 1,600 ประชาชนใน
ต.สนามคลี เร่ิมจากบริเวณบ๎าน และ ต.ตล่ิงชัน ได๎มีถนนส าหรับ ยาว 1,600 เมตร เมตร ต.สนามคลีและ

นายจรูญ โพรามาตร ถงึบริเวณบ๎าน ใช๎ในการคมนาคมและขนสํง หนา  0.15 เมตร ต.ตล่ิงชัน ได๎รับความ

นายประณีต หาเรือนชีพเชื่อมตํอกบั ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกจ านวน 

ต าบลตล่ิงชัน  อ าเภอเมือง 100 ครัวเรือน

มีถนนลาด

428 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว  - 6,000,000  -  - ยางเพิ่มขึน้ ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

ริมคลองชลประทาน 6 ซ๎าย ทางการเกษตรและสัญจรไป-มา 2,500 เมตร หมูํที่ 10 11 1 สาย ยาว ต าบล ใกล๎เคียงใช๎

เชื่อมตํอระหวํางต าบลเดิมบาง ของประชาชนในเขตพื้นที่และ 2,500 เมตร สายทางสัญจรและ

ถงึต าบลปากน้ า ใกล๎เคียง ขนสํงผลิตผลทาง

การเกษตร

มีถนน คสล.

429 โครงการกอํสร๎าง คสล. หมูํ 6 ต าบล เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร  -  - 2,520,000  - ยาว  1,000 ประชาชนใน

สนามคลีเร่ิมจากบริเวณบ๎าน และต.ตล่ิงชัน ได๎มีถนนส าหรับ ยาว 1,000 เมตร เมตร ต.สนามคลีและ

นายเหี้ยมดามี ถงึถนนลาดยางรพช. ใช๎ในการคมนาคมและขนสํงผล หนา 0.15 เมตร ต.ตล่ิงชัน ได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



จร๎าเกาํ -หนองขามและเชื่อมตํอกบั ผลิตวทางการเกษตร สะดวกจ านวน 

ต าบลตล่ิงชัน 100 ครัวเรือน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

430 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว  - 1,119,600  -  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนใน ต าบล

หมูํที่ 6 ต.สนามคลี  เร่ิมจากถนน และ ต. ตล่ิงชัน ได๎มีถนนส าหรับ 933 เมตร 1 สาย ยาว สนามคลีและต าบล
ลาดยางสายจร๎าเกาํ - หนองขาม ใช๎ในการคมนาคมและขนสํง 933 เมตร ตล่ิงชัน ได๎รับความ

ถงึถนนลาดยางสายคลอง 18 สะดวกจ านวน 100 

 ต าบลตล่ิงชัน ครัวเรือน

มีสะพานปูน

431 โครงการกอํสร๎างสะพานปูน เพื่อให๎ประชาชนเดินทางสัญจร หมูํ  2 กอํสร๎างสะพาน  -  -  - 14,000,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ
ขา๎มคลองหน๎าวัดทองประดิษฐ๑ - ไปมาได๎อยํางสะดวก คอนกรีต ขนาดกว๎าง 6 เมตร 1 แหํง ยาว สะดวกในการเดินทาง

บางตะเคียน ต าบลบางเลน  สูง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 80 เมตร สัญจรมากกวํา 

อ าเภอสองพี่น๎อง พร๎อมทางเดิน  1 เมตร ร๎อยละ 85

มีถนนลาด

432 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส 1.เพื่อยกระดับถนนให๎ได๎ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 - 8  -  -  - 10,000,000 ยางเพิ่มขึน้ ราษฏรได๎ประโยชน๑ 2 

ฟัลท๑ติกคอนกรีต สายสระยายโสม มาตรฐาน เมตร ความยาวระยะทาง 1 สาย ยาว ต าบล จ านวน 2,500

จรเขส๎ามพัน เป็นเขตเชื่อมตํอต าบล 2.เพื่อใช๎เป็นสายทางในการสัญจร 3,800 เมตร 3,800 เมตร ครัวเรือน

สระยายโสม และต าบลจรเขส๎ามพัน ไปมาได๎สะดวกย่ิงขึน้

อ าเภออูํทอง 3.ใช๎เป็นสายทางในการขนสํงพืช

งบประมาณและที่มา



ผลทางการเกษตรของราษฏร

มีถนนลาด

433 โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจรลาด เพื่อใช๎เป็นสายทางในการสัญจร กอํสร๎างถนนผิวจราจร  -  - 10,000,000  - ยางเพิ่มขึน้ ด๎านการพัฒนาการ

ยาง หมูํที่ 4 บ๎านไผํโรงโขน-เขต ไปมาได๎สะดวกย่ิงขึน้และขนสํง ลาดยาง หมู ํ4 บา๎นไผํโรงโขน  1 สาย ระยะ คมนาคมสาธารณูปโภค

ต าบลดอนมะนาว ต าบล ผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร  - เขตต าบลดอนมะนาว ทาง 2,000 สาธารณูปการ

เนินพระปรางค๑ อ าเภอสองพี่น๎อง ระยะทาง 2,000 ม. เมตร เทคโนโลยีและ

กว๎าง 6 เมตร ส่ิงแวดล๎อม

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

434 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง สาย เพื่อให๎ประชาชนและเกษตรกร กอํสร๎างถนนลาดยาง  -  - 2,220,000  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

ภายในหมูํบ๎านดอนกระเบื้องหมูํที่ 3 มีสายทางคมนาคม ที่สะดวกและ แอสฟัลท๑ติก คอนกรีต 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวก เกดิ
ต าบลบางพลับถงึคลองชลประทาน รวดเร็วขึน้ จ านวน 1 สาย ทาง 2,000 ความปลอดภัยในชีวิต

ต าบลบ๎านกุมํ  ของต าบลบางพลับ เร่ิมจากจดุส้ินสุดถนน เมตร และทรัพย๑สิน

อ าเภอสองพี่น๎อง ลาดยางเดิมถงึคลอง

 ชลประทาน ระยะทางยาว

2,000 เมตร ผิวจราจร 

 กว๎าง 6 เมตร หนา 5 ซม

.พร๎อมลงหินคลุกไหลํทาง
มีถนนหิน

435 โครงการกอํสร๎างถนนหินคลุกเชื่อม เพื่อใช๎เป็นสายทางเชื่อมตํอ กอํสร๎างถนนยกระดับผิว  -  -  - 958,000 คลุก เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขต

ทางไปบ๎านกระบอก เทศบาลเมือง ระหวํางประชาชนในเขตเทศบาล จราจรหินคลุก กว๎าง 6 เมตร 1 สาย ระยะ เทศบาลเมือง

สองพี่น๎อง เชื่อมตํอกบัต าบล เมืองสองพี่น๎องกบัประชาชนใน ยาว 118 เมตร ทาง 118 สองพี่น๎องและ

งบประมาณและที่มา



ศรีส าราญ อ าเภอสองพี่น๎อง เขตอบต.ศรีส าราญ เมตร ประชาชนในเขต

อบต.ศรีส าราญเดิน

ทางสัญจรไปมา

 และติดตํอกนัได๎

สะดวกมากขึน้

มีถนน คสล.

436 โครงการถนน คศล. เลียบคลอง -เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ กอํสร๎างถนน คสล.กว๎าง6 ม.  - 1,900,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับ

ชลประทานจากถนนเทศบาล 1 ถงึ บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก หนา 0.20 ม.ยาว 450ม. 1 สาย ระยะ ประโยชน๑จากการ

ถนนบางล่ี -หนองวัลย๑เปรียง ในการสัญจรไปมา หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,700 ทางยาว 2,700 สัญจรไปมาและมีถนน

เทศบาลเมืองสองพี่น๎อง -ใช๎เป็นสายทางขนถาํยสินค๎าและ ตารางเมตร เมตร ใช๎ส าหรับขนสํงสินค๎า

ผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทางการ

เกษตรท าให๎ชํวยลดต๎น

ทุนในการขนสํงสินค๎า

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนดินลง
437 โครงการกอํสร๎างถนนดินลงลูกรัง เพื่อให๎ประชาชนในหมูํที่ 1 ได๎มี กว๎าง 6 เมตร  - 2,632,500  -  - ลูกรังเพิ่มขึน้ ครัวเรือนที่มีการ

หมูํที่ 1(จากถนนลาดยาง สพ 3451 - ถนนส าหรับใช๎ในการขนสํงพืชผล ยาว 3,700 เมตร 1 สาย ระยะ คมนาคม สะดวก

สะพานบ๎านสามหนํอ ต.โคกโคเฒํา) ทางการเกษตรและใช๎เป็นคันกัน้ ทาง 3,700  รวดเร็ว มีร๎อยละ 

ต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง น้ าในฤดูฝน เมตร 30.75 ของครัวเรือน

ทั้งหมดในเขตอบต.

มีถนนดินลง

438 โครงการเสริมดินถนนพร๎อมลงลูกรัง เพื่อใช๎เป็นสายทางในการ กว๎าง 6 เมตร  -  - 1,000,000  - ลูกรังเพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

คลองชลประทานหมูํที่ 3 บ๎าน คมนาคมสัญจรของประชาชน ยาว 3,900 เมตร 1 สาย ระยะ สะดวกในการสัญจร

งบประมาณและที่มา



ลาดตาล เชื่อมติดตํอต.ดอนตาล ทาง 3,900 ระหวํางต าบล

(จากสะพานวัดลาดตาล หมูํที่ 3 เมตร

ถงึสะพานวัดใหมํอินทราวาส 

หมูํที่ 5 ลาดตะโก)

มีถนนลาด

439 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง จาก เพื่อพัฒนาสายทางการคมนาคม ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร ระยะ  -  -  - 9,200,000 ยางเพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

ถนนลาดยางสายโคกงูเหําถงึสะพาน ให๎ได๎มาตรฐานและปลอดจาก ทาง ยาว 2,500 เมตร 1 สาย ระยะ รวดเร็วขึน้และชุมชน

คอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านดอน ปัญหามลพิษ ทาง 2,500 ปลอดมลพิษ

กระเบื้อง (เขตติดตํอ อบต.บางพลับ เมตร

 อ าเภอสองพี่น๎อง และอบต.

บางใหญํ อ าเภอบางปลาม๎า 

หมูํที่ 5,6 อ าเภอสองพี่น๎อง

มีสะพาน 

440 โครงการสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่อให๎ประชาชนในต าบลรับความ ขนาดกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 15,000,000 คสล. เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลได๎

สองพี่น๎องจากสะพาน คสล.หมูํ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 60 ม. 1 สาย ยาว รับความสะดวกในการ

ถงึทางเชื่อมต าบลบางพลับ หมูํ 6 60 เมตร เดินทาง

ต าบลหัวโพธ์ิ อ าเภอเมือง ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

441 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  -  - 1,632,000 ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย 1 ซ๎าย คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 0.400  กโิลเมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวกและ

 -8ซ๎าย จดุเร่ิมเขตติดตํอ ต าบล ทาง 0.400 รวดเร็ว

กระตีบถงึถนนลาดยางสายทุํงคอก กโิลเมตร

สนามบินเขต ต าบลบํอสุพรรณ 

งบประมาณและที่มา



ต าบลทุํงคอก

มีถนน คสล.
442 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 1,997,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

เหล็กหมูํที่ 10 จดุเร่ิมจากเขตติดตํอ คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 0.640 กโิลเมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวกและ

เทศบาลต าบลทุํงคอกถงึจดุส้ินสุด ทาง 0.640 รวดเร็ว

ถนนลาดยางสายหนองชันปากคอก กโิลเมตร

ต าบลทุํงคอก 

มีถนนลาด

443 กอํสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลส๑ติก เพื่อให๎ประชาชนมีทางคมนาคมที่ กว๎าง 6 เมตร  - 5,000,000  -  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนมีทาง

คอนกรีตคันคลอง 5L-5L-2L สะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 เมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวก 

(ฝ่ังซ๎าย)จาก ต.จรเขส๎ามพัน ทาง 2,500 รวดเร็ว

ผําน ต.ย๎ุงทะลายถงึ ต.บ๎านดอน เมตร

มีถนน คสล.

444 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  -  - 972,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

เหล็ก จากรอยตํอถนนคอนกรีต คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว  0.216 กโิลเมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวกและ

หมู8ํ ต าบลทุํงคอก ถงึเขตติดตํอ ทาง  0.216 รวดเร็ว

ต าบลหนองบํอ จดุทาง กโิลเมตร

หลวงหมายเลข 321 ต าบลทุํงคอก  

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

445 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 4,270,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

งบประมาณและที่มา



เหล็ก จากถนนลาดยางสายเทพ คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 0.990 กโิลเมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวกและ
พิทักษ๑ป้ายเขต จดุ รร. ทาง 0.990 รวดเร็ว

วัดเทพพิทักษ๑ ถงึเขตติดตํอต าบล กโิลเมตร

กระตีบ จ.นครปฐม ต าบลทุํงคอก 

อ าเภอสองพี่น๎อง

มีถนน คสล.

446 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 7,765,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง
เหล็ก จากถนนลาดยางปากคอก- คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 1,800 กโิลเมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวกและ

หนองชัน จดุไรํนายวิเชียร ทาง 1,800 รวดเร็ว

เหลืองวัฒนวิไล ถงึเขตติดตํอ กโิลเมตร

ต าบลบํอสุพรรณ  ต าบลทุํงคอก 

อ าเภอสองพี่น๎อง

มีถนนลาด

447 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางใน เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  -  - 9,120,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

สายทาง 1 ซ -2 ซ -8 ซ คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 2.850กโิลเมตร 1 สาย ระยะ คมนาคมที่สะดวกและ

จดุเร่ิมจากทางหลวงหมายเลข ทาง 1,800 รวดเร็ว

3356 ทุํงคอกดอนตาเพชร กโิลเมตร

ถงึคลองระบายน้ าเขตติดตํอหมูํที่ 7 

ต.หนองบํอ จดุบ๎าน นายวิชัย แซํคู 

ต าบลทุํงคอก อ าเภอสองพี่น๎อง

มีถนนลาด

448 สร๎างถนนลาดยางแอสฟัลติกส๑จาก เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ในการ กว๎าง 8 เมตร  -  -  - 6,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

ถนนคอกวัว-รางพะยอม เขตต.ท๎าว คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร 1 สาย ยาว การคมนาคมที่

อูํทองถงึถนนลาดยางสายอูํทอง- 2,000 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

ตล๎ุงเหนือ เขตต.ท๎าวอูํทอง

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

449 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนด๎าน 1.พัฒนาปรับปรุงพื้นผิวถนนให๎ได๎ ระยะทาง กว๎าง 6 เมตร  -  - 500,000  - ถนนที่ได๎รับ 1.ท าให๎ส่ิงแวดล๎อม
ตะวันออกบึงก ามะเชียร ถงึท๎าย มาตรฐาน ระยะทางประมาณ 3.5 การปรับปรุง ดีขึน้   

ติดตํอบึงฉวาก  เทศบาลต าบล 2.สะดวกตํอการขนสํงการเกษตร กโิลเมตร ระยะทาง 2.ท าให๎การจราจร

เขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช และการสัญจรไปมา ประมาณ เขตติดตํอสะดวกย่ิงขึน้

3.สํงเสริมเป็นสถานที่ทํองเที่ยว 3.5 กม. 3.ผลดีตํอการขนสํง

พักผํอนหยํอนใจ การเกษตร 

ระหวํางชุมชนใน
มีถนนลาด แตํละต าบล

450 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่ เร่ิมต๎นจาก หมูํที่ 7 ต าบล  -  -  - 12,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับ 

(แคปซีล) หมูํที่ 7  ต.หนองกระทุํม สะดวกและการขนสํงพืชผล หนองกระทุํม ส้ินสุด หมูํ 16 1 สาย ระยะ ประโยชน๑ประมาณ 

ถงึหมูํที่ 16 ต.หนองมะคําโมง การเกษตรของราษฏรออกสํู ต.หนองกระทุํม ถนนกว๎าง ทาง 3 500 ครัวเรือน ใน

ดํานช๎างเทศบาลต าบลหนองกระทุํม ทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวํางกบั 6 ม.ไหลํทางขา๎งละ 1 เมตร กโิลเมตร การเดินทางสัญจร

อ าเภอเดิมบางนางบวช ต าบล ยาว 3 กโิลเมตร

ระยะทาง

451 กอํสร๎างเสริมขยายถนนดินพร๎อม เพื่อให๎ประชาชนมีทางคมนาคมที่ กว๎าง 9 เมตร ยาว 2,000  - 6,500,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนมีทาง

ลงหินคลุกผิวจราจรบดอัดแนํน สะดวก รวดเร็ว เมตร การขยาย คมนาคมที่สะดวก 

คันคลองระบายน้ าสายใหญํจรเข๎ ถนนดิน รวดเร็ว

(ฝ่ังซ๎าย)สามพัน จาก  ต.ย๎ุงท าลาย ยาว 2,000

ถงึ ต.จรเขส๎ามพัน เมตร

มีสะพาน

452 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎มห๎วย เพื่อให๎ประชาชนได๎สัญจรขา๎ม กว๎าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร  -  -  - 6,000,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนลดคําใช๎จาํย

กระเสียว หมูํ 7 บ๎านทุํงกฐิน (เป็น ไปยังเขตติดตํอได๎อยํางสะดวก 1 แหํง ในการเดินทาง

งบประมาณและที่มา



โครงการคาบเกยีวกบัอบต. และลดคําใช๎จาํยในการเดินทาง ยาว 40 เมตร

หนองโพธ์ิ)เทศบาลต าบลบํอกรุ 

อ าเภอเดิมบางฯ

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

453 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส 1.เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ ถนนราดยางแอสฟัลท๑ติก  -  -  - 7,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ชํวยแกไ๎ขปัญหาของ

ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 1 บ๎านเดํน ประชาชน คอนกรีต ขนาดกว๎าง 8 เมตร 1 สาย ประชาชนในการเดิน

ต าบลหัวนา อ าเภอเดิมบางนางบวช 2.เพื่อปรับสภาพสายทางขนสํง ยาว 2,500 เมตร หนา ยาว 2,500 ทางสัญจรขนสํงพืชผล
ถงึหมูํที่ 5 ต าบลหัวเขา  อ.เดิมบางฯ พืชผลทางการเกษตร 0.05 เมตร เมตร ทางการเกษตรได๎อยําง

3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ สะดวกและปลอดภัย

ทรัพย๑สินของประชาชน เศรษฐกจิเติบโตดีขึน้

4.เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร๑ของ

จงัหวัดสุพรรณบุรีให๎เกดิประสิทธิ-
ผลทางด๎านผลผลิตทางการ

เกษตรให๎มีประสิทธิภาพมากขึน้

มีถนนลาด

454 โครงการถนนลาดยางเลียบคลอง เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 5,500,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ชํวยแกไ๎ขปัญหาของ

ชลประทาน หมู ํ12 บา๎นหนองน้ าใส ประชาชนและความปลอดภัย  3,100 เมตร 1 สาย ประชาชนในการเดิน

ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก  ในชีวิตและทรัพย๑สิน ยาว 3,100 ทางสัญจรขนสํงพืชผล

ถงึหมู1ํ1 บ๎านนิคมเกษตร ต าบล เมตร ทางการเกษตรได๎อยําง

เขาดิน อ าเภอเดิมบางนางบวช สะดวกและปลอดภัย

เศรษฐกจิเติบโตดีขึน้

มีถนนลูกรัง

งบประมาณและที่มา



455 โครงการท าถนนลูกรังบดอัดแนํน เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ กว๎าง 9 เมตร ระยะทาง  -  -  - 14,000,000 บดอัดแนํน ประชาชนได๎รับความ

จากวัดเขาดิน หมูํที่ 1 ต าบลเขาดิน ประชาชนและความปลอดภัย 5,400  เมตร เพิ่มขึน้ สะดวกในการเดินทาง

ถงึเขตติดตํอหมูํ 1บ๎านห๎วยปลาชํอน ในชีวิตและทรัพย๑สิน 1 สาย

หมู ํ5 บา๎นทาํมะนาว ต าบลยางนอน ระยะทาง

ทางแยกถนนลูกรังบดอัดแนํน สาย 5,400 เมตร

บ๎านทํานางเริง - บ๎านคูเมือง 

ต าบลเขาดิน อ าเภอเดิมบางนางบวช

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

456 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส เพื่อใช๎เป็นสายทางคมนาคม กว๎าง 8 เมตร ยาว 1,020   -  - 3,000,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนมีสายทาง

ฟัลติก สายป่าสะแก-หนองป่าแซง ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 1,020  คมนาคมได๎อยําง

(ปทูบัถนนเดิม)เร่ิมจากบริเวณหน๎าวัด เมตร สะดวกรวดเร็ว

ขวางเวฬุวัน หมูํที่ 5 ต าป่าสะแก

ถงึบ๎านหนองป่าแซง ต าบลบํอกรุ 

มีถนนลาดยาง

457 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางคัน เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตรระยะ  -  -  - 4,042,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนมีสาย

คลองมะขามเฒําอูํทอง  หมูํ 7 คมนาคมที่ได๎มาตรฐาน ทาง 1,700 เมตร ยาว 1,700 ทางการคมนาคมที่

ต าบลดอนเจดีย๑ อ าเภอดอนเจดีย๑ เมตร ได๎มาตรฐาน

ตํอจากถนนลาดยางเดิมถึงเขตติดตํอ 

ต าบลไรํรถ อ าเภอดอนเจดีย๑ 

ต าบลไรํรถ อ าเภอดอนเจดีย๑

มีถนนลาดยาง

458 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางถนน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 7 เมตร  - 2,500,000  -  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนมีสาย

คันคลองหนองญีปุ่่นเหนือ หมูํที่ 7 ในการสัญจรและขนสํง ยาว 2,300 เมตร ยาว 2,300 เมตรทางการคมนาคมที่

งบประมาณและที่มา



เร่ิมจากลาดยางเดิมถงึเขตติดตํอ ได๎มาตรฐาน

ต.เทพมงคล

มีถนนคสล.เพิ่มขึน้

459 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ ผิวจราจรกว๎าง 6  เมตรระยะ  -  - 5,250,000  - 1 สาย ระยะทางประชาชนมีสาย

ต.ดอนเจดีย๑ ถงึเขตติดตํอ หมูํ 3 คมนาคมที่ได๎มาตรฐาน ทาง 1,700 เมตร 1,700 เมตร ทางการคมนาคมที่

ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย๑ ได๎มาตรฐาน

มีถนนลาด

460 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 8 เพื่อให๎ประชาชนในต าบลทะเลบก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะ  -  -  - 5,500,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต าบลทะเลบกจากสายอูํทอง- และต าบลติดตํอมีการคมนาคม ทางยาว 3,437  เมตร 1 สาย ทะเลบกและต าบลเขต

ดํานช๎างถงึบ๎านพรหมณี อ าเภอ อยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,437 ติดตํอมีการคมนาคม

เลาขวัญ จงัหวัดกาญจนบุรี เมตร อยํางสะดวกรวดเร็ว

ตัวช้ีวัด ร๎อยละ 85 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

461 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 1 เพื่อให๎ประชาชนในต าบลทะเลบก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะ  -  - 18,000,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต าบลทะเลบก แยกจากทางหลวง และต าบลเขตติดตํอมีการ ยาว 11.860 เมตร 1 สาย ทะเลบกและต าบลเขต

ชนบท สายแยก ทล.333 ถงึอ าเภอ คมนาคมอยํางสะดวกรวดเร็ว ยาว 11.860 ติดตํอมีการคมนาคม
หนองหญ๎าไซ (สพ.3015 )บริเวณ เมตร สะดวกรวดเร็ว

วัดหนองทราย - ถนนลาดยาง ร๎อยละ 85

วัดทับ-ตาแทนเขตติดตํอ 

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาด

462 กอํสร๎างถนนลาดยางเขตติดตํอ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว๎าง 6 เมตร ยาว 400   - 960,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนทั้ง 2 

หมูํ 5 ต.ยํานยาว อ.สามชุก คมนาคมของประชาชน 2 ต าบล เมตร 1 สาย ต าบลมีสายทาง

ถงึเขตติดตํอ หมูํ 7ต.วังหว๎า และต าบลอื่นๆ ยาว 400 เดินทางเพิ่มมากขึน้

งบประมาณและที่มา



เมตร

มีถนน คสล.

463 โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให๎ประชาชน สัญจร ไปมา กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริม  -  -  - 3,795,000 เพิ่มขึน้  ประชาชนได๎ใช๎ถนน

เหล็กจากบริเวณเชื่อมตํอ หมูํ 3 สะดวกและปลอดภัย เหล็ก บริเวณตํอจาก 1 สาย ที่ได๎มาตรฐานใน

 ต าบลไรํรถ ถงึหมูํ 6 ต าบลตล่ิงชัน  คสล.เดิม ของอบจ.บริเวณ ระยะทาง การสัญจรไปมาได๎

ต าบลไรํรถ อ าเภอดอนเจดีย๑ ไรํอ๎อย นายล าพอง ถงึ ยาว 1,150 อยํางสะดวกและ

บริเวณคลอง มอ.ผิวจราจร เมตร ปลอดภัย

กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว

ประมาณ 1,150 เมตรหนา

 0.15 เมตร

ตัวช้ีวัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

464 โครงการลาดยาง จากบํอส าราญ ถงึ 1.เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละออง กว๎าง 12 เมตร ระยะทาง  - 2,000,000  -  - เพิ่มขึน้  1 สาย ได๎ถนนลาดยางที่

ส่ีแยกบ๎านหนองกวาง   ต าบล 2.เพื่อการจราจรที่สะดวก ประมาณ 6,000 เมตร ยาว  6,000  กว๎าง 12 เมตร เพื่อใช๎

ทัพหลวง อ าเภอหนองหญ๎าไซ 3.เพื่อเป็นสายทางแบํงระหวําง เมร เป็นสายทางในการ

เชื่อมตํอกบัต าบลทัพหลวงและ หมูํ 6 ต.หนองราชวัตร กบัหมูํ 5 สัญจรที่สะดวกสบาย

ต าบลหนองราชวัตร ต าบลทัพหลวง และหมูํ 9 ต าบล ตํอชุมชนที่ดีขึน้

หนองหญ๎าไซ และหมูํ 10 ต าบล

หนองหญ๎าไซ

งบประมาณและที่มา



มีถนน คสล.

465 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.สาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  -  -  - 6,294,000 เพิ่มขึน้ ครัวเรือนได๎รับความ

บัลลังก๑ - หนองเตําทองถงึเขตติดตํอ ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,990 1 สาย สะดวกรวดเร็วในการ

หมูํ 1 ต.หนองราชวัตร  ของต าบล เมตร ยาว 1,990  เดินทาง

หนองหญ๎าไซ อ าเภอหนองหญ๎าไซ เมตร

มีถนน คสล.

466 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.สาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  -  - 5,082,000  - เพิ่มขึน้ ครัวเรือนได๎รับความ

หนองกระทุํม - หนองเตําทอง ถงึเขต ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600 1 สาย สะดวกรวดเร็วในการ

ติดตํอ หมูํ 1 ต าบลหนองราชวัตร  เมตร ยาว 1,600  เดินทาง
ต าบลหนองหญ๎าไซ อ.หนองหญ๎าไซ เมตร

มีถนนลาด
467 โครงการลาดยาง จากวัดบํอส าราญ 1.เพื่อลดมลพิษภาวะฝุ่นละออง กว๎าง 12 เมตร ระยะทาง  -  -  - 2,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ได๎ถนนลาดยางที่

ถงึสามแยกหนองสานแตร หมูํ 4 2.เพื่อการจราจรที่สะดวก ประมาณ 2,000 เมตร 1 สาย กว๎าง 12 เมตร เพื่อใช๎
ต าบลทะเลบกและหมูํ 5 เชื่อม 3.เพื่อเป็นสายทางแบํงระหวําง ยาว 2,000 เป็นสายทางในการ
ตํอกบัต าบลทัพหลวง อ าเภอ อ.หนองหญ๎าไซ กบั อ.ดอนเจดีย๑ เมตร สัญจรที่สะดวกสบาย
หนองหญ๎าไซ 4.เพื่อให๎นักเรียนเดินทางไป ตํอชุมชนที่ดีขึน้

โรงเรียนอยํางสะดวก
ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ถนนลาด

468 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางคัน เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  -  - 4,400,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ครัวเรือนได๎รับความ

คลองชลประทาน หมูํ 6 ต าบล ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000 1 สาย สะดวกรวดเร็วในการ

หนองหญ๎าไซ ถงึเขตติดตํอต าบล  เมตร ยาว 2,000 เดินทาง
หนองโพธ์ิ  ต าบลหนองหญ๎าไซ เมตร

งบประมาณและที่มา



อ าเภอหนองหญ๎าไซ

มีถนน คสล.

469 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.จากฝาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  กว๎าง 6  -  -  - 11,093,000 เพิ่มขึน้ 1 ครัวเรือนได๎รับความ

บ๎านดอนกระเบื้อง ถงึถนนลาดยาง ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ เมตร ยาว 3,500 เมตร สาย ยาว สะดวกรวดเร็วในการ

หมูํ 6 ต าบลทัพหลวง ของต าบล 3,500 เมตร เดินทาง

หนองหญ๎าไซ อ าเภอหนองหญ๎าไซ

ระยะทาง

470 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพือ่เปน็สายทางคมนาคมทีส่ะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 1,979,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบล

Asphlt Concrete บริเวณหมูํที่ และการขนสํงพืชผลการเกษตร ระยะทาง 4,555 เมตร การซํอมเสริม และประชาชนในง

9,3,4 ต.วังยาง (ถนนสายตาลขีพ้ลุ - ของราษฎรออกสํูตลาดทั้งเป็น ผิวทางระยะ พื้นที่ใกล๎เคียมี

บรรไดทอง) เชื่อมตํอ ต.ดอนมะสังข๑ การเชื่อมต่ิระหวํางต าบล ทาง 4,555 ความสะดวกใน

อ.เมือง เมตร การเดินทาง

มีถนนลาด

471 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํ กว๎าง 6 เมตรยาว 1,000 ม.  -  - 2,500,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ท าให๎ประชาชนทั้ง

คันคลองยายสํุมจากถนนหัวเกาะ ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต หมูํ 6 ต าบลสนามชัย อ าเภอ 1 สาย ยาว ในเขตและนอก

หนองแปดค่ า ถงึเขตไผํขวาง ต าบล พื้นที่สัญจรไปมาและขนสํงผล เมือง 1,000 เมตร เขตพื้นที่ได๎รับ

สนามชัย อ าเภอเมือง ผลิตทางการเกษตรได๎สะดวก ความสะดวกใน

รวดเร็วย่ิงขึน้ การสัญจรไปมา

และสามารถขนสํง

พืชผลผลิตได๎สะดวก

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด 

งบประมาณและที่มา



472 โครงการกอํสร๎าง ลาดยางจากส่ีแยก เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  - 7,260,000  -  - ยางเพิ่มขึน้ ครัวเรือนได๎รับความ

หนองกวาง ถงึเขตติดตํอ ต าบล ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,200  1 สาย ยาว สะดวกรวดเร็วในการ

ทัพหลวง ต าบลหนองหญ๎าไซ  เมตร 2,200 เมตร เดินทาง
อ าเภอหนองหญ๎าไซ

มีถนนดิน

473 โครงการกํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหนิ เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  -  -  - 2,703,000 เพิ่มขึน้ ครัวเรือนได๎รับความ

คลุก จากบา๎นนายวิเศษ จันทร๑เสวก ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ กว๎าง 8 เมตร ยาว 2,000  1 สาย ยาว สะดวกรวดเร็วในการ

ถงึเขตติดตํอ หมูํ 9 ต าบลทัพหลวง  เมตร 2,000 เมตร เดินทาง
ต าบลหนองหญ๎าไซ อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาด 

474 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางจาก เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน จ านวน 1 สาย  -  - 11,000,000  - ยางเพิ่มขึน้ ครัวเรือนได๎รับความ

หลังปั๊ม ปตท.หมูํที่ 13  เชื่อมตํอ ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000  1 สาย ยาว สะดวกรวดเร็วในการ

ต าบลหนองราชวัตร และต าบล เมตร 5,000 เมตร เดินทาง

หนองหญ๎าไซ อ าเภอหนองหญ๎าไซ

ระยะทาง

475 โครงการซํอมสร๎างถนนหมูํ4 บ๎านร้ิว เพือ่ใช๎เปน็สายทางในการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,050,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนได๎รับความ

ห๎วยพรอด ต.ดอนมะสังข๑ สัญจรของประชาชนระหวําง หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง การซํอมเสริม สะดวกในการใช๎

โดยแอสฟัลท๑ติกส๑คอนกรีตจากแยก ต.ดอนมะสังข๑ และต าบลดอนตาล ยาว 795 เมตร ผิวทางระยะ สายทางจราจรและ

ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3451 ทาง795 สามารถลดคํา

 (บ๎านลาดตาล-บ๎านโคกโคเฒํา) เมตร ใช๎จาํยในการ

ถงึถนนลาดยาง สพ. 4079 เดินทางไปมา

หาสํูกนัได๎



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนหินคลุก

476 โครงการกอํสร๎างถนนหินคลุกคัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,300  -  - 1,620,000  - เพิ่มขึน้ ประชาขนได๎ใช๎

คลองชลประทาน 8 ซ๎ายต.กระเสียว สัญจรไปมา ของประชาชน  เมตร  1 สาย ยาว ประโยชน๑ในการ

อ าเภอสามชุก เชื่อมตํอกบัต าบล 5,300 เมตร สัญจรไปมาจาก

หนองสะเดา อ าเภอสามชุก  หมูํที่ 2 ต.นองสะเดา

 ถงึหมูํที่ 9

ต าบลกระเสียว

มีถนนเพิ่มขึน้

477 โครงการกอํสร๎างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให๎มีสายทางการคมนาคมที่ เร่ิมจากถนนลาดยาง  -  -  - 2,100,000 1 สาย ระยะ ประชาชนสามารถใช๎

(หมูํที่ 11) ต าบลหนองโพธ์ิ อ าเภอ สะดวก สายหนองหญ๎าไซ - ทางยาว สายทางคมนาคมได๎

หนองหญ๎าไซ สามัคคีธรรม บริเวณ 800 เมตร อยํางสะดวก

ส านักงานมิตรผล เขต 4 

ต าบลหนองหญ๎าไซ 

ถงึบริเวณสะพานคอนกรีต

บ๎านหนองจกิยาว หมูํ 2

 ต าบลหนองโพธ์ิ กว๎าง 6

 เมตรยาว 800 เมตร

มีถนนลาดยาง
478 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 เพื่อแกไ๎ขปัญหาความเดือดร๎อน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,685,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

บ๎านสันดอน  ต.บางปลาม๎า  ถงึเขต ของประชาชนในการคมนาคม ความหนา 0.5 ม. ไหลํทาง 1  สาย บางปลาม๎า ,

ติดตํอเทศบาลต าบลบ๎านแหลม เขา๎พื้นที่การเกษตรและที่อยํู ขา๎งละ 1.00  ม. ระยะทาง ระยะทาง  ต.บ๎านแหลม  และ 

อ.บางปลาม๎า อาศัยของประชาชนในพื้นที่ 5,000  เมตร ยาว 5,000. ต.มะขามล๎ม  

งบประมาณและที่มา



ต.บางปลาม๎า , ต.บ๎านแหลม, เมตร ได๎รับความสะดวก

และ ต.มะขามล๎ม ในการเดินทาง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนคสล. 

479 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.บริเวณ เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 2,000,000 เพิ่มขึน้ 1 การคมนาคมสะดวก
ริมบึงวังพลับ หมูํ 5 ต าบลมดแดง รวดเร็วขึน้ 2,800 เมตร สาย ยาว และรวดเร็วขึน้

เชื่อมตํอ  ถงึเขตติดตํอ หมูํ 4 2,800 เมตร

 ต าบลโพธ์ิพระยา

มีถนนลาด 

480 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 8,929,900  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

ฟัลติกคอนกรีต ภายในหมูํบ๎านหมูํ 8 สะดวกในการคมนาคม ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05  1 สาย ยาว สะดวกในการคมนาคม

ต าบลวังลึก เร่ิมต๎นจากบริเวณถนน เมตร 4,000 เมตร

ลาดยางเดิม หมูํที่ 1 ต าบลยํานยาว 

ถงึบริเวณประตูน้ า ทํากระพี้ หมูํ 9 

เชื่อมตํอระหวําง ต าบลยํานยาว

และต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก

มีถนนลาด 

481 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  - 3,850,000  -  - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

เร่ิมจากบริเวณบ๎านนายดาว  คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 2,000 เมตร  1 สาย ยาว ทัพหลวงและต าบล

ขวัญงาม ถงึบริเวณส่ีแยกตาสาน  คมนาคมขนสํง 2,000 เมตร หนองหญ๎าไซได๎รับ

เป็นสายทางเชื่อมตํอระหวําง ความสะดวกใน

งบประมาณและที่มา



ต.หนองขาม กบัต.หนองปลิง  การเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนน คสล. 

482 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.หมูํ 7 เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 2,000,000 เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

บริเวณคันคลองชลประทาน รวดเร็วขึน้ 1,100  เมตร  1 สาย ยาว และรวดเร็วขึน้

ถงึบริเวณเขตติดตํอหมูํ 6 ต าบล 1,100 เมตร

โพธ์ิพระยาเชื่อมตํอต าบลมดแดง 

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล. 
483 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2 เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 8,580,000 เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

,3,6 ถนนสายคลองสํงน้ า รวดเร็วขึน้ 2,200 เมตร หนา 0.15  1 สาย ยาว และรวดเร็วขึน้

ชลประทานระหวํางบริเวณ เมตร 2,200 เมตร

สะพานคอนกรีต หมูํ 2 ต าบล

มดแดง ถงึบริเวณเขตติดตํอหมูํ 1 

ต าบลบ๎านกรําง เชื่อมตํอระหวําง

ต าบลมดแดงกบัต าบลบ๎านกรําง

อ าเภอศรีประจนัต๑

มีสะพาน คสล.

484 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสะพานที่มี ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร  -  - 4,500,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

หมูํที่ 9 เร่ิมจากบริเวณที่ดินนาง คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 60 เมตร 1 สาย ยาว หนองขามและต าบล

สุวรรณา  รอดยอดสร๎อย ถงึบริเวณ คมนาคมขนสํง 60 เมตร หนองหญ๎าไซได๎รับ

หมูํที่ 3 ต.ดํานช๎าง  อ.ดํานช๎าง ความสะดวกใน

เป็นสายทางระหวําง ต.หนองขาม การเดินทาง

งบประมาณและที่มา



อ.หนองหญ๎าไซ  กบั ต.ดํานช๎าง

อ.ดํานช๎าง

มีถนนลาด 

485 โครงการกอํสร๎างลาดยางแบบ เพื่อจาํยเป็นกอํสร๎างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 ม.ระยะ  -  - 9,660,000    - ยางเพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

CAPE SEALหมูํที่ 2 , หมูํที่ 9 ผิวจราจร CAPE SEAL ทาง ยาว 2,300 เมตร  1 สาย ยาว คมนาคมที่ดีขึน้

จากบริเวณสะพาน คสล. บ๎าน คิดเป็นพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,300 เมตร

นายสวําง มั่นเพชร หมูํที่ 2 ถงึ 13,800 ตร.ม.

บริเวณสะพาน คสล.ที่นานาง

ดวงสมร แคนเพชร หมูํที่ 9 

ต าบลบ๎านดอนอ าเภออูํทอง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล. 
486 โครงการกอํสร๎างถนน คสล.หมูํ ที่ 6 เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทางยาว 2,750 เมตร  -  -  - 9,000,000 เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

สายคันคลองทิ้งน้ า ทุํงนาป่ามดแดง รวดเร็วขึน้ กว๎าง 6 เมตร  1 สาย ยาว และรวดเร็วขึน้

คลอง ร.1 ซ๎าย 2 พี่น๎อง 2,750 เมตร

(ฝ่ังตะวันออก) เร่ิมจากเขตติดตํอ

เชื่อม ต.บ๎านกรํางหมูํที่ 6 ผําน
ต าบลบางงามไปบรรจบเขตต าบล

มดแดง หมูํที่ 4

ระยะทาง

487 โครงการกอํสร๎างเสริมขยายถนนดิน 1.เพื่อพัฒนาสายทางสายหลัก ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  - 6,500,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ทางสัญจรที่เชื่อมตํอ

พร๎อมลงหนิคลุกผิวจราจรบดอัดแนํน ในการเชื่อมโยงการคมนาคม ระยะทางยาว 4,000 เมตร การขยาย การเดินทางไปอ าเภอ

งบประมาณและที่มา



คันคลองระบายน้ าสายใหญํ จระเข๎ ระหวํางต าบล ถนนดิน อูํทองสะดวกปลอดภัย

สามพันจากต าบลย๎ุงทะลาย ถงึ 2.เพื่อให๎เกษตรใช๎เป็นสายทางใน ระยะทาง ประหยัดเวลา

ต าบลจรเขส๎ามพัน(ฝ่ังซ๎าย) การขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 4,000 เมตร

ของต าบลย๎ุงทะลาย อ าเภออูํทอง 3.เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน๑

บริเวณคันคลอง

มีถนนลาด

488 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง แอส 1.เพื่อพัฒนาสายทางคมนาคม ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 5,000,000  - ยาง เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

ฟัลส๑ติกคอนกรีตคันคลองสํงน้ า5L-2L ให๎ได๎มาตรฐาน ระยะทาง 2,500 เมตร  1 สาย ยาว และรวดเร็วขึน้

จากต าบลย๎ุงทะลายถงึ ต.บ๎านดอน 2.เพื่อให๎ประชาชนใช๎เป็นสายทาง 2,500 เมตร

ของต าบลย๎ุงทะลาย อ าเภออูํทอง ในการเดินทางไปมาหาสํูกนัและ

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

3.เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง

การเกษตรเป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล. 

489 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายเลียบ เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทางยาว  2,700 เมตร  -  -  - 8,424,000 เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก
คันคลองสํงน้ าชลประทาน 1 ขวา รวดเร็วขึน้ กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15  1 สาย และรวดเร็วขึน้

สายสะพานตาแล - ไรํรถ เร่ิมจาก  เมตร ระยะทาง

สะพานตาแล หมูํ 3 บ๎านทุํงขโมย ยาว 2,700

ต าบลบางงาม ไปตามคันคลองสํงน้ า เมตร

ชลประทาน 1 ขวา (ฝ่ังตะวันตก)ไป

งบประมาณและที่มา



เชื่อมตํอกบัต าบลไรํรถ หมูํ 6

ของต าบลบางงาม อ าเภอ

ศรีประจนัต๑

มีถนนลาด

490 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่สัญจร ถนนกว๎าง 6 ม. ยาว 2,500  - 2,999,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชน ต. ดอนคา

แอสฟัสท๑ติก หมูํ 18 เชื่อมตํอกบั ไปมาที่มาตรฐาน เมตร  1 สาย ยาว และ ต.ศาลาขาว ได๎รับ

ต าบลดอนคาและต าบลศาลาขาว 2,500 เมตร ประโยชน๑ในการ

ใช๎สายทาง

มีถนนลาด

491 กอํสร๎างถนนลาดยางจากหลังปั๊ม เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,500,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

ปตท. หมูํที่ 13 ต.หนองหญ๎าไซ คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 5,000 เมตร  1 สาย ยาว ทัพหลวงและต าบล

ถงึเขตติดตํอ  หมูํที่ 5 คมนาคมขนสํง 5,000 เมตร หนองหญ๎าไซได๎รับ

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ ความสะดวกใน

การเดินทาง

มีถนน คสล. 

492 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. สายคัน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทางยาว  3,400 เมตร  -  - 10,000,000  - เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

คลองทิ้งน้ า ทุํงหลวง - นาพุทรา รวดเร็วขึน้ กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15  1 สาย และรวดเร็วขึน้

 (คลอง ร.2 ซ๎าย 2 พี่น๎อง) เมตร ระยะทาง

(ฝ่ังตะวันออก) เร่ิมจากหมูํ 6 ยาว 3,400

บ๎านทุํงหลวง ต.บางงาม เชื่อมตํอกบั เมตร

คันคลองระบายน้ าทิ้งไปบรรจบเขต ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

493 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่สัญจร ถนนกว๎าง 6 เมตรยาว  -  - 2,580,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชน ต.ดอนคา

แอสฟัลท๑ติก หมูํที่ 9 เชื่อมตํอกบั ไปมาที่มาตรฐาน 1,800 เมตร  1 สาย ยาว และต าบลหนองโอํง

งบประมาณและที่มา



ต าบลดอนคา และต าบลหนองโอํง 1,800 เมตร มีถนนที่ได๎มาตรฐาน

สัญจรสะดวกมากขึน้

มีถนนลาด

494 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่สัญจร ถนนกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,856,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชน ต.ดอนคา

ฟัสท๑ติก หมูํ 10 ต าบลดอนคา ไปมาที่มาตรฐาน ยาว 4,000 เมตร  1 สาย ยาว และ ต.พลับพลาไชย

เชื่อมตํอระหวํางต าบลพลับพลาไชย 4,000 เมตร ได๎รับประโยชน๑ในการ
ใช๎สายทาง

มีถนนลาด

495 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 2 เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านได๎มี ระยะทาง 1.5 กม.ขนาดกว๎าง  - 3,760,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ การคมนาคมที่สะดวก

บ๎านดอนยายกอํย เชื่อมเขตติดตํอ ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม 6 เมตร ในเขตพื้นที่ต าบล  1 สาย และรวดเร็วภายในหมูํ

ต าบลหนองบํอ กบัต าบลสระพังลาน ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว สระพังลาน และเขตติดตํอ ระยะทาง บ๎าน
ต าบลหนองบํอ 1.5 กม.

มีถนนลาด

496 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 9 เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านได๎มี ระยะทาง 2.5 กม.  -  -  - 5,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ การคมนาคมที่สะดวก

บ๎านสุวรรณวัฒน๑ เชื่อมเขตติดตํอ ถนนส าหรับใช๎ในการคมนาคม ขนาดกว๎าง 6 เมตร ในเขต  1 สาย และรวดเร็วภายในหมูํ

ต าบลหนองบํอกบัต าบลสระพังลาน ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ ต.สระพังลาน และ ระยะทาง บ๎าน 

เขตติดตํอ ต าบลหนองบํอ 2.5 กม.

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่างบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

497 ลงหินคลุกซํอมแซมถนนภายใน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,930 ม.  -  - 490,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูํบ๎านบางคาง หมูํที่ 7 ต.บางพลับ สะดวกในการสัญจรและขนสํง การซํอมแซม และในพื้นที่ใกล๎เคียง

อ.สองพี่น๎องเชื่อมตํอ ต.วัดโบสถ๑ ยาว 2,930 มีการติดตํอและ

อ.บางปลาม๎าเร่ิมจากจดุเชื่อม เมตร ส่ือสารได๎สะดวก

ตํอถนนทางหลวงหมายเลข 3260- รวดเร็วขึน้

เขตหมูํบ๎าน
มีถนนลาด

498 โครงการกอํส๎างถนนลาดยาง 1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

แอสฟัลส๑ติกคอนกรีต คันคลองสํงน้ า ประชาชน ระยะทาง 2,500 เมตร  1 สาย และรวดเร็วขึน้

5L-5L-2Lจากต าบลจรเขส๎าพพัน 2.เพื่อขนสํงผลผลิตทางการ ระยะทาง 

เชื่อม ผํานต าบลย๎ุงทะลายถงึ เกษตร 2,500 เมตร

ต าบลบ๎านดอนของต าบลย๎ุงทะลาย 

อ าเภออูํทอง
มีถนนลาด

499 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส 1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,000,000  - ยาง เพิ่มขึน้ การคมนาคมสะดวก

ฟัสล๑ติกคอนกรีต จากต าบล ประชาชน ระยะทาง 2,000 เมตร  1 สาย และรวดเร็วขึน้
ย๎ุงทะลายเชื่อมตํอต าบลสระยายโสม 2.เพื่อขนสํงผลผลิตทางการ ระยะทาง 

ของต าบลย๎ุงทะลาย อ าเภออูํทอง เกษตร 2,000 เมตร

มีถนนลาด

500 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแอส เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา กว๎าง 6 เมตร ยาว 4,000  - 1,816,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชน ต.ดอนคา

ฟัลท๑ติก หมูํที่ 10 เชื่อมตํอ ที่มาตรฐาน เมตร  1 สาย และ ต.พลับพลาไชย
ต.ดอนคาและ ต. พลับพลาไชย  ระยะทาง ได๎รับประโยชน๑ในการ

อ าเภออูํทองของต าบลดอนคา 4,000 เมตร ใช๎สายทาง

อ าเภออูํทอง



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

501 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,500  -  -  - 2,999,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชน ต.ดอนคา

แอสฟัลส๑ติก หมูํที่ 18 ต าบลดอนคา ที่มาตรฐาน เมตร  1 สาย และต าบลศาลาขาว

เชื่อมตํอต าบลศาลาขาว อ าเภอ ระยะทาง ได๎รับประโยชน๑ในการ

อูํทองของต าบลดอนคา อ าเภออูํทอง 2,500 เมตร ใช๎สายทาง

ระยะทาง

502 ปรับปรุงคันคลองโดยเทคอนกรีต เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15  -  - 2,795,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนได๎รับความ

เสริมเหล็กหมูํที่ 2 บ๎านหนองเพียร ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตรยาว 1,220 เมตร การปรับปรุง สะดวกในการสัญจร

สายเลียบคันคลองทิ้งน้ าทุํงหลวง สะดวก รวดเร็ว ยาว 1,220

พี่น๎อง)ฝ่ังซําย เร่ิมจากหมูํที่ 4 เมตร

ต.มดแดงถงึเขต หมูํ 2,6 

ต.บางงาม อ.ศรีประจนัต๑

มีถนนลง

503 โครงการกอํสร๎างถนนหินคลุกบดอัด เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว  -  -  - 1,985,000 หินคลุกเพิ่มขึน้ ประชาชนมีสายทาง

หมูํที่ 10 เทศบาลต าบลทําเสด็จ ที่มาตรฐาน 1,500 เมตร 1 สาย ขนสํงผลผลิตทางการ

เชื่อมตํอกบัต าบลดอนคา ระยะทาง เกษตรที่สะดวก

ของต าบลดอนคา 1,500 เมตร

มีถนนลาด

504 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว   - 2,580,000  -  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชน ต.ดอนคา

งบประมาณและที่มา



แอสฟัลท๑ติก หมูํ 9 ต าบลดอนคา ที่มาตรฐาน 1,800 เมตร  1 สาย และต าบลหนองโอํง

เชื่อมตํอต าบลหนองโอํง  ของต าบล ระยะทาง มีถนนที่ได๎มาตรฐาน

ดอนคา  อ าเภออูํทอง 1,800 เมตร สัญจรสะดวกมากขึน้

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีสะพาน
505 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎มแมํน้ า เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กอํสร๎างสะพาน คสล. กว๎าง  -  -  - 20,000,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

ทําจนีวัดชีปะขาว หมูํ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา 9  เมตร ยาว 150 เมตร 1 แหํง สะดวกในการสัญจร

ต.บ๎านแหลมเชื่อมตํอกบั หมูํ 3 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒน- พร๎อมทางเดินเท๎าและ ยาว 150 ไปมา ,ประชาชน

ต าบลตะคํา อ าเภอบางปลาม๎า ธรรมอันดีงาม ระหวํางสองต าบล ทางเชิงลาดทั้งสองฝ่ัง เมตร ทั้งสองต าบลได๎

รํวมแลกเปล่ียน
และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมตํอกนั

มีสะพาน

506 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎มคลอง บูรณาการการพัฒนาพื้นที่คาบ กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํ 8  -  - 6,000,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนใช๎สัญจ

หมูํ 8 ต าบลวัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า เกีย่วเพื่อการจราจรและขนสํง ต าบลวัดโบสถ๑ เชื่อมตํอ 1 แหํง รและขนสํงพืชผล

เชื่อม ต าบลหัวโพธ์ิ อ าเภอ พืชผล หมูํ 10 ต าบลหัวโพธ์ิ ยาว 50

สองพี่น๎อง ของ ต าบลวัดโบสถ๑ อ าเภอสองพี่น๎องยาว50 เมตร

อ าเภอบางปลาม๎า เมตร ผิวจราจรกว๎าง6 เมตร 

ทางเท๎ากว๎างขา๎งละ 1 เมตร

งบประมาณและที่มา



มีสะพาน

507 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 7 บูรณาการการพัฒนาพื้นที่คาบ กอํสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 7  - 6,000,000  -  - คสล.เพิ่มขึน้ ประชาชนใช๎สัญจรและ

ต าบลวัดโบสถ๑ อ าเภอบางปลาม๎า เกีย่วเพื่อการจราจรและขนสํง ต าบลวัดโบสถ๑ เชื่อมหมูํ 5 1 แหํง ขนสํงพืชผล

เชื่อมตํอ ต าบลบางพลับ พืชผล ต าบลบางพลับ  อ.สองพี่น๎อง ยาว 50

อ.สองพี่น๎อง ต าบลวัดโบสถ๑ ยาว 50 เมตร ผิวจราจร เมตร

อ าเภอบางปลาม๎า 6เมตร ทางเท๎ากว๎างขา๎งละ 

1 เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

508 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาด เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มีคุณ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 4,500,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนได๎รับความ

ยางสายบ๎านโคกโพธ์ิ -บ๎านสาลี ภาพและสะดวกสบายในการ ยาว 4,000 เมตร การปรับปรุง สะดวกในการขนสํงพืช
เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสท๑ติก คมนาคมขนสํงพืชผลทางการ ยาว 4,000 ผลทางการเกษตรและ

คอนกรีตเชื่อมตํอ (ถนนในความดูแล เกษตรระหวํางต าบลได๎สะดวก เมตร การเดินทางติดตํอกบั

ของ อบจ.สุพรรณบุรี )ในพื้นที่ ต าบลขา๎งเคียง

หมูํที่ 2,3 ต าบลกฤษณา 

อ าเภอบางปลาม๎า

มีถนนลาดยาง
509 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง (จาก เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร  - 6,000,000  -  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนสามารถ

บ๎านหนองยาว หมูํ 2 - สุดเขตต าบล ที่สะดวกสบายมากขึน้  ยาว 3 กโิลเมตร ระยะทางยาว สัญจรไปมาได๎อยําง

ห๎วยขมิ้น หมูํ 13 บ๎านหนองพลับ) 3  เมตร สะดวกสบายท าให๎มี

งบประมาณและที่มา



(เขตเชื่อมตํอต าบลนิคมกระเสียว) คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ต าบลห๎วยขมิ้น อ าเภอดํานช๎าง

มีถนนลาดยาง

510 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง (จาก เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม กว๎าง 6 เมตร  -  - 8,000,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนมีการ

ลาดยางสายกกตาด หมูํ 9 (เดิม)- ที่สะดวกสบายมากขึน้ ยาว 3.7 กโิลเมตร ระยะทางยาว คมนาคมที่สะดวก

(เขตเชื่อมตํอต าบลนิคมกระเสียว) 3.7 กโิลเมตร สบายมากขึน้

ต าบลห๎วยขมิ้น อ าเภอดํานช๎าง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

511 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 9 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง สายแยกทางหลวง 333  -  -  - 45,000,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

บ๎านเขาโล๎น ต าบลวังคัน เชื่อมตํอ สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก กม.76  กว๎าง 9 เมตร ระยะทางยาว สะดวกปลอดภัยในการ

หมูํ 3 บ๎านหนองอุโลก รวดเร็ว ยาว 10 เมตร 10 เมตร เดินทาง

ต าบลหนองมะคําโมง อ าเภอ

ดํานช๎าง

มีถนนผิว 

512 โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจรหิน เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง ขนาดกว๎าง 8 เมตร ยาว  -  -  - 5,000,000 จราจรหินคลุก ประชาชนได๎รับความ

คลุก สายหมูํ 4 บ๎านดงรัง ถงึบ๎าน สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก 1,500 เมตร เพิ่มขึน้ สะดวกปลอดภัยในการ

งบประมาณและที่มา



พุขอํย หมูํ 2 ต าบลหนองมะคําโมง รวดเร็ว 1 สาย ยาว เดินทาง
เชื่อมตํอกบัต าบลวังคัน 1,500 เมตร
อ าเภอดํานช๎าง

มีถนนลาดยาง

513 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยางขนาดผิวจราจร  - 3,500,000  -  - เพิ่มขึน้ 1 สาย การคมนาคมของ

หน๎าวัดหนองเปาะไปจรดห๎วย ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,000 ระยะทาง ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ

น้ าจนัทร๑ เชื่อมเขตติดตํอจงัหวัด ความสะดวก เมตร ยาว 1,000 ความสะดวก
กาญจนบุรี หมูํ 2 ต าบลดํานช๎าง เมตร
อ าเภอดํานช๎าง

มีถนนลาดยาง

514 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางสาย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยาง ขนาดผิว  -  - 16,450,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย การคมนาคมขนสํงของ

บ๎านผ๎ูใหญํบ๎าน -สุดเขต ต าบลนิคม ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ จราจรกว๎าง  6 เมตร ยาว ระยะทาง ประชาชนในพื้นที่และ

กระเสียว หมูํที่ 4 ต าบลดํานช๎าง ความสะดวก 4,700 เมตร ยาว  4,700 พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

อ าเภอดํานช๎าง เมตร ความสะดวก

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน

515 โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กบั ผิวตราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 5,000,000  - ผิวจราจร ประชาชนได๎รับความ

ลาดยางหมูํ 1 บ๎านดอนกลาง ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร ยาว 2,000 เมตร เพิ่มขึน้ สะดวกย่ิงขึน้

ต.เนินมะปรางค๑ เขตติดตํอ 1 สาย ยาว

ต.ดอนมะนาว 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา



มีถนนลาดยาง

516 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยาง ขนาดผิว  -  -  - 9,800,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนทั้งในและ

เขาชํองคับ-ประดํูเหล่ียม เขต ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎ จราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว 1  สาย นอกพื้นที่ได๎รับ

หนองปลิง จงัหวัดกาญจนบุรี รับความสะดวก 2,800 เมตร ยาว  2,800 ความสะดวกใน

 (บริเวณวัดเขาชํองคับ - เมตร การเดินทาง

ล าห๎วยแมํทวีป) หมูํ 14

ต าบลดํานช๎าง อ าเภอดํานช๎าง

มีถนนลาดยาง

517 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางสาย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยาง ขนาดผิว  - 1,260,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนทั้งในและ

ตํอจากสายเดิมสายทรัพย๑ศิลา ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎ จราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว 1  สาย นอกพื้นที่ได๎รับ
ต าบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี รับความสะดวก 360 เมตร ระยะทางยาว ความสะดวกใน

หมูํ 19  เชื่อมตํอต าบลดํานช๎าง 360 เมตร การเดินทาง

อ าเภอดํานช๎าง

มีถนน

518 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางสาย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลาดยาง ขนาดผิว  -  - 7,000,000  - ลาดยาง ประชาชนทั้งในและ

ถนนสายใหญํจากบ๎านนางละออง- ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ จราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว เพิ่มขึน้ นอกพื้นที่ได๎รับ
ต าบลหนองปลิง จงัหวัดกาญจนบุรี ความสะดวก 2,000 เมตร 1 สาย ยาว ความสะดวกใน

หมูํที่ 20 เชื่อมตํอต าบลดํานช๎าง 2,000 เมตร การเดินทาง

อ าเภอดํานช๎าง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

519 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง สาย เพื่อให๎ประชาชนในต.องค๑พระ จดุเร่ิมต๎นตรงถนนคอนกรีต  -  - 24,000,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมีถนนปลอด

งบประมาณและที่มา



เชื่อมระหวําง หมูํบ๎านทุํงมะกอก  และ ต.เขาโจด มีถนนใช๎ในการขน บ๎านทุํงมะกอกไปถงึหมูํ 1 สาย ระยะ ฝุ่นและขนย๎ายพืชผล

หมูํ 1บ๎านน้ าพุ ต าบลเขาโจด ย๎ายพืชผลทางการเกษตรสํงขาย บ๎านน้ าพุต.เขาโจด ทางยาว ทางการเกษตรสํูตลาด

จ.กาญจนบุรีเชื่อมตํอต าบลองค๑พระ กบัต าบลสํูตลาดได๎สะดวก จ.กาญจนบุรีกว๎าง 6 เมตร 6,000 เมตร รวดเร็ว

เขาโจด ยาว 6,000 เมตร

มีถนนลาดยาง

520 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎สะดวก จดุเร่ิมต๎นสามแยกคอกช๎าง  -  -  - 32,000,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนมีถนนปลอด

สายเชื่อมหมูํ 5 บ๎านถนนสาย ปลอดภัยและปลอดฝุ่น ถงึหมุํบ๎านและว๎าวังควายหมูํ 1  สาย ระยะ ฝุ่นและขนย๎ายพืชผล

เขาธงละว๎าวังควาย เชื่อมตํอ 4 ต าบลวังยาว ถนนกว๎าง. ทางยาว ทางการเกษตรสํูตลาด

ต.องค๑พระกบัต าบลวังยาว  6 ม. ยาวรวม 8,000 เมตร 8,000 เมตร รวดเร็ว

อ าเภอดํานช๎าง

มีถนนลาดยาง

521 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง สาย เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎สะดวก จดุเร่ิมต๎นตรงถนนลาดยาง  -  - 20,000,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมีถนนปลอด

เขาใหญํมํวงเฒํา เชื่อมตํอ ปลอดภัยและปลอดฝุ่น ทางเขา๎หมูํบ๎านเขาใหญํไป 1  สาย ระยะ ฝุ่นและขนย๎ายพืชผล

ต.องค๑พระกบัต าบลสมเด็จเจริญ ทางหมูํบ๎านมํวงเฒํา ต าบล ทางยาว ทางการเกษตรสํูตลาด
อ าเภอดํานช๎าง สมเด็จเจริญ จงัหวัด 5,000 เมตร รวดเร็ว

กาญจนบุรี ถนนกว๎าง  6 

เมตร ยาว 5,000 เมตร

มีถนนลาดยาง

522 โครงการถนนลาดยางสายเขาธง เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎สะดวก จดุเร่ิมต๎นตรงจดุส้ินสุดถนน  -  -  - 11,200,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนมีถนนปลอด

เชื่อมตํอ ต าบลองค๑พระกบัต าบล ปลอดภัยและปลอดฝุ่น คอนกรีตไปทางหมูํบ๎าน 1  สาย ระยะ ฝุ่นและขนย๎ายพืชผล
สมเด็จเจริญ อ าเภอดํานช๎าง เขาแหลมต าบลสมเด็จเจริญ ทางยาว ทางการเกษตรสํูตลาด

จงัหวัดกาญจนบุรี ถนนกว๎าง 2,800 เมตร รวดเร็ว

6 เมตร ยาว 2,800 เมตร

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

523 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 6 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง สายบ๎านบุํงยางหมูํ 6 ถงึบ๎าน  -  - 27,000,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

บ๎านบุํงยาง ต าบลวังคัน เชื่อมตํอ สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก หนองอุโลก หมูํ 3 ต าบล 1  สาย ระยะ สะดวกปลอดภัยในการ

ต าบลหนองมะคําโมง อ าเภอ รวดเร็ว หนองมะคําโมง ขนาดกว๎าง ทางยาว เดินทาง

ดํานช๎าง 9 เมตร ยาว 6 กโิลเมตร 6 กม.

ระยะทาง

524 ซํอมแซมถนนลงลูกรังบริเวณหมูํที่ 7 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดกว๎างเฉล่ีย 6.00 เมตร  -  -  - 500,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบล

บ๎านทําขา๎ม  ต าบลหัวนา ถงึหมูํที่ 2 คุณภาพและสะดวกในการ ความยาวประมาณ 9,000 การซํอมแซม และประชาชนในพื้นที่

บ๎านดอนเกา๎  ต าบลบํอกรุ คมนาคมขนสํง เมตร ยาว 9,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอเดิมบางนางบวช เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

มีสะพาน

525 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎ม คลอง บูรณาการการพัฒนาพื้นที่คาบ กอํสร๎างคันกัน้น้ า หมูํ 7  - 3,000,000  -  - ขา๎มคลอง ป้องกนัน้ าทํวมเนื่อง

หมู ํ8 ต าบลโบสถ๑ อ าเภอบางปลาม๎า เกีย่วเพื่อสํงเสริมการเกษตรของ ต าบลวัดโบสถ๑ ยาว720 เพิ่มขึน้ จากเป็นที่ลํุมเส่ียงตํอ

เชื่อมตํอต าบลหัวโพธ์ิ อ.สองพี่น๎อง ราษฏร เมตร พร๎อม Box culvert 1 สาย ยาว อุทกภัย

ยาว 50 เมตร รวม 770  เมตร

ยาว 770 เมตร

มีถนน

526 กอํสร๎างถนนคสล. หมูํ 4 ต.เขาพระ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง ความกว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  -  - 2,000,000 คสล. ประชาชนได๎รับความ

เชื่อมตํอต าบลหัวนา  อ าเภอ สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึน้ สะดวกปลอดภัยในการ

เดิมบางนางบวช รวดเร็ว เมตร บริเวณทางไปเขาเขยีว 1 สาย ยาว เดินทาง

2,200 เมตร

งบประมาณและที่มา



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

527 โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดิน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน (ชํวงที ่1) กว๎างเฉล่ีย 6.00 ม.  -  - 750,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบลและ

ลงลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ 7ต.เขาดิน - เขตส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง หนา 0.15 ม. ยาว 400ม. การปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่

ต.ศรีบัวทอง จ. อํางทอง (ชํวงที่ 1) สะดวก  รวดเร็ว ปริมาตรลูกรัง240 ชํวงที่ 1 ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลูกบาศก๑ม. ยาว 400 ม. สะดวกรวดเร็วขึน้
 (ชํวงที ่2) กว๎างเฉล่ีย 6.00 ม. ชํวงที่ 2ยาว 

สูงเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว  1,250ม.

1,250เมตร ปริมาตรดินถม  

700 ลูกบาศก๑เมตร

มีถนนลาดยาง

528 กอํสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทางสัญจร กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง  -  -  - 4,800,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

แอสฟัลต๑คอนกรีต จากชุมชน ไป - มาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว แอสฟัลต๑คอนกรีตขา๎งละ 1  สาย ระยะ สะดวกปลอดภัยในการ

คลองตันสามาคี หมูํ 6  0.5 เมตรระยะทาง ทางยาว เดินทาง

ต.สระยายโสม ถงึเขตติดตํอ 1,600 เมตร 1,600 เมตร

ระหวําง หมูํ 7 บ๎านหนองบอน 

ต.จรเขส๎ามพัน

มีถนน

529 กอํสร๎างถนน คสล. เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,990   -  -  - 6,294,000 คสล. ครัวเรือนได๎รับความ

สายบัลลังก๑ -หนองเตําทอง ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ เมตร เพิ่มขึน้ สะดวก รวดเร็วในการ

ต.หนองหญ๎าไซ ถงึเขตติดตํอ หมูํ 1 1 สาย ยาว เดินทาง

งบประมาณและที่มา



ต.หนองราชวัตร 1,990 เมตร

มีถนนลาด

530 โครงการลาดยางคันกัน้น้ าจากถนน เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ ขนาดกว๎าง 6 เมตร  ยาว  - 1,200,000  -  - ยางคันกัน้ ประชาชนได๎รับความ

สายราษฏบูรณะ หมูํ 7 ต าบล ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร 1,000 เมตร น้ า เพิ่มขึน้ สะดวกปลอดภัยในการ

กฤษณาถงึบ๎านสวนผัก หมูํที 5 ของราษฏรทั้ง 2 ต าบล 1 แหํง ยาว เดินทาง

ต าบลตะคํา อ าเภอบางปลาม๎า

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

531 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกระหวําง เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ  - หมูํที่ 5 ผิวจราจรกว๎าง  -  - 575,362  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบล

อ.บางปลาม๎ากบัอ.สองพี่น๎อง สะดวกในการสัญจรและขนสํง 2.5 เมตร ยาว 2,500 เมตร การปรับปรุง และในพื้นที่ใกล๎เคียง

 - หมูํที่ 5 ต.บางใหญํบริเวณสะพาน หนา 0.10 เมตร หมูํที่ 5 ยาว มีการติดตํอและ

 คสล.ดอนแฟบถงึบริเวณเขต  - หมูํที่ 7 ผิวจราจรกว๎าง 2,500 ม. ส่ือสารได๎สะดวก

ต.วัดโบสถ๑ระยะทาง 2,500 เมตร 2.5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หมูํที่ 7 ยาว รวดเร็วขึน้

 -หมูทํี ่7 ต.บางใหญํ บริเวณสะพาน หนา 0.10 เมตร 3,000 เมตร

คสล.ดอนแฟบถงึหมูํที่ 9 เขต

 ต.วัดดาวระยะทาง 3,000 เมตร

ระยะทาง
532 ปรับปรุงถนนโดยถมดินเสริมขยาย เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎างเฉล่ีย 6 เมตร  -  -  - 1,462,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบลและ

ถนนบดอัดแนํนพร๎อมลงหินคลุก คุณภาพและสะดวกในการ ฐานกว๎างเฉล่ีย 7.5 เมตร การปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่

ผิวจราจรบดอัดแนํน หมูํ 5 คมนาคมขนสํง สูงเฉล่ีย 0.7 เมตร ระยะทาง ระยะทาง ใกล๎เคียงได๎รับความ

  ต าบลสระยายโสม 940 เมตร ปริมาตรดินถม 940 เมตร สะดวกรวดเร็วขึน้

 - หมูํ 9 ต าบลจรเขส๎ามพัน 4,123 ลูกบาศก๑เมตร

อ าเภออูํทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี ลงหินคลุกกว๎าง 6 เมตร

งบประมาณและที่มา



หนา 0.15 ม. ยาว 940 ม.

มีถนนลาดยาง

533 กอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2,7 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดกว๎าง 6 เมตร  ไหลํทาง  - 2,000,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

ต.เขาพระ  ถงึเขตติดตํอหมูํที่ 5 คุณภาพและสะดวกในการ ขา๎งละ 1.00 เมตร ความยาว 1 สาย เขาพระและต าบล

ต.เดิมบาง  (หน๎าส านักงานขนสํง คมนาคมขนสํง ประมาณ 2,000 เมตร ระยะทาง เดิมบางได๎รับความ

จงัหวัดสุพรรณบุรี) ยาว  2,000 สะดวกในการเดินทาง

 อ.เดิมบางนางบวช เมตร

มีถนนดิน

534 โครงการกอํสร๎างถนนดินจากหมูํ 10 เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ กว๎าง 6 เมตร พร๎อมลงลูกรัง  -  -  - 2,000,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

ต าบลหนองหญ๎าไซ ถงึหมูํ 5 ต าบล ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร เกล่ียเรียบ หนา 0.15 เมตร  ยาว 2,800 ม. สะดวกปลอดภัยในการ

ทัพหลวง อ าเภอหนองหญ๎าไซ ของราษฏรทั้ง 2 ต าบล ยาว 2,800 เมตร ตัวช้ีวัด เดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

535 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทาง เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ สภาพเดิมผิวจราจรหินคลุก  -  - 1,900,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนได๎รับความ

เชื่อมระหวําง หมูํ 1 , 8 ต.ดอนปรู ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร ปรับปรุงเป็นผิวจราจร การปรับปรุง สะดวกปลอดภัยในการ

ถงึหมูํ 3 ต าบลปลายนา ของราษฏรทั้ง 2 ต าบล ลาดยางแคปซีล ระยะทาง ผิวจราจร เดินทาง

อ.ศรีประจนัต๑ ประมาณ 1,700 เมตร ระยะทาง

1,700 ม.

มีถนน คสล.

536 กอํสร๎างถนน คสล. เลียบคลอง เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ ความกว๎าง 6.00 เมตร  หนา  -  - 1,990,000  - เพิ่มขึน้ การสัญจรไปมาของ

ชลประทานจากถนนบางล่ี - หนอง บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก 0.20 เมตร ยาว 450 เมตร 1 สาย ยาว ประชาชนสะดวก

วัลย๑เปรียงถงึบํอขยะเขต ในการสัญจรไป - มา หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,700 2,700 เมตร รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลเมืองสองพี่น๎อง ตารางเมตร ย่ิงขึน้

งบประมาณและที่มา



มีถนนหิน

537 กอํสร๎างถนนหินคลุกเชื่อมทางไป เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ ผิวจราจรหินคลุกกว๎าง  -  -  - 958,000 คลุก เพิ่มขึน้ ประชาชนเดินทาง

บ๎านกระบอก เป็นเขตเชื่อมตํอ บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก 6 เมตร ยาว 118 เมตร 1 สาย ยาว สัญจรไปมาสะดวก

ระหวํางเทศบาลเมืองสองพี่น๎องกบั ในการสัญจรไป - มา 118 เมตร มากขึน้

อบต.ศรีส าราญ

มีถนนคสล.

538 กอํสร๎างถนน คสล. เลียบคลอง เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ ผิวจราจรหินคลุกกว๎าง  - 1,900,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับ

ชลประทานจากถนนเทศบาล 1 ถงึ บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก 6 เมตร ยาว 450 เมตร 1 สาย ยาว ประโยชน๑จาก

ถนนบางล่ี - หนองวัลย๑เปรียง ในการสัญจรไป - มา หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ 450 เมตร การสัญจรไป - มา

ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น๎อง ไมํน๎อยกวํา 2,700 และมีถนนใช๎ส าหรับต

ตารางเมตร ขนสํงสินค๎าหรือ

ผลผลิทางการเกษตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน

539 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางสัญจร ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 3,300,000 ลาดยาง ประชาชนได๎รับ

สายพนังกัน้น้ า หมูํที่ 5 ต.ไผํกองดิน ไปมาสะดวกและเป็นถนนที่ ไหลํทางขา๎งละ 1.5 เมตร เพิ่มขึน้ ประโยชน๑จาก
อ.บางปลาม๎า  ซ่ึงเป็นเขตเชื่อมตํอ ปลอดฝุ่น 1 สาย การสัญจรไป - มา

ต.องครักษ๑ อ.บางปลาม๎า และ ไหลํทางขา๎ง และมีถนนใช๎ส าหรับต

อ.บางซ๎าย  จ.พระนครศรีอยุธยา ละ 1.5 ม. ขนสํงสินค๎าหรือ

ผลผลิทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา



มีสะพาน.

540 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง ความกว๎าง 2 เมตร ยาว  -  - 3,500,000  - คสล เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขต
ริมคลองหมูํแห  หมูํที่ 5 ต.ไผํกองดิน สัญจรไปมาสะดวก 200 เมตร 1 สาย ยาว ต.ไผํกองดิน และเขต

เชื่อมตํอสะพานใหญํติดเขตเทศบาล 200 เมตร เทศบาลบางปลาม๎า

ต าบลบางปลาม๎า ได๎รับความสะดวกใน

การเดินทาง

มีสะพาน.

541 โครงการกอํสร๎างสะพานขา๎มคลอง เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 6,000,000  เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขต

หมูํที่ 8 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า สัญจรไปมาสะดวก ความยาว 50 เมตร ทางเท๎า 1 สาย ยาว ต.วัดโบสถ๑ 

เชื่อมตํอ ต.หัวโพธ์ิ  อ.สองพี่น๎อง กว๎างขา๎งละ 1 เมตร 50 เมตร อ.บางปลาม๎าและ

 ต.หัวโพธ์ิ  

อ.สองพี่น๎อง ได๎รับ

ความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง
542 ปรับปรุงเสริมถนนดิน พร๎อมบดอัด เพื่อแกไ๎ขปัญหาความเดือดร๎อน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 7,705,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในเขตต าบล

และลงลูกรังผิวจราจร หมูํที่ 5 ของประชาชนในการคมนาคม สูงเฉล่ีย 2 เมตร  ระยะทาง การปรับปรุง บางปลาม๎า , 

ต.บางปลาม๎า  ถงึเขตติดตํอหมูํที่   เขา๎พื้นที่การเกษตรและที่อยํู ยาว 3,000 เมตร เสริมถนนดิน ต.บ๎านแหลม และ 

งบประมาณและที่มา



2,3,12,14 ต.มะขามล๎ม , ต.วัดดาว, อาศัยของประชาชนในพื้นที่ ระยะทาง ต.มะขามล๎ม,ต.วัดดาว

ต.บ๎านแหลม  อ.บางปลาม๎า ต.บางปลาม๎า , ต.บ๎านแหลม , 3,000 ม. ได๎รับความสะดวก

ต.วัดดาว และ ต.มะขามล๎ม ในการเดินทาง

มีถนนลาดยาง

543 กอํสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง  -  - 6,600,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

แอสฟัลท๑คอนกรีตชุมชนบํอคํูรํวมใจ สัญจรไป - มาได๎อยํางสะดวก แอสฟัลต๑คอนกรีตขา๎งละ 1  สาย สะดวกปลอดภัยในการ

พัฒนา หมูํ 10 ต.สระยายโสม รวดเร็ว  0.5 เมตรระยะทาง 2,200 ระยะทาง เดินทาง

ถงึเขตติดตํอระหวําง หมูํ 9 เมตร ยาว 2,200.

 บ๎านโพธ์ิเงิน ต.จระเขส๎ามพัน เมตร

ระยะทาง

544 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 7,500,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในเขตต าบล

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 2,500 เมตร การปรับปรุง โคกครามและต าบล

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต จากถนน การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง เสริมถนนดิน จระเขใ๎หญํ 

ชลประทานผักไหํ  ต.โคกคราม การเกษตร ระยะทาง ได๎รับความสะดวก

เขตติดตํอ ต.จระเขใ๎หญํ  2,500 ม. ในการเดินทาง

อ.บางปลาม๎าบริเวณ

ซอยที่ 6 หมูํที่ 8 และหมูํที่ 12

ระยะทาง

545 โครงการขยายสะพาน คสล. เชื่อม เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ สะพานเดิมกว๎าง 4 เมตรยาว  - 750,000  -  - สะพานที่ ประชาชนได๎รับความ

ระหวําง หมูํ 7 ต าบลปลายนา กบั ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร 15 เมตร ขยายเพิ่มเป็นกว๎าง ขยายกว๎าง สะดวกปลอดภัยในการ

หมูํ 12 ต าบลมํวงคัน อ าเภอโพธ์ิทอง ของราษฏรทั้ง 2 ต าบล 6 เมตร ยาว 15 เมตร 6 เมตร เดินทาง

จงัหวัดอํางทอง ยาว 15 เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

546 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 4,350,000  -  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในเขตต าบล
พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว1,450 เมตร การปรับปรุง โคกครามและต าบล

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต จากถนน การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง เสริมถนนดิน จระเขใ๎หญํ ได๎รับ

ชลประทานผักไหํ  ต.โคกคราม การเกษตร ระยะทาง ความสะดวกใน

เขตติดตํอ ต.จระเขใ๎หญํ  1,450 ม. การเดินทาง

อ.บางปลาม๎า  บริเวณซอยที่ 5 

 หมูํที่ 8
มีถนนลาดยาง

547 โครงการถนนลาดยางถนนสาย เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 649,285  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

ลาดขนุพล - อําวหม๎อแกง (ถนนคัน คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 250  เมตร 1  สาย โคกครามและต าบล

กัน้น้ าชลประทานโพธ์ิพระยา) หมูํที่ การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง ระยะทาง จระเขใ๎หญํ ได๎รับ

10 ต.โคกคราม ถงึเขตติดตํอ การเกษตร ยาว 250. ความสะดวกใน

ต.จระเขใ๎หญํ  อ.บางปลาม๎า เมตร การเดินทาง

ระยะทาง

548 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 1,979,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในต าบลและ

Asphalt  Concrete บริเวณหมูํที่ และการขนสํงพืชผลการเกษตร ระยะทาง 2,915 เมตร การปรับปรุง ประชาชนในพื้นที่

 2,4,7 ต.วังยาง  ของราษฎรออกสํูตลาดทั้งเป็นการ เสริมถนนดิน ใกล๎เคียงมีความ

(ถนนสายบรรไดทอง-ลาดปลาเค๎า) เชื่อมต่ิระหวํางต าบล ระยะทาง สะดวกในการเดินทาง

เชื่อมตํอต าบลดอนมะสังข๑ 2,915 ม.

อ าเภอเมือง

มีสะพาน.

549 โครงการกอํสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 6,000,000  - คสล.เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขต

หมูํที่ 7 ต.วัดโบสถ๑  อ.บางปลาม๎า สัญจรไปมาสะดวก ความยาว 50 เมตร ทางเท๎า 1 สาย ยาว ต.วัดโบสถ๑ 

เชื่อม ต.บางพลับ  อ.สองพี่น๎อง กว๎างขา๎งละ 1 เมตร 50 เมตร และ ต.บางพลับ 



 ได๎รับความสะดวก

ตัวช้ีวัด ในการเดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทาง

550 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,050,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในเขตต าบล

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 350  เมตร การปรับปรุง โคกครามและต าบล

แอสฟัลต๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 11 การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง เสริมถนนดิน ทําระหัด ได๎รับความ

ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า จากถนน การเกษตร ระยะทาง สะดวกในการเดินทาง

ศาลารํวมใจ   เขตติดตํอ ต.ทําระหัด ยาว 350

อ าเภอเมือง เมตร

มีถนน  คสล.

551 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 2,400,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล
หลังบ๎านนายกวัฒนากร  ค าพันธ๑ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 1,400  เมตร 1  สาย โคกครามและต าบล

หมูํที่ 11  ต.โคกคราม  อ.บางปลาม๎า การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง ระยะทาง ทําระหัด ได๎รับความ

เขตเชื่อมตํอกบั ต.ทําระหัด  อ.เมือง การเกษตร ยาว 1,400. สะดวกในการเดินทาง

เมตร

มีถนน

552 กอํสร๎างถนนลาดยางสายล าสมุห๑ - เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 15,000,000 ลาดยาง ประชาชนในเขตต าบล
บา๎นล าบวั  ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 5,000  เมตร เพิ่มขึน้ โคกคราม ,ต.ทําระหัด

ต.โคกโคเฒํา และติดตํอ ต.ทําระหัด การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง 1 สาย และต.โคกโคเฒํา

อ.เมือง การเกษตร ยาว 5,000 ได๎รับความสะดวก

เมตร ในการเดินทาง

งบประมาณและที่มา



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

553 กอํสร๎างถนน คสล. สายสองคลอง เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

บ๎านโรงนาเร่ิมจากชลประทานผักไหํ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 1,400  เมตร 1 สาย โคกครามและต าบล

ต.โคกคราม ถงึเขตติดตํอ  การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง ยาว 1,400. จรเขใ๎หญํ  ได๎รับความ

ต.จรเขใ๎หญํ  อ.บางปลาม๎า การเกษตร สะดวกในการเดินทาง

มีถนน

554 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลองชล เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000  -  - 4,400,000  - ลาดยาง ครัวเรือนได๎รับความ

ประทาน หมูํ 6 ต.หนองหญ๎าไซ ให๎มีคุณภาพดีย่ิงขึน้ เมตร  หมูํ 6 เพิ่มขึน้ สะดวก รวดเร็วใน

ถงึเขตติด  ตํอ ต.หนองโพธ์ิ 1 สาย ยาว การเดินทาง

2,000 ม.

มีสะพาน

555 กอํสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  - 5,000,000  -  - คอนกรีต ประชาชนในเขตต าบล

ขา๎มคลองบางย่ีหน เขตเทศบาล คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 50 เมตร เพิ่มขึน้ โคกครามและต าบล

ต าบลตะคํา ถงึวัดปากคลองกุมํ ต าบลตะคําและต าบลโคกคราม 1 แหํง ตะคํา  ได๎รับความ

หมูํที่ 7 ต.โคกคราม  อ.บางปลาม๎า ระยะทาง สะดวกในการเดินทาง

ยาว 50 

เมตร

งบประมาณและที่มา



มีสะพาน

556 กอํสร๎างสะพาน คสล. ขา๎มคลอง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 2,500,000 คสล. เพิ่ม ประชาชนในเขตต าบล

หนองสาหรําย หมูํที่ 7 ต.สาลี คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 2,300 เมตร ขึน้ 1แหํง สาลีและ ต.บางปลาม๎า

อ.บางปลาม๎า  เขตติดตํอกบั ต าบลสาลีและต าบลเทพมงคล ระยะทาง ได๎รับความสะดวกใน

ต.เทพมงคล  อ.บางซ๎าย ยาว 2,300 การเดินทาง
จ.พระนครศรีอยุธยา เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

557 กอํสร๎างถนนลาดยางถนนคันคลอง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  - 1,700,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

หนองญีปุ่่นเหนือ (ฝ่ังทิศเหนือ) คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 1,500 เมตร 1  สาย สาลีและต.ไผํกองดิน
หมูํที่ 7 ต.สาลี  เร่ิมจากถนน 340 ต าบลสาลีและต าบลไผํกองดิน ระยะทางยาว ได๎รับความสะดวกใน

ถงึเขตติดตํอ  ต.ไผํกองดิน 1,500 เมตร การเดินทาง

อ.บางปลาม๎า

มีถนนดิน

558 โครงการเสริมถนนดินยกระดับ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง ผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง  - 1,820,000  -  - เพิ่มขึน้ 1 ประชาชนได๎รับความ

พร๎อมลงหินคลุกหมูํ 9 สัญจรไป - มาได๎อยํางสะดวก ประมาณ 1,400 เมตร สาย ระยะ สะดวกปลอดภัยในการ

ต.สระยายโสม ถงึ หมูํ 9 รวดเร็ว ทาง 1,400 เดินทาง

ต.สระพังลาน เมตร

มีถนนลาดยาง

559 กอํสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 24,000,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในเขตต าบล

งบประมาณและที่มา



บ๎านคลองโมง  เชื่อมตํอหมูํที่ 6 คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 4,000 เมตร ระยะทางยาว องครักษ๑และต าบล

บ๎านสะพาน  ต.องครักษ๑  เชื่อมตํอ ต าบลองครักษ๑และต าบล 4,000 เมตร จรเขใ๎หญํได๎รับความ

หมูํที่ 8 เชื่อมตํอหมูํที่ 1 บ๎านศาลา จรเขใ๎หญํ สะดวกในการเดินทาง

ทําทราย  ต.จรเขใ๎หญํ  

อ.บางปลาม๎า

มีสะพาน

560 กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 6 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,400,000  - คสล. เพิ่ม ประชาชนในเขตต าบล

บ๎านสะพาน เชื่อมตํอ หมูํที่ 4 บ๎าน คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 26 เมตร ขึน้ 1  สาย องครักษ๑และ

กระทุํมทอง ต.องครักษ๑และเชื่อมตํอ ต าบลองครักษ๑และต าบล ทางเท๎าขา๎งละ 0.50 เมตร ระยะทาง ต.จรเขใ๎หญํ  ได๎รับ

ต.จรเขใ๎หญํ  อ.บางปลาม๎า จรเขใ๎หญํ ยาว 26 ม. ความสะดวกใน

การเดินทาง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีสะพาน

561 กอํสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,760,000 คสล. เพิ่ม ประชาชนในเขตต าบล

บ๎านคลองโมง เชื่อมตํอ หมูํที่ 6 คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 60 เมตร ขึน้ 1 แหํง องครักษ๑และ
บ๎านสะพาน  ต.องครักษ๑ และ ต าบลองครักษ๑และต าบล ทางเท๎าขา๎งละ 0.50 เมตร ระยะทาง ต.จรเขใ๎หญํ  ได๎รับ

เชื่อมตํอ ต.จรเขใ๎หญํ  อ.บางปลาม๎า จรเขใ๎หญํ ยาว 60 เมตร ความสะดวกใน

การเดินทาง

มีถนนลาดยาง

562 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 1  จาก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 8,500,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

คันกัน้น้ าชลประทาน  ต.องครักษ๑ คมนาคมแกปํระชาชนในเขต ระยะทางยาว 3,100 เมตร 1  สาย องครักษ๑และ 
เชื่อมตํอเขตต าบลไผํกองดิน ต าบลองครักษ๑และต าบล สูง 0.70 เมตร ฐาน 6.00 ม. ระยะทาง ต.ไผํกองดิน 

งบประมาณและที่มา



อ.บางปลาม๎า ไผํกองดิน ยาว 3,100 ม. ได๎รับความสะดวกใน

การเดินทาง

มีถนนลาดยาง

563 โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจรลาด เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง  - 4,800,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ยางแบบแอสฟัลต๑คอนกรีต ในการสัญจรและขนสํง แอสฟัลต๑คอนกรีตขา๎งละ 1  สาย และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

ชุมชนคอลงตันสามัคคีหมูํที่ 6 0.5 เมตรระยะทาง 1,600 ระยะทาง การติดตํอและส่ือสาร

ต.สระยายโสม อ.อูํทอง ถงึเขตติดตํอ เมตร ยาว 1,600 ได๎สะดวกรวดเร็วขึน้

ระหวํางหมูํที่ 7 บ๎านหนองบอน เมตร

ต.จรเขส๎ามพันอ.อูํทอง

 ระยะทาง

564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 12,000,000 ถนนที่ได๎รับ ประชาชนในเขตต าบล

ลาดยางสายบ๎านโคกโพธ์ิ-บ๎านสาลี คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 4,000 เมตร การปรับปรุง สาลีและต าบลกฤษณา

ต.สาลี  เชื่อมตํอกบัหมูํที่ 2,3  การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง เสริมถนนดิน ได๎รับความสะดวกใน

ต.กฤษณา  อ.บางปลาม๎า การเกษตรระหวํางต าบลได๎ ระยะทาง การเดินทาง

สะดวก ยาว 4,000  

เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

565 กอํสร๎างถนน คสล. สายบัลลังก๑ - เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 6,149,100  - ระยะ เพิ่ม ประชาชนในเขตต าบล
หนองเตําทอง  ต.หนองหญ๎าไซ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 1,990 เมตร ขึน้ 1 สาย หนองราชวัตรและ

ถึงเขตติดตํอ หมูทํี ่1 ต.หนองราชวัตร การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง ระยะทาง ต.หนองหญ๎าไซ 

อ.หนองหญ๎าไซ การเกษตรระหวํางต าบลได๎ ยาว1,990 ได๎รับความสะดวก

สะดวก เมตร ในการเดินทาง

งบประมาณและที่มา



ระยะทาง

566 โครงการตํอเติมสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  -  -  - 630,000 ที่ตํอเติม ประชาชนในเขต

ถนนสายบ๎านทําใหญํ - บ๎าน คุณภาพและสะดวกในการ ยาว 12 เมตร สะพาน บ๎านทําใหญํ - 

หนองกรด อ.เดิมบางนางบวช คมนาคมขนสํง ยาว 12 ม. บ๎านหนองกรด 

ได๎รับความสะดวกใน
การเดินทาง

มีถนน คสล.

567 กํอสร๎างถนน คสล.จากฝายบา๎นดอน เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 10,815,000  - ระยะ เพิ่ม ประชาชนในเขตต าบล

กระเบื้อง ต.หนองหญ๎าไซ  ถงึถนน คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 3,500 เมตร ขึน้ 1 สาย ทัพหลวงและต าบล

ลาดยาง หมูํที่ 6  ต.ทัพหลวง คมนาคมขนสํง ระยะทาง หนองหญ๎าไซได๎รับ

อ.หนองหญ๎าไซ ยาว 3,500 ความสะดวกใน

เมตร การเดินทาง

มีถนนลาด

568 กอํสร๎างถนนลาดยางคันคลอง เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 5,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

ชลประทาน หมูํที่ 6 ต.หนองหญ๎าไซ คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 2,000 เมตร  1 สาย หนองโพธ์ิและต าบล

ถงึเขตติดตํอ ต.หนองโพธ์ิ คมนาคมขนสํง ระยะทาง หนองหญ๎าไซได๎รับ
อ.หนองหญ๎าไซ ยาว 2,000 ความสะดวกในการ

เมตร เดินทาง

ตัวช้ีวัด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

569 กอํสร๎างถนนลาดยางจากส่ีแยก เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 4,840,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

หนองกวาง หมูํที่ 9 ต.หนองหญ๎าไซ คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 2,200 เมตร  1 สาย ทัพหลวงและต าบล

งบประมาณและที่มา



ถงึเขตติดตํอ ต.ทัพหลวง คมนาคมขนสํง ระยะทาง หนองหญ๎าไซได๎รับ
อ.หนองหญ๎าไซ ยาว 2,200 ความสะดวกใน

เมตร การเดินทาง

มีถนนดิน

570 กอํสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร  - 2,703,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

จากบ๎านนายวิเศษ  จนัทร๑เสวก คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 2,000 เมตร  1 สาย ทัพหลวงและต าบล

หมูํที่ 12 ต.หนองหญ๎าไซ คมนาคมขนสํง ระยะทาง หนองหญ๎าไซได๎รับ

ถงึเขตติดตํอ หมูํที่ 9 ต.ทัพหลวง ยาว 2,000 ความสะดวกใน

อ.หนองหญ๎าไซ เมตร การเดินทาง

มีถนนลาด

571 กอํสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 10,725,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนในเขตต าบล

เร่ิมจากบริเวณทางแยกหนองแก คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทางยาว 6,500 เมตร  1 สาย ทัพหลวงและต าบล
แชํเสา ถงึบริเวณบ๎านเนินโก คมนาคมขนสํง ระยะทาง หนองหญ๎าไซได๎รับ

เป็นสายทางเชื่อมระหวําง  ยาว 6,500 ความสะดวกใน

ต.หนองขาม กบั ต.หนองทัพหลวง เมตร การเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาดยาง

572 กํอสร๎างถนนลาดยางบา๎นหนองทราย เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 24,906,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในเขตต าบล

ต.หนองราชวัตร  อ.หนองหญ๎าไซ - คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 11.860 ระยะทางยาว หนองราชวัตรและ

บ๎านทับตาแทน  ต.ทะเลบก การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง กโิลเมตร 11.860  ต.ทะเลบก  

อ.ดอนเจดีย๑ การเกษตรระหวํางต าบลได๎ กโิลเมตร ได๎รับความสะดวก

สะดวก ในการเดินทาง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่างบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

573 กอํสร๎างถนนลาดยาง จ านวน 3สาย ยาง เพิ่มขึน้ เพื่อให๎ประชาชน

 - หมู ํ1 บา๎นหนองจิก ต.หนองบอํ ระยะทางยาว 1,500 เมตร  - 3,750,000  -  -  1 สาย ต.หนองบํอและต าบล

เร่ิมต๎นจากบริเวณซอย 3 ไปถงึ กว๎าง 6 เมตร หนา 0.05 ระยะทาง ใกล๎เคียงมีสายทางการ

คลองนายรถภูมิ มากสุริวงศ๑ เขต เมตร ยาว 1,500 คมนาคมและการ

ต าบลทุํงคอก เมตรยาว 3,000 ขนสํงผลผลิตที่สะดวก

 - หมู ํ6 บา๎นพรสวรรค๑ ต.หนองบอํ ระยะทางยาว 3,000 เมตร  -  -  - 1,250,000 เมตร และยาว เพื่อให๎ประชาชน

เร่ิมจากบริเวณซอย 2 ไปส้ินสุด กว๎าง 6 เมตร หนา 0.05 2,000 เมตร ต.หนองบํอและต าบล

ถนนคสล. เขตต.รางหวาย  เมตร ใกล๎เคียงมีสายทาง

การคมนาคมและ

 - หมูํ 9 บ๎านดอนแจงพัฒนา ระยะทางยาว 2,000 เมตร  -  -  - 1,670,000 การขนสํงผลผลิตที่

ต.หนองบอํ เร่ิมจากโรงน้ าแข็งตลอด กว๎าง 6 เมตร หนา 0.05 สะดวกเพื่อให๎

แนวคลองชลประทาน2R-5L-2L เมตร ประชาชนต.หนองบํอ

ไปส้ินสุดเขตอ.อูํทอง และต าบลใกล๎เคียงมี

สายทางการคมนาคม

และการขนสํงผล

ผลิตที่สะดวก

มีถนนดินบด

574 โครงการเสริมถนนดินโดยบดอัดแนํน เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวถนนกว๎างเฉล่ีย 6 เมตร  -  - 1,000,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

หมูํที่ 4 ต.บางใหญํ - ต. วัดโบสถ๑ คุณภาพและสะดวกในการ ฐานกว๎างเฉล่ีย 10 เมตร 1 สาย สะดวกในการ

อ.บางปลาม๎า คมนาคมขนสํง สูงเฉล่ียจากหลังถนนเดิม ระยะทาง คมนาคมขนสํง

0.50 เมตร ยาว 1,055 เมตร ยาว 1,055

ปริมาตรดินถมบดอัดแนํน เมตร

3,429 ลูกบาศก๑เมตร



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

575 จา๎งเหมางาน Prime Coat เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ ทางต่ ากวํามาตรฐานที่ได๎ 14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 ยาง เพิ่มขึน้ เมื่อจา๎งเหมาท า

พร๎อมกอํสร๎างผิวจราจรลาด สายทางอยํูในสภาพดีมีองค๑ประกอบ รับการถาํยโอน จากกรม  1 สาย ผิวจราจรลาดยาง

ยางแบบ Asphaltic Concrete บํงชี้และตักเตือน ให๎ใช๎สายทาง ชลประทานสายคันคลอง ระยะทาง แล๎วเสร็จจะท าให๎

บนชั้นพื้นทางหินคลุกทางต่ ากวํา ในการคมนาคมได๎อยํางสะดวก ญีปุ่่นเหนือฝ่ังขวาระยะทาง ตลอดสาย ราษฎรอยํูดี มีสุข 

มาตรฐานที่ได๎รับการถาํยโอน รวดเร็ว ปลอดภัยแกชํีวิตและ ตลอดสาย 9.500 กม. 9.500 กม. น าความเจริญสํู

จากกรมชลประทาน สายคันคลอง ทรัพย๑สินน าพาความเจริญสํูทอ๎งถิ่น ท๎องถิน่เกดิความ

ญีปุ่่นเหนือฝ่ังขวา ระยะทางตลอด เศรษฐกิจดีขึ้น โดยจ๎างเหมาเอกชน ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

สาย 9.500 กม. โดยมีแผนกอํสร๎าง ซ่ึงมีเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและ ทรัพย๑สินปราศจาก

ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 4.750กม. บุคลากรส าหรับปฏิบัติงาน ฝุ่นละอองหรือมล

และในปี พ.ศ. 2561. ลาดยางดังกลําว ภาวะเป็นพิษผลผลิต

จ านวน 4.750 กม พร๎อมอุปกรณ๑ การเกษตรเสียหาย

และเคร่ืองหมายจราจร น๎อยลง ประหยัดเวลา

ในการสัญจรไป-มา

เศรษฐกจิเจริญตัว

ขัน้เนื่องจากผิวจราจร

อยํูในสภาพพร๎อม

ใช๎งาน

มีถนนลาด

576 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,400,000  - ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

ผิวจราจร Cap Seal หมูํ 7 คุณภาพและสะดวกในการ ยาว 590 เมตร แบบไมํมี  1 สาย สะดวกในการ

งบประมาณและที่มา



ต.หนองกระทุํม - ต.หนองมะคําโมง คมนาคมขนสํง ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํ ระยะทาง คมนาคมขนสํง

อ.ดํานช๎าง น๎อยกวํา 3,540 ตารางเมตร ยาว 590

เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 9.500 กม.
577 ท าการกอํสร๎างทางต่ ากวํามาตรฐาน เป็นการกอํสร๎างทางหลวงชนบท  -ท าการปรับพื้นทางเดิมลง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ราษฎรอยํูดี มีสุขน า

ที่ได๎รับการถาํยโอนจากกรม ของ อบจ.สุพรรณบุรี หินคลุกบดอัดแนํนชั้น ความเจริญสํูท๎องถิน่

ชลประทานสายคันคลองญีปุ่่นเหนือ ให๎มีผิวจราจรลาดยางอยํูในสภาพ พื้นทางเพื่อเตรียมการรองรับ เกดิความปลอดภัยทั้ง
ฝ่ังขวา ระยะทาง 9.5 กม. โดยมี สามารถใช๎งานได๎ปกติทัศนวิสัย การกอํสร๎างงานผิวจราจร ชีวิตและทรัพย๑สิน 

แผนการกอํสร๎างในปี พ.ศง 2560 และมุมมองสองขา๎งทางเป็นไป ลาดยางกว๎าง 6 เมตร ปราศจากฝุ่นละออง 

จ านวน 4.750 กม. และในปี ด๎วยความเรียบร๎อยสวยงาม ระยะทางตลอดสาย 9.500 หรือมลภาวะเป็นพิษ 

พ.ศ. 2561 จ านนวน 4.750 กม. สามารถใช๎ในการคมนาคมขบัขี่ กม. โดยมีแผนกอํสร๎างในปี ผลผลิตการเกษตร

ยานพาหนะได๎อยํางสะดวก พ.ศ. 2560 จ านวน 4.750 เสียหายน๎อยลง 

ปลอดภัยเกดิความคลํองตัวใน กม. และในปี พ.ศ. 2561 ประหยัดเวลาในการ

การขนสํงผลผลิตจากการเกษตร จ านวน 4.750 กม. สัญจรไป-มาเศรษฐกจิ

ออกสํูท๎องตลาดด๎วยความรวดเร็ว เจริญตัวขึน้เนื่องจาก

โดยใช๎เคร่ืองจกัรและบุคลากรของ สภาพผิวจราจรอยํูใน

องค๑กร ด าเนินการท าให๎ผลงาน สภาพพร๎อมใช๎งาน

ได๎มาตรฐานมีประสิทธิภาพดี

ประหยัดเวลาและงบประมาณ

ระยะทาง

578 โครงการเสริมคันดิน โดยบดอัดแนํน เพื่อจาํยเป็นคําเสริมคันดินโดย เสริมถนนดินโดยบดอัน  -  - 1,000,000  - ถนนที่ได๎รับ ประชาชนมีสายทาง

งบประมาณและที่มา



ต าบลบางใหญํ - ต าบลวัดโบสถ๑ บดอัดแนํน แนํนผิวถนนกว๎างเฉล่ีย การเสริมคัน คมนาคมที่ดีขึน้

อ าเภอบางปลาม๎า 6.00 เมตร ฐานกว๎างเฉล่ีย ดินโดยบด

10 เมตร สูง เฉล่ียจากหลัง อัดแนํน

ถนนเดิม 0.50 เมตร ยาว ระยะทาง

1,055 เมตร  ปริมาตร ยาว1,055

ปริมาตรดินถมบด  อัดแนํน  เมตร

2,728 ลบ.ม.

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

579 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิว เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  -  - 10,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับ

จราจรCAP SEAL จากบริเวณคลอง คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทาง 2,100 เมตร 1  สาย ความสะดวกใน

สํงน้ า 4 ขวา5 ซ๎าย 2 ซ๎าย ตํอจาก คมนาคมขนสํง ไมํมีไหลํทาง มีพื้นที่ไมํ ระยะทาง การคมนาคมขนสํง

ถนนลาดยางเดิมม.6 ถงึบริเวณที่ น๎อยกวํา12,600 ตารางเมตร ยาว 2,100

นาราษฎณ ม 2 ต.บ๎านดอน เมตร

อ.อูํทอง 

มีถนนลูกรัง

580 สร๎างถนนผิวจราจรลงลูกรัง หมูํที่ 4 เป็นการกอํสร๎างทางหลวงชนบท ท าการลงหินคลุกบดอัดแนํน  -  - 4,160,000  - เพิ่มขึน้ ราษฎรอยํูดี มีสุข 

ต.วังยาง- หมูํที่ 3 ต.ดอนมะสังข๑ ของ  อบจ.สุพรรณบุรี ชั้นพื้นทาง พร๎อมท าการ 1 สาย น าความเจริญสํู

อ.ศรีประจนัต๑ และ อ.เมืองฯ ให๎มีผิวจราจรลาดยางอยํูในสภาพ Prime Coat และกอํสร๎าง ระยะทาง ท๎องถิน่เกดิความ

ระยะทาง 1.3 กม. สามารถใช๎งานได๎ปกติ ทัศนวิสัย ผิวจราจรลาดยางแบบ ยาว 1,300 ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

และมุมมองสองขา๎งทางเป็นไป Asphaltic Concrete เมตร ทรัพย๑สิน ปราศจาก 

งบประมาณและที่มา



ด๎วยความเรียบร๎อยสวยงาม กว๎าง 6 ม. ฝุ่นละอองหรือมล

สามารถใช๎ในการคมนาคมขบัขี่ ภาวะเป็นพิษ ผลผลิต

ยานพาหนะได๎อยํางสะดวก การเกษตรเสียหาย

ปลอดภัยเกดิความคลํองตัวในการ น๎อยลง ประหยัดเวลา

ขนสํงผลผลิตจากการเกษตรออก ในการสัญจรไป-มา

สํูท๎องตลาดด๎วยความรวดเร็วโดย เศรษฐกจิเจริญตัว

ใช๎เคร่ืองจกัรกลและบุคลากรของ ขึน้เนื่องจากสภาพ

องค๑กร ด าเนินการท าให๎ผลงานได๎ ผิวจราจรอยํูใน

มาตรฐานมีประสิทธิภาพดี สภาพพร๎อมใช๎งาน

ประหยัดเวลาและงบประมาณ

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

581 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,479,000 1,479,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

CAPE SEAL หมูํ 6บ๎านดอนมะเกลือ คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทาง 560 เมตร ไมํมี  1 สาย สะดวกในการ

 - เขตต าบลสระพังลาน เชื่อม คมนาคมขนสํง ไหลํทางหรือมีพื้นที่ไมํ ระยะทาง คมนาคมขนสํง

ตํอถนนลาดยางเดิม อ าเภออูํทอง น๎อยกวํา3,360 ตารางเมตร ยาว 560

จงัหวัดสุพรรณบุรี (ชํวงที่ 3) ตามแบบแปลนอบจ. เมตร

สุพรรณบุร

มีถนนลาด

582 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,000,000 2,000,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



CAPE SEAL หมูํ 7 ต.หนองกระทุํม คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทาง 980 เมตร ไมํมี  1 สาย สะดวกในการ

 - หมูํที่ 14 ต.หนองมะคําโมง คมนาคมขนสํง ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย ระยะทาง คมนาคมขนสํง

อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี กวํา 5,880 ตร.เมตร ยาว 980

ตามแปลน อบจ.สุพรรณบุรี เมตร

มีถนนลาด

583 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดผิวจราจรกว๎าง  -  - 1,300,000 1,300,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

CAPE SEAL หมูํ 7 ต.ดํานช๎าง คุณภาพและสะดวกในการ 6 เมตร ระยะทาง 530 เมตร  1 สาย สะดวกในการ

อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี คมนาคมขนสํง ไมํมีไหลํทางหรือมีพื้นที่ ระยะทาง คมนาคมขนสํง

ไมํน๎อยกวํา 3,180 ตร.เมตร ยาว 530

ตามแปลน อบจ.สุพรรณบุรี เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาด

584 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,209,000 1,209,000 ยาง เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

CAPE SEAL หมูํที่ 6 บ๎านจรเข๎ คุณภาพและสะดวกในการ ระยะทาง 455 เมตร ไมํมี  1 สาย สะดวกในการ

สามพันบริเวณคลองสํงน้ า ชป.สาย คมนาคมขนสํง ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย ระยะทาง คมนาคมขนสํง

5L-5L-5L (ฝ่ังซ๎าย) จากม. กวํา 2,730 ตารางเมตร ตาม ยาว 455

0+000-0+530 เชื่อมเขตติดตํอ แบบแปลน อบจ.สุพรรณบุรี เมตร

งบประมาณและที่มา



ต าบลอูํทอง อ าเภออูํทอง  

จงัหวัดสุพรรณบุรี

มีถนนลาดยาง

585 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 3,000,000 3,000,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

ผิวจราจร Cape Seal หมูํที่ 5 คุณภาพและสะดวกในการ 1,030 เมตร แบบไมํมี ระยะทาง สะดวกในการ

บ๎านห๎วยหิน ต.หนองโอํง - หมูํที่ 8 คมนาคมขนสํง ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํ ยาว 1,030 ม. คมนาคมขนสํง

ต.ดอนคา อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี น๎อยกวํา 6,180 ตารางเมตร

มีถนนลาดยาง

586 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 3,000,000 3,000,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

ผิวจราจร Cape Seal หมูํที่ 12 คุณภาพและสะดวกในการ 1,500 เมตร แบบไมํมี ระยะทาง สะดวกในการ

ต.บ๎านโพธ์ิทอง จากถนนลาดยาง คมนาคมขนสํง ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ ยาว 1,500 ม. คมนาคมขนสํง

สพ.ถ.41-001 บ๎านรางโพธ์ิ - บ๎าน ไมํน๎อยกวํา 6,000 เมตร

โพธ์ิทอง (ขา๎งโรงเรียนรัตนไพศาล)

ต.จรเขส๎ามพันถงึเขตติดตํอ หมูํที่ 8

ทต.ขนุพัดเพ็ง อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี

มีถนนลาดยาง

587 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี กว๎าง 6 เมตร ยาว 830  -  - 1,998,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 3 คุณภาพและสะดวกในการ เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง สะดวกในการ

บ๎านกระเสียว ต.หัวเขา คมนาคมขนสํง หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา ยาว 830 เมตร คมนาคมขนสํง

อ.เดิมบางนางบวช - หมูํที่ 3 4,920 ตารางเมตร

บ๎านกระเสียว ต.กระเสียว อ.สามชุก ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

588 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  - 1,000,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ต.บางใหญํ บริเวณทางแยกวัดรางทอง คุณภาพและสะดวกในการ ยาว 1,200 เมตร ระยะทาง สะดวกในการ

(อินทราวาส) ถงึบริเวณสะพาน คมนาคมขนสํง ยาว 1,200 คมนาคมขนสํง

ส าปราร๎า เมตร

มีถนนลาดยาง

589 โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางสาย เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี กว๎าง 6 เมตร ยาว 400  - 4,000,000  -  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนได๎รับความ

บ๎านดอนส าโรง หมูํที่ 4,12 คุณภาพและสะดวกในการ เมตร ระยะทาง สะดวกในการ

ต.หนองหญ๎าไซ ถงึบ๎านตลุกพัฒนา คมนาคมขนสํง ยาว 400 คมนาคมขนสํง

หมูํที่ 8,9 ต.ทัพหลวง เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ จ.สุพรรณบุรี

ถนนได๎รับการ

590 โครงการปรับปรุงถนนสายบ๎าน เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง  -  -  - 500,000 ปรับปรุงระยะ ประชาชนได๎รับความ

ลาดสิงห๑ - บ๎านสระดํานบริเวณโรงสี คุณภาพและสะดวกในการ ยาว 30 เมตร ทางยาว 30 สะดวกในการ

สระดําน เขตติดตํอ ต.หนองสาหรําย คมนาคมขนสํง เมตร คมนาคมขนสํง

หมูํที่ 4 ต.บ๎านสระ

ได๎สะพาน

591 โครงการกอํสร๎างสะพานเหล็ก เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ กว๎าง 1.50 เมตร ยาว  -  - 2,150,000  - เพิ่มขึน้ ประชาชนได๎รับความ

หมูํที่ 6 ต.ตะคํา ถงึเขตหมูํที่ 5 สะดวกในการสัญจรและขนสํง 64 เมตร 1  แหํง สะดวกในการ

ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า ยาว 64 คมนาคมขนสํง

จงัหวัดสุพรรณบุรี เมตร

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

592 โครงการลาดยางคันสํงน้ าจากหมูํ -เพือ่ความสะดวกตํอการสัญจร ยาว 2,000 เมตร  -  - 150,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนของทัง้ 2

ที ่7 ต าบลบางใหญํ อ าเภอบางปลาม๎า ของเกษตรกรในการขนสํงผลผลิต ประโยชน๑จาก ต าบลจ านวน 4 หมูบํา๎น

ทางการเกษตรและฝุ่นละอองพดั ลาดยางคันสํงน้ า ได๎ลดมลพษิและละออง

เข๎าบา๎นเรือนประชาชน ทีไ่ด๎มาตรฐาน เข๎าสํูบา๎นเรือน

จ านวนประชาชน

593 โครงการสร๎างสะพานแมํน้ าทาํจีนตรง -เพือ่ลดระยะการเดินทางของ กว๎าง 6 เมตร  - 2,500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนทัง้ 2 หมูบํา๎น

วัดดารา หมูทํี ่6 ต าบลตะคํา และหมูํ ประชาชนทัง้ 2 ต าบล ประโยชน๑จาก ได๎ใช๎สัญจรได๎ตลอด

ที ่5 วัดสุขเกษม ต าบลบา๎นแหลม การสร๎างสะพาน ทัง้ปแีละลดมลพษิของ

อ าเภอบางปลาม๎า แมํน้ าทาํจีน ทีไ่ด๎ ชุมชน

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

594 ปรับปรุงเสริมคันคลองตล่ิงชัน เพือ่ใหม๎ีทางระบายน้ าทีม่ี กว๎าง 3 เมตร ยาว 6,300  -  -  - 15,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ มีทางระบายน้ าทีม่ี

 หนองเกรียนเย็น เขตติดตํอ 3 ต าบล ประสิทธิภาพ เมตร  สูง 2 เมตร ประโยชน๑จาก ประสิทธิภาพ

 ต.เจดีย๑,ต.ศาลาขาว,ต.หนองโอํง การปรับปรุง

คันคลอง ทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

595 เสริมคันดินสองข๎าง เขตหนองละเมาะถึงเชื่อมตํอ2ต าบลศรีประจันต๑ถึง ยาว 3,000 เมตร  -  -  - 3,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนจะได๎รับผล

บงึลาดปลาเค๎า ต.วังยาง อ.ศรีประจันต๑ ต าบลวังยางและปอ้งกันน้ าทวํม ประโยชน๑จาก ประโยชน๑มาก

จ.สุพรรณบรีุ พชืการเกษตร เสริมคันดินสอง แก๎ภัยแล๎ง

งบประมาณและที่มา



ข๎างทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

596 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางริมคลอง เพือ่ใช๎เปน็สายทางขนสํงผลิตผลทาง กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,500  -  - 5,250,000  - ร๎อยละ 70ได๎รับ ราษฎรณ๑ในพืน้ทีแ่ละ 

ชลประทาน 6 ซ๎าย เชื่อมตํอระหวําง การเกษตรและสัญจร ไป-มา ของ เมตร ประโยชน๑จาก ต าบลใกล๎เคียงใช๎

ต.เดิมบาง ถึงต.ปากน้ า ประชาชนในเขตพืน้ทีแ่ละใกล๎เคียง การกํอสร๎างถนน สายทางสัญจรและ

ลาดยาง ทีไ่ด๎ ทางการเกษตร

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

597 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต แก๎ไขปญัหาความเดือดร๎อนของ ขนาดถนนกว๎าง 6 เมตร  -  - 2,535,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนได๎ใช๎สายทาง

เสริมเหล็กเร่ิมต้ังแตํสะพานคอนกรีต ประชาชนผ๎ูใช๎ถนนของต.บางปลาม๎า ยาว 1,300 เมตร หนา รับประโยชน๑จาก ในการคมนาคมเข๎า

หน๎าบา๎นนายเพีย้นแก๎ววิชิต  ต.ทบัตีเหล็ก ในการคมนาคมสัญจร 0.15ม. ปรับปรุงสภาพ พืน้ทีอ่ยํูอาศัยและพืน้ที่

หมูทํี ่6 ต.บางปลาม๎า ถึงบริเวณ เข๎าพืน้ทีอ่ยํูอาศัยและพืน้ที่ คันคลองระบาย การเกษตร

ประตูน้ าดอนบา๎น หมูทํี ่5 ต.ทบัตีเหล็ก การเกษตร น้ า ทีไ่ด๎

มาตรฐาน

มีถนนลาดยาง

598 โครงการจ๎างเหมาลาดยางผิวจราจร เปน็การลาดยางใหผิ๎วจราจรสาย ด าเนินการประมาณ 40 กม. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 เพิ่มขึน้ 1 สาย ท าใหร๎าษฎรอยํูดี มีสุข

Asphatic Concrete บนพืน้ผิวจราจร ทางอยํูมนสภาพดี มีองค๑ประกอบ  /ปี จากสายทางที่มีอยํูในความ ยาว 40 กม./ปี ความเจริญเกิดแกํ

ลาดยางเดิมของสายทางพร๎อมอุปกรณ๑ บงํชี้และตักเตืออนใหใ๎ช๎สายทางใน รับผิดชอบ จ านวน 110 ทอ๎งถิ่นมีความปลอดภัย

และเคร่ืองหมาจราจรจากเงินอุดหนุน การคมนาคมได๎อยํางสะดวก สายทาง ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

เฉพาะกิจ ปลอดภัยโดยจ๎างเหมาแอกชนทีม่ี ปราศจากมลภาวะเปน็

งบประมาณและที่มา



เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและบคุลากร พษิ เศรษฐกิจเจริญ

ปฏิบติังานดังกลําว ก๎าวหน๎า

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน ลาดยาง

599 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง cape เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000  -  - 4,000,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในต าบลและ

seal (ชํวงที ่1) หมูทํี ่1 ต าบลต๎นตาล - ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ไมํมีไหลํทางหรือมีพืน้ที่ ยาว  2,000 ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองสองพีน่๎อง อ าเภอ สะดวก  รวดเร็ว ลาดยางไมํน๎อยกวํา 12,000 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

สองพีน่๎อง จังหวัดสุพรรณบรีุ ตร.ม. สะดวกรวดเร็วขึน้

มีถนนลาดยาง

600 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 ม.  -  - 4,500,000  - Asphaltic ประชาชนในต าบลและ

Asphaltic concret หมูทํี ่2 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 815 เมตร concret ประชาชนในพื้นที่

ต าบลสวนแตง (ชํวงที ่5) จากเขต สะดวก  รวดเร็ว ไมํมํไหลํทางหรือมีพืน้ที่ เพิ่มขึน้ 1 สาย ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดตํอ ต าบลสวนแตง อ าเภอเมือง ลาดยางไมํน๎อยกวํา 4,890 ยาว 815 เมตร สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงต าบลวังน้ าเย็น (หลังวัดไผํแปลกแม)ํ ตารางเมตร  สัญจรมากขึ้น

อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบรีุ

ระยะทางถนน 

601 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,000,000  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต สาย บา๎น ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง หนา 3 เซนติเมตร ชํวงที ่1 ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

หนองตาสาม - บา๎นโปรํงขาม สะดวก  รวดเร็ว กม.1+687-1+820 ชํวงที ่2 0.630  ก.ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ กม. 2+515-3+012 สะดวกรวดเร็วในการ

ระยะทาง รวม 0.630 สัญจรมากขึ้น

กิโลเมตร หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา

3,780 ตารางเมตร

ระยะทาง รวม 0.630 สัญจรมากขึ้น

กิโลเมตร หรือพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา

3,780 ตารางเมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

602 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Asphalt เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร  -  - 1,500,000  - เพิ่มขึน้ 1 สาย ประชาชนในต าบลและ

concrete หมู ํ2, 8 เร่ิมจากถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 650 เมตร ยาว 650เมตร ประชาชนในพื้นที่

สายเล่ียงเมืองสุพรรณบรีุ สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

603 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ไหลํ  -  - 3,500,000  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

คอนกรีต สายบา๎นสนามชัย-บา๎น ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ทางข๎างละ 1 เมตร หนา 3 ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

ดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัด สะดวก  รวดเร็ว ซม. ชํวงกม. 0+000 ถึงกม. 1,500  เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบรีุ 1+500 ระยะทาง 1,500 สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร สัญจรมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



มีถนนลาดยาง

604 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6  ม.  - 1,500,000  -  - Asphaltic ประชาชนในต าบลและ

Asphaltic concrete ถนนคัน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 448 เมตร แบบไมํมี concrete ประชาชนในพื้นที่

คลองสํงน้ า 1 ซ๎าย - 8 ซ๎าย 2 ซ๎าย สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทาง มีพืน้ทีล่าดยาง เพิ่มขึน้ 1 สาย  ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตํอจากถนน คสล. สายบา๎นโปง่ ไมํน๎อยกวํา 2,688 ตร.ม. ยาว 448 เมตร  สะดวกรวดเร็วในการ

ตะไล  หมูทํี ่14 ต าบลทุงํคอก - สัญจรมากขึ้น

ต าบลหนองบอํ อ าเภอสองพีน่๎อง 

จังหวัดสุพรรณบรีุ

มีถนนลาดยาง

605 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 ม.  - 1,000,000  -  - Asphaltic ประชาชนในต าบลและ

Asphaltic concrete (ชํวงที ่2) ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 250 ม. แบบมีไหลํทาง concrete ประชาชนในพื้นที่

หมูทํี ่3 บา๎นทะเลเพลาะ ต าบล สะดวก  รวดเร็ว ข๎างละ 0.50 เมตร มีพืน้ที่ เพิ่มขึน้ 1 สาย  ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองขาม - ถึงหมูทํี ่8, 11 ต าบล ลาดยางไมํน๎อยกวํา 1,750  ยาว 250 เมตร  สะดวกรวดเร็วในการ

ทพัหลวง อ าเภอหนองหญ๎าไซ ตร.ม. สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบรีุ

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได๎สะพาน

606 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีต เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 8.00  - 1,000,000  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

เสริมเหล็ก หมูทํี ่4 ต าบลทุงํคลี สะดวกในการสัญจรและขนสํง เมตร ยาว 8.00 เมตร แบบ 1 สาย ยาว การคมนาคม

(ทางเข๎าบา๎นคูเมือง) อ าเภอ ไมํมีทางเท๎า 8.00 เมตร ที่สะดวกรวดเร็ว

เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบรีุ

มีถนนลาดยาง

607 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรว๎าง 6 เมตร  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

บา๎นทบักระดาษ หมูทํี ่1 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 1,500 เมตร ยาว 1,500  และประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



นิคมกระเสียว อ าเภอดํานช๎าง สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

จังหวัดสุพรรณบรีุ  สะดวกรวดเร็วขึน้

ร๎อยละ 60

608 โครงการจัดท าผังเมืองรวม ด าเนินการวางแผนการจัด ด าเนินการทั้ง 10 อ าเภอ  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ของการทาง การจัดท าผังเมืองรวม

ของจังหวัดสุพรรณบุรี ท าผังเมืองรวมของจังหวัด ผังเมืองรวม มีระบบและเกิด

สุพรรณบุรี มีระบบ ประโยชน๑สูงสุด

และเกิด

ประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น

มีถนน คสล.

609 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 9,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบล

ต าบลบางใหญํ บริเวณสะพานคสล. ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 2,300 เมตร หนา 0.15  ยาว 2,300  และประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 2 ต าบลบางใหญํ เชื่อมตํอ สะดวก  รวดเร็ว เมตร เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

บริเวณภนนลาดยาง หมูํที่ 5 ต าบล สะดวกรวดเร็วขึน้

วัดดาว อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัด

สุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทางถนน 

610 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

แอสฟลัท๑ติกคอนกรีตสายบา๎นคันล า ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,000 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

 - บา๎นไผํวง หมูทํี ่2 ต าบลดอนตาล สะดวก  รวดเร็ว 1,000  เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบรีุ ถึง สะดวกรวดเร็วในการ

หมูทํี ่2 ต าบลไผํวง อ าเภอ สัญจรมากขึ้น

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอํางทอง

ระยะทางถนน 

611 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 1,000 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบา๎นสามกั๊ก-บา๎นคันล า หมูทํี ่3 สะดวก  รวดเร็ว 1,000  เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลโคกโคเฒํา ถึคง หมูทํี ่2 สะดวกรวดเร็วในการ

ต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบรีุ

มีถนน ลาดยาง

612 โครงการสร๎างถนนลาดยางคันคลอง 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรรวมไหลํทางกว๎าง  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ซ๎ายทําโบสถ๑ ชํวงต าบลปากน้ า ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร ยาว 3,000 ประชาชนในพื้นที่

ต าบลเดิมบาง ต าบลเขาพระ สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ชนิดลาดยาง Asphaltic Concrete สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนน ลาดยาง

613 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,0000 3,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ผิวจราจรแบบ Cape Seal หมูํที่ 5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ยาว 1,000 ประชาชนในพื้นที่

บ๎านรางขโมย เชื่อมตํอหมูํที่ 9 สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบล สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน ลาดยาง

614 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 200 500,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ผิวจราจรแบบ Cape Seal หมูํที่ 5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ยาว  200 ประชาชนในพื้นที่

บ๎านบึงคา เชื่อมตํอหมูํที่ 4 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านช๎าง อ าเภอสองพี่น๎อง จังหวัด สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

มีถนนคสล.

615 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายบา๎น เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 8 เมตร ยาว 190 เมตร 1,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

หนองอุโลก หมู๐ที ่3 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง พร๎อมฝังทอํระบายน้ า ยาว 190 เมตร ประชาชนในพื้นที่

หนองมะคําโมง-บา๎นหนองอิงพงิ สะดวก  รวดเร็ว คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 7 ต าบลหนองกระทุํม ตํอจาก Ø 1 เมตร จ านวน 12 ทอํน สะดวกรวดเร็วในการ

ถนนลาดยางเดิม-บ๎าน 1 แหํง สัญจรมากขึ้น

นายมงคล ชลาไทย

มีถนนคสล.

616 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 8 เมตร ยาว 360 1,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

สายบ๎านโป่งขาม-บ๎านหนองอิงพงิ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ยาว 360 เมตร ประชาชนในพื้นที่

ตํอจากถนนลาดยางเดิมหมูํที่ 16 สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านโป่งขาม ต าบลหนองมะคําโมง สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 7 ต าบล สัญจรมากขึ้น

หนองกระทุํม อ าเภอเดิมบางนางบวช

มีถนนคสล.

617 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สาย เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว  420 1,500,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ช.นวกิจ-บ๎านทุํงดินด า ตํอจากถนน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ยาว 420 เมตร ประชาชนในพื้นที่

ลาดยางเดิม หมูํที่ 12 บ๎านป่าสัก สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลหนองมะคําโมง ถึง หมูํที่ 17 สะดวกรวดเร็วในการ

ต าบลดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนคสล.

618 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ชํวงที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 7,752,000 7,752,000 7,752,000 7,752,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

(โดยตํอจากถนน คสล. อบจ.เดิม) ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางประมาณ 2,700  ม. ยาว 2,700  ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 5,10 ต าบลทะเลบก ถึง หมูํ 4 สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย๑ ไหลํทางตามสภาพพื้นที่ หรือ สะดวกรวดเร็วในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 16,200 สัญจรมากขึ้น

ตร.ม.

มีถนนลาดยาง

619 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,500,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ผิวจราจร Cape Seal หมูทํี ่5 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 500 เมตร ยาว 500 เมตร ประชาชนในพื้นที่

บ๎านบึงคา เชื่อมตํอหมูํที่ 4 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านช๎าง อ าเภอสองพี่น๎อง จังหวัด สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

620 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. (โดยตํอ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

จากถนน คสล. เดิม) หมู๐ที่ 7 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางประมาณ 560  ม. ยาว 400 เมตร ประชาชนในพื้นที่

สระกระโจม หมูํที่ 4 เทศบาลต าบล สะดวก  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก ใกล๎เคียงได๎รับความ

สระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย๑ ไหลํทางตามสภาพพื้นที่ หรือ สะดวกรวดเร็วในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ คสล.ไมํน๎อยกวํา สัญจรมากขึ้น

3,360 ตร.ม.

ได๎สะพาน

621 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ผิวจราจร 6 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

งบประมาณและที่มา



ข๎ามคลองมะขามเฒํา-อูํทอง หมูํที่ 2 สะดวกในการสัญจรและขนสํง 1 สาย ยาว การคมนาคม

ต าบลพลับพลาไชย และหมูํที่ 10 50 เมตร ที่สะดวกรวดเร็ว

ต าบลดอนคา อ าเภออูํทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

622 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎างเฉล่ีย 6.00 เมตร 1,500,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

เสริมเหล็ก หมูํที่ 5 ต าบลดอนเจดีย๑ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางยาว 490 เมตร ยาว 490 เมตร ประชาชนในพื้นที่

เขตติดตํอเทศบาลต าบลดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนน คสล.

623 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,800,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

เลียบคลองทุงํแฝก หมู๐ที ่11 และ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 750 เมตร ยาว 750 เมตร ประชาชนในพื้นที่

หมูทํี ่7 ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงหมูํที่ 3 ต าบลดอนปรู อ าเภอ สะดวกรวดเร็วในการ

ศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

624 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 1,700,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

แอลฟลัท๑ติกคอนกรีต หมูํ 1- ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ ยาว 400 เมตร ประชาชนในพื้นที่

บ๎านห๎วยม๎าลอย หมูํที่ 4 (ชํวงที่ 2) สะดวก  รวดเร็ว ไมํน๎อยกวํา 3,600 ตร.ม. ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา



ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอ สะดวกรวดเร็วในการ

ดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได๎สะพาน

625 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล. เพื่อให๎ประชาชนมีความสะสวก กว๎าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร 1,200,000  -  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

(หลังห๎างโรบินสัน) จากต าบล ในการสัญจรไปมา พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 120 ตร.ม. 1 สาย ยาว การคมนาคม

ทําพี่เล่ียงเชื่อมต าบลทําระหัด 50 เมตร ที่สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

มีถนน คสล.

626 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายจาก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎างเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 1,500,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 490 เมตร  ยาว 490 มตร ประชาชนในพื้นที่

15 ฝ่ังขวา หมูทํี ่5 ต าบลดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบรีุ สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยง

627 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 3,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



Cape Seal เส๎นทางคลอง 5 (ตํอ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 800  มตร ประชาชนในพื้นที่

จากเดิม) หมูํที่ 4 ต าบลปากน้ า - สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํ 11 ต าบลเดิมบาง อ าเภอ สะดวกรวดเร็วในการ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

628 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 8 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร  - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ต าบลดอนเจดีย๑ ถึง หมูํที่ 1,2 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 500 เมตร ประชาชนในพื้นที่

สระกระโจม และ หมูํที่ 2, 3 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย๑ สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

629 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ต าบลดอนเจดีย๑ ถึงหมูํที่ 10 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 400 เมตร ประชาชนในพื้นที่

ไรํรถ อ าเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนน คสล.

630 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 8 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ต าบลดอนเจดีย๑ ถึงหมูํที่ 1,2 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 400 เมตร ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



สระกระโจม และหมู๐ที่ 2,3 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย๑ สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ได๎สะพาน

631 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํ 7 เพื่อให๎ประชาชนมีความสะสวก สภาพเดิม ผิวจราจรกว๎าง 1,500,000  -  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

ต าบลดอนก ายาน เชื่อมตํอต าบล ในการสัญจรไปมา 2.50 เมตร ยาว 17 เมตร 1 สาย ยาว การคมนาคม

ดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมือง จังหวัด ทางเท๎าข๎างละ 1 เมตร 50 เมตร ที่สะดวกรวดเร็ว

สุพรรณบุรี (กม.ที่ 2 + 970) สรา้งใหม ่ผิวจราจรกว๎าง 8

เมตร ยาว 18 เมตร ทางเท๎า

ข๎างละ 1 เมตร

มีถนนแอสฟัลท๑

632 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,000 2,000,000  -  -  - ติกคอนกรีต ประชาชนในต าบลและ

แอสฟลัท๑ติกคอนกรีตบ๎านสามนาค - ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในพื้นที่

บ๎านพนัต าลึง จากบริเวณบ๎าน สะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,000 ใกล๎เคียงได๎รับความ

นายสายทอง พลูคล๎ายวงษ๑ ถึงบริเวณ เมตร สะดวกรวดเร็วในการ

ถนนเล่ียงเมือง (357) ต าบล สัญจรมากขึ้น

ดอนก ายาน อ าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

633 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 5,060,000 5,060,000 5,060,000 5,060,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ต าบลทะเลบก เชื่อมตํอ หมูํ 8 ต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ระยะทางประมาณ 1,900 ยาว 1,900  ประชาชนในพื้นที่

ดอนเจดีย๑ อ าเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด สะดวก  รวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อม เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพ สะดวกรวดเร็วในการ

งบประมาณและที่มา



พื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล. สัญจรมากขึ้น

ไมํน๎อยกวํา 11,400 ตร.ม.

มีถนน คสล.

634 โครงการกํอสร๎างคสล. (โดยตํอจาก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 560 1,905,000 1,905,000 1,905,000 1,905,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ถนน คสล.เดิม) หมูทํี ่7 ต าบลไรํรถ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร หนา 0.15 เมตร ลง ยาว 560 ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอหมูํ 4 เทศบาลต าบล สะดวก  รวดเร็ว หินคลุกไหลํทางตามสภาพ เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

สระกระโจม (ถนนลาดยางสาย พื้นที่ หรือพื้นที่ คสล. ไมํน๎อย สะดวกรวดเร็วในการ

อูํทอง-ดํานช๎าง) กวํา 3,360 ตร.ม. สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

635 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000 2,800,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านสระ ถึงต าบล ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ยาว 560 ประชาชนในพื้นที่

หนองผักนาก อ าเภอสามชุก สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนน คสล.

636 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 2 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน หนา 0.15 เมตร กว๎าง 6.00 5,060,000 5,060,000 5,060,000 5,060,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ต าบลทะเลบก ถึงบ๎านนายป๋อง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง เมตร ยาว 1,900 เมตร ยาว 1,900 ประชาชนในพื้นที่

เชื้อศรี หมูํที่ 8 ต าบลดอนเจดีย๑ สะดวก  รวดเร็ว พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

จังหวัดสุพรรณบุรี 11,400 ตร.ม.ไหลํทางลง สะดวกรวดเร็วในการ

หินคลุกตามสภาพ สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทางถนน 

งบประมาณและที่มา



637 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 2,200,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านไผํเกาะโพธ์ิงาม - บ๎านคันล า สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

638 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 2,200,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านบึง - บ๎านหัวป่าน๎อย สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

639 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,800,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านดอนปรู - บ๎านโพธ์ินฤมิตร สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

640 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,700,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านบางขวาก - วัดทําพกิุลทอง สะดวก  รวดเร็ว ไมํมีไหลํทาง 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทางถนน 

641 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,800,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านทํานางเริง - บ๎านคูเมือง สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

642 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,700,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านหนองหญ๎าไซ - สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองปล๎อง อ าเภอ สะดวกรวดเร็วในการ

หนองหญ๎าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

643 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,700,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านป่าชี - อุทยานแหํงชาติ สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

พเุตย อ าเภอดํานช๎าง จังหวัด สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

644 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,800,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านจิกรากขํา-บ๎านสระกระโจม สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอดอนเจดีย๑  จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

งบประมาณและที่มา



สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทางถนน 

645 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 2,200,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านสวนสัก - บึงหนองสาหรําย สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอดอนเจดีย๑  จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

ระยะทางถนน สัญจรมากขึ้น

646 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,700,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านดอนกระเบื้อง - สะดวก  รวดเร็ว ไมํมีไหลํทาง 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านโคกงูเหํา อ าเภอสองพี่น๎อง สะดวกรวดเร็วในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

647 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,800,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านประทุน-บ๎านดอนมะเกลือ สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอสองพี่น๎อง  จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

648 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 2,200,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา



สายบ๎านหนองการ๎อง - บ๎านชัฎดงด า สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภออูํทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ระยะทางถนน 

649 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,800,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านหนองแมํหม๎าย - บ๎านคูบัว สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ระยะทางถนน 

650 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 2,200,000  -  -  - ที่ได๎รับการ ประชาชนในต าบลและ

ลาดยางแอสฟทัล๑ติกคอนกรีต ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ปรับปรุง ยาว ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านทําตลาด - บ๎านตะลํุม สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร 1.00 กโิลเมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนน คสล.

651 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 3 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดผิวจราจรว๎าง 6.00 เมตร 2,000,000 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

งบประมาณและที่มา



ถนนประชาสรรค๑ 1 จาก บริเวณ ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,440 เมตร ยาว  1,440 ประชาชนในพื้นที่

สะพาน คสล. ข๎ามล ารางห๎วยแค สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงบริเวณบ๎านนายถนอม จันลา สะดวกรวดเร็วในการ

ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต๑ สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

มีถนน คสล.

652 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

หมูํบ๎าน หมูํที่ 5 ต าบลหนองโอํง ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  300 ประชาชนในพื้นที่

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวก  รวดเร็ว ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

(ชํวงที่ 3) หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,800 สะดวกรวดเร็วในการ

ตร.ม. สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนนลาดยาง

653 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,000,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต (โดยวิธี ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 400.00 เมตร หนา 3 ซม. ยาว  400 ประชาชนในพื้นที่

Tack coat) จากถนนมาลัยแมน สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

321 (ซ๎ุมประตู) ถึงต าบลย๎ุงทะลาย สะดวกรวดเร็วในการ

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

654 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแคปซิล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 800,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ชํวงที ่3 จากถนนลาดยางบา๎นเนิน ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 300 เมตร ยาว  300 ประชาชนในพื้นที่

สมบติั หมูทํี ่14 ต าบลจรเข๎สามมพนั- สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางหลวงแผํนดิน 3342 สะดวกรวดเร็วในการ

งบประมาณและที่มา



อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

655 โครงการกํอสร๎างลาดยางแคปซิล เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 800,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

จากถนนมาลัยแทน 321 (ซอย PR ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง 300 เมตร ยาว  300 ประชาชนในพื้นที่

เกํา) ถึงต าบลสระลงเรือกาญจนบุรี สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

มีถนนลาดยาง

656 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบ เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 1,500,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

Cape Seal สายคลองยายแก๎ว - ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 352 เมตร ยาว  352 ประชาชนในพื้นที่

กระจัน (ชํวงที่ 2) หมูํที่ 7 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

อูํทอง อ าเภออูํทอง สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) มีถนน คสล.

657 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 1,900,000  -  -  - 1 สาย เพิ่มขึน้ ประชาชนในต าบลและ

ฝังทํอระบายน้ า คสล. บริเวณซอย ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,000 เมตร ยาว   1,000 ประชาชนในพื้นที่

อ๎งพนัธุ๑ 1,2 และ3 ชุมชนโคกหม๎อ สะดวก  รวดเร็ว เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํ 5 ต าบลทําระหัด อ าเภอเมือง สะดวกรวดเร็วในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี สัญจรมากขึ้น

ได๎สะพาน

658 โครงการกํอสร๎างสะพานทุงํคลี- เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ ยาว 1,000 ม. ผิวจราจร 6 ม. 2,000,000  -  -  - เพิ่มขึน้ ประชาชนมี

งบประมาณและที่มา



โคกช๎าง หมู ํ7 ต าบลทุงํคลี ถึง สะดวกในการสัญจรและขนสํง ทางเท๎ากว๎างขา๎งละ 1 เมตร 1 สาย ยาว การคมนาคม

หมู ํ7 ต าบลโคกช๎าง อ าเภอ 50 เมตร ที่สะดวกรวดเร็ว

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง

659 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 1,500,000  -  -  - ถนนที่รับ ประชาชนมี

หมูํที่ 3 ต าบลอูํทอง - หมูํที่ 11 ส าหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง ยาว 1,000 เมตร การปรับปรุง การคมนาคม

ต าบลหนองโอํง อ าเภออูํทอง สะดวก  รวดเร็ว ยาว  1,000 ที่สะดวกรวดเร็ว

จังหวัดสุพรรณบุรี เมตร

569,245,000 1,013,895,900 1,712,433,207 2,216,100,445

7.2  แผนงานการเกษตร ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

1 กํอสร๎างคันกั้นน้ าคันดิน หมูทํี ่1,2,6,7 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา คันดินกว๎าง 4 เมตร สูง 1.80  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ราษฎรได๎รับประโยชน๑

และ 9 ต.สวนแตง  อ.เมือง เชื่อม อุทกภัยในพืน้ทีก่ารเกษตร เมตร ยาว 4,000 เมตร ได๎รับประโยชน๑ เพิม่รายได๎และสะดวก

งบประมาณและที่มา

รวม  659  โครงการ



ตํอกับหมูทํี ่4,5 ต.วังน้ าเย็น  จากคันกั้นน้ า ในการเดินทาง

อ.บางปลาม๎า คันดินที่ได๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

2 ปรับปรุงคันกั้นน้ าลงหนิคลุก หมูทํี ่3 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา ประชาชนได๎ผลประโยชน๑  -  -  - 1,000,000 ร๎อยละ 70 ประชาชน 2 ต าบล

ต.ตะคํา ถึงหมูทํี ่7 ต.กฤษณา อุทกภัยในพืน้ทีก่ารเกษตร ในการสัญจร ได๎รับประโยชน๑ ได๎รับความสะดวกตํอ

อ.บางปลาม๎า จากคันกั้นน้ า การขนผลผลิตด๎าน

ทีไ่ด๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

3 กํอสร๎างคันกั้นน้ าคลองควาย เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย คันกั้นน้ ากว๎าง 4 เมตร  - 2,000,000  -  - ร๎อยละ 70 เกษตรกรได๎ผลผลิต

ฝ่ังตะวันตกบริเวณสะพาน ค.ส.ล. ในพืน้ทีก่ารเกษตร สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว ได๎รับประโยชน๑ ตามเปา้หมาย พืน้ที่

ต.มะขามล๎ม ถึงเขต ต.วัดดาว 4,300 เมตร จากคันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

อ.บางปลาม๎า คลองควายทีไ่ด๎ ความเสียหาย

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

4 เสริมคันกั้นน้ า คลองวังน้ าเย็น เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย เสริมคันกั้นน้ า  ระยะทาง  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 เกษตรกรได๎ผลผลิต

เร่ิมจากสะพาน ค.ส.ล. ถึงบริเวณ ในพืน้ทีก่ารเกษตร 2,900 เมตร ได๎รับประโยชน๑ ตามเปา้หมาย พืน้ที่

บา๎นพกัชลประทาน หมูทํี ่7 และ 10 จากคันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

ต.มะขามล๎ม ติดตํอ ต.วัดโบสถ๑ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

5 ปรับปรุงคันกั้นน้ า หมูทํี ่1 ต.บา๎นช๎าง เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย ช่วงที ่1 เสริมดินกว๎าง 4 ม.  - 1,400,000  -  - ร๎อยละ 70 เกษตรกรได๎ผลผลิต

เชื่อมตํอหมูทํี ่12,17,4 ต.บางตาเถร ในพืน้ทีก่ารเกษตร ฐานกว๎าง 6 ม. สูง 0.80 ม. ได๎รับประโยชน๑ ตามเปา้หมาย พืน้ที่

อ.สองพีน่๎อง ยาว 600 ม. ปริมาตรดินขุด จากคันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

2,940 ลบ.ม. ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

ช่วงที ่2 เสริมดินกว๎าง 4 ม.

ฐานกว๎าง 6 ม. สูง 0.80 ม.

ยาว 6,290 เมตร ปริมาตร

ดินขุด 37,110  ลบ.ม.

จ านวนประชาชน

6 ขุดเหมืองสํงน้ าจากบา๎นสามตาทอง เพือ่ใหม๎ีแหลํงน้ าเพือ่การอุปโภค- จ านวน 1 แหงํ  -  - 3,000,000  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ า

หมูทํี ่10 ต.ทพัหลวง  อ.หนองหญ๎าไซ - บริโภค อยํางเพยีงพอ ได๎รับประโยชน๑ อุปโภค - บริโภค

หมูทํี ่4 ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ จากการขุด อยํางพอเพยีง

เหมืองสํงน้ า

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

7 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพขื เพือ่จํายเปน็คําขุดลอกดินตะกอน ปากกว๎างเฉล่ีย 3.00 เมตร  -  -  - 800,000 ร๎อยละ 70 มีการพฒันาด๎าน

ในคูระบายน้ าคลองไทร หมูทํี ่6 และวัชพชืในคูระบายน้ า ก๎นกว๎างเฉล่ีย 1.30 เมตร ได๎รับประโยชน๑ การเกษตรใหม๎ี

ต าบลพหิารแดง ลึกเฉล่ีย 1.40 เมตร ระยะ จากการขุดลอก ประสิทธิภาพ

ทางยาว 870.00 เมตร ดินตะกอน

มีปริมาตร 3,140.00 ลบ.ม. ทีไ่ด๎มาตรฐาน

หรือมีปริมาตรดินตะกอน

และวัชพชืไมํน๎อยกวํา

 1,775 ลบ.ม.



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

8 ขุดลอกเหมืองพร๎อมดาดคอนกรีต เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ ระยะทางยาว 2,000 เมตร  -  -  - 3,000,000 ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ า

จากคลอง 1 ขวา คูที ่4 -  บา๎นตลุก เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ได๎รับประโยชน๑ อุปโภค - บริโภค

พฒันา เชื่อมตํอระหวําง  ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ จากการขุดลอก อยํางพอเพยีง

ต.หนองหญ๎าไซ  - ต.ทพัหลวง ระบายน้ า เหมืองทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

9 ขุดลอกคลองระบายน้ า (คลองสันตอ) เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ ขนาดกว๎าง 20 เมตร ยาว  - 2,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ า

ต าบลเดิมบาง - ต าบลหวัเขา - เขต เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง 3,500 เมตร ได๎รับประโยชน๑ อุปโภค - บริโภค

เทศบาลต าบลเขาพระ ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ จากการขุดลอก อยํางพอเพยีง

อ.เดิมบางนางบวช ระบายน้ า คลองระบายน้ า

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

10 โครงการดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่บรรเทาความเดือดร๎อนให๎ กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,700  -  - 300,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ า

เร่ิมจากหมูทํี ่1 ต.หนองผักนาก กับประชาชนใน ต.หนองผักนาก เมตร ลึก 1.50 เมตร ประโยชน๑จาก อุปโภค - บริโภค

ถึงคู 46 ก.หมู ํ9 ต.หนองสะเดา และต าบลใกล๎เคียง มีน้ าใช๎ การดาดคอนกรีต อยํางพอเพยีง

อ.สามชุก สะดวกและอยํางพอเพยีง คูสํงน้ าที่ได๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



11 โครงการดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่บรรเทาความเดือดร๎อนให๎ กว๎าง 3 เมตร ยาว 3,500  -  - 3,200,000  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ า

เร่ิมจากหมูทํี ่8 ต.หนองผักนาก กับประชาชนใน ต.หนองผักนาก เมตร ลึก 1.50 เมตร ได๎รับประโยชน๑ อุปโภค - บริโภค

ถึงเขตติดตํอ ต.หนองสะเดา และต าบลใกล๎เคียง มีน้ าใช๎ จากการดาด อยํางพอเพยีง

และเขตติดตํอ ต.กระเสียว สะดวกและอยํางพอเพยีง คอนกรีตคูสํงน้ า

อ.สามชุก

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

12 ขุดลอกคลองระบายน้ า หมูทํี ่4 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดกว๎าง 8 เมตร ความลึก  - 700,000  -  - ร๎อยละ 70 ประชาชนในต าบล

ต.สนามคลี  ถึงหมูทํี ่3  ต.ตล่ิงชัน ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 3 เมตร ได๎รับประโยชน๑ พืน้ทีแ่ละต าบล

อ.เมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ระบายน้ า ใช๎ส าหรับอุปโภค

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

13 โครงการขุดลอกบอํยืม (รางแหว๎หมู) เพือ่บรรเทาความเดือดร๎อนให๎ กว๎าง 6 เมตร ยาว 4,000  -  - 300,000  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ า

หมูทํี ่5 ต.หนองผักนาก ถึงเขตติดตํอ กับประชาชนใน ต.หนองผักนาก เมตร ได๎รับประโยชน๑ อุปโภค - บริโภค

หมูทํี ่3 ต.สามชุก  อ.สามชุก และต าบลใกล๎เคียง มีน้ าใช๎ จากการขุดลอก อยํางพอเพยีง

สะดวกและอยํางพอเพยีง บอํทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

14 เสริมขยายคันกั้นน้ าลงลูกรังบด เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ ขนาดผิวบนกว๎าง 3 เมตร  -  - 800,000  - ร๎อยละ 70 เกษตรกรได๎ผลผลิต

อัดแนํน  หมูทํี ่6 ต.ต๎นตาล  เชื่อมตํอ เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ยาว 215 เมตร สูงเฉล่ีย ได๎รับประโยชน๑ ตามเปา้หมาย พืน้ที่

หมูทํี ่1 ต.บางพลับ  อ.สองพีน่๎อง ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ 1.20 ม. และกํอสร๎างก าแพง จากการเสริม การเกษตรไมํได๎รับ

งบประมาณและที่มา



ระบายน้ า กันดินพร๎อมทางเทา๎ คสล. ขยายคันกั้นน้ า ความเสียหาย

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

15 โครงการเหมืองสํงน้ าดาดคอนกรีต เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย ความกว๎าง 4 เมตร ก๎นลึก  -  -  - 3,000,000 ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ า

เชื่อมตํอระหวําง หมูทํี ่1 ,หมูทํี ่9 , ในพืน้ทีก่ารเกษตร 0.80 เมตร ความสูง 1.50 ได๎รับประโยชน๑ อุปโภค - บริโภค

หมูทํี ่4 ต.หนองสาหรําย  ติดตํอ เมตร ระยะทางยาว 2,650 จากเหมืองสํงน้ า อยํางพอเพยีง

ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ เมตร ดาดคอนกรีต

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

16 โครงการปรับปรุงแหลํงเก็บน้ า เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย เนือ้ทีป่ระมาณ 100 ไรํ  - 2,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีน้ าใช๎เพือ่

ลาดปลาเค๎า  หมูทํี ่5,6 ต.ศรีประจันต๑ ในพืน้ทีก่ารเกษตร พร๎อมทัง้สร๎างประตูปดิ - เปดิ ได๎รับประโยชน๑ การเกษตรในฤดูแล๎ง

ถึงหมูทํี ่7 ต.วังยาง  อ.ศรีประจันต๑ จากการปรับปรุง

แหลํงเก็บน้ า

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

17 โครงการดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจาก  -  - 800,000  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

จากคลองชลประทาน บริเวณบา๎น ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ คลองชลประทาน บริเวณ ได๎รับประโยชน๑ ส าหรับอุปโภคบริโภค

นายสุชิน หมืน่แสน ถึงบา๎นนายล าไย ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ บา๎นนายสุชิน หมืน่แสน โครงการดาด

นิม่นวล หมูทํี ่6 ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑ ความต๎องการ ถึงบา๎นนายล าไย  นิม่นวล  คอนกรีตคูสํงน้ า

ถึงเขตติดตํอ ต.โพธ์ิพระยา อ.เมือง ระยะทางยาวประมาณ ทีไ่ด๎มาตรฐาน

1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

18 กํอสร๎างคูสํงน้ าดาดคอนกรีต หมูทํี ่9 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า - จากปากคูที ่12 ถึงคลอง  -  - 1,915,200  - ร๎อยละ 70 ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

ต.หนองโพธ์ิ  อ.หนองหญ๎าไซ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ทิง้น้ าหมูทํี ่12 ถึงคลองทิง้ ได๎รับประโยชน๑ ส าหรับอุปโภคบริโภค

เชื่อมตํอกับ  ต าบลปา่สะแก ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ น้ าหมูทํี ่4   - 1,723,680  - จากคูสํงน้ าดาด

อ าเภอเดิมบางนางบวช ความต๎องการ - จากปากคูที ่16 ถึงคลอง คอนกรีต

ทิง้น้ าหมูทํี ่3  - 1,436,400  - ทีไ่ด๎มาตรฐาน

- คูที ่11 จากทีด่าดไปแล๎ว

100 เมตร ถึงต าบลปา่สะแก  - 1,723,680  -

- คูที ่13 ตํอจากทีค่าดไป

แล๎วถึงต าบลปา่สะแก

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

19 โครงการเสริมถนนคันกั้นน้ า หมูทํี ่10 เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพชืผลทางการ กว๎าง 6 เมตร  -  - 800,000  - ร๎อยละ 70 ประชาชนในพืน้ทีม่ี

ต าบลวัดโบสถ๑ ถึง ต าบลหวัโพธ์ิ  เกษตรของเกษตรกร ยาว 1,500 เมตร ได๎รับประโยชน๑ ความปลอดภัยจาก

อ.บางปลาม๎า เสริมถนนเพิม่ 1 เมตร จากการเสริม น้ าทวํม  ไมํเปน็พืน้ที่

ถนนคันกั้นน้ า น้ าทวํมซ้ าซาก

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

20 กํอสร๎างเขื่อน คสล. คลองสองพีน่๎อง เพือ่เปน็แหลํงอนุรักษ๑พนัธุ๑สัตว๑น้ า กว๎าง 3 เมตร ยาว 248 เมตร  -  -  - 24,360,000 ร๎อยละ 70 ประชาชนมีสถานที่

หมูทํี ่5 ต.หวัโพธ์ิ  อ.สองพีน่๎อง เร่ิม และเปน็สถานทีพ่กัผํอนหยํอนใจ ได๎รับประโยชน๑ พกัผํอนหยํอนใจและ

งบประมาณและที่มา



จากบริเวณหน๎าวัดบางบอน ถึง จากการกํอสร๎าง แหลํงอนุรักษ๑พนัธุ๑

ต าบลบางพลับ  อ าเภอสองพีน่๎อง เขื่อน คสล. สัตว๑น้ า

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

 - จ านวนประชาชน

21 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากนา เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 2.50 เมตร ลึก  - 1,116,000  - ร๎อยละ 70 ประชาชนในต าบล

นายปรีชา  เจริญผล ถึงบา๎นนายแก๎ว ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 1.50 เมตร ก๎นกว๎าง 0.80 ได๎รับประโยชน๑ สนามคลีและต าบล

โพธ์ิรามาต  ต.สนามคลี อ.เมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ เมตร ยาว 1,500 เมตร จากการกํอสร๎าง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

เชื่อมตํอ ต.สระแก๎ว  อ.เมือง ความต๎องการ ดาดคอนกรีตคู ใช๎ส าหรับอุปโภค

สํงน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

22 กํอสร๎างวางทอํระบายน้ าเร่ิมจากบา๎น เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า วางทอํ คสล. ขนาดสายผํา  - 3,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

นายสุกิจ หมูทํี ่4,8  ต.หนองสะเดา ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ศูนย๑กลาง 1 เมตร จ านวน ประโยชน๑จากการส าหรับอุปโภคบริโภค

อ.สามชุก ถึงเขตติดตํอ หมูทํี ่1 ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ 950 ทอํน  พร๎อมบอํพกัน้ า วางทอํระบายน้ า

ต.หนองโพธ์ิ  อ.สามชุก ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

23 กํอสร๎างคันกั้นน้ าตลอดล าน้ า เพือ่ปอ้งกันปญัหาการเกิด ความยาวประมาณ  4 - 5  -  - 3,000,000  - ร๎อยละ 70 เกษตรกรได๎ผลผลิต

เขตเชื่อมตํอระหวํางต าบลบางงาม น้ าทวํมนาข๎าว และทีอ่ยํูอาศัย กิโลเมตร ได๎รับประโยชน๑ ตามเปา้หมาย พืน้ที่

อ าเภอศรีประจันต๑  กับต าบลไรํรถ พืน้ทีท่างการเกษตร จากการคันกั้น การเกษตรไมํได๎รับ

อ าเภอดอนเจดีย๑ น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

24 กํอสร๎างแทนํส าหรับเคร่ืองสูบน้ า เพือ่ใช๎ต้ังเคร่ืองสูบน้ าใหป๎ระชาชน แทนํเคร่ืองสูบน้ า จ านวน  - 1,200,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าใช๎

หมูทํี ่11 ต.หวัเขา จ านวน 1 แทนํ ได๎ใช๎ในการอุปโภคบริโภคและ 2 แทนํพร๎อมน้ ามันเชื้อเพลิง ประโยชน๑ จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

และหมูทํี่1 ต.หวันา อ.เดิมบางนางบวช การเกษตรอยํางเพยีงพอกับ การสร๎างแทนํ และใช๎ในการเกษตร

จ านวน1แทนํรวม 2 แทนํ พร๎อมน้ ามัน ความต๎องการ เคร่ืองสูบน้ า กรรม

เชื้อเพลิง ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

25 โครงการวางทอํน้ า คสล .หมูทํี ่3 เพือ่ทดน้ าจากคลองคณฑี เพือ่สํงเสริมการเกษตรและ  -  -  - 2,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.อูํทอง ผํานหมูทํี ่11 ต.หนองโอํง , และปอ้งกันน้ าทวํมในพืน้ที่ ปอ้งกันน้ าทวํมเพือ่พฒันา ประโยชน๑ จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

หมูทํี ่8 ต.กระจัน  อ.อูํทอง การเกษตรของราษฎร คลองล าเรียงน้ าใหเ๎อื้ออ านวย การวางทอํน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

อยํางย่ังยืน คสล. ทีไ่ด๎ ความเสียหาย

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

26 ขุดลอกคลองบริเวณถนนสายน้ าพุ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎แหลํงน้ า ขนาดกว๎างเฉล่ีย 7.50 เมตร  -  - 300,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าใช๎

หมูทํี ่11 ต.หวัเขา เขตติดตํอหมูทํี ่1 ส าหรับใช๎อุปโภคบริโภคและใช๎ใน ก๎นกว๎าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ประโยชน๑ จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

ต.หวันา อ.เดิมบางนางบวช การเกษตรทีเ่พยีงพอกับความ ยาวประมาณ 720 เมตร ขุดลอกคลอง และใช๎ในการเกษตร

ต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน กรรม

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

27 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากบา๎น เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 2.50 เมตร ลึก  -  - 1,116,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

งบประมาณและที่มา



ครูจรูญ โพธ์ิรามาต  ถึงบา๎นนายวันดี ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 1.50 เมตร ก๎นกว๎าง 0.80 ม. ประโยชน๑จาก สนามคลีและต าบล

แก๎วสุวรรณ  ต.สนามคลี  อ.เมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ยาว 1,500 เมตร การกํอสร๎างดาด ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

เชื่อมตํอ ต.สระแก๎ว  อ.เมือง ความต๎องการ คอนกรีตคูสํงน้ า ใช๎ส าหรับอุปโภค

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

28 กํอสร๎างคันดินกั้นน้ า เพือ่ปอ้งกัน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัยมิใหเ๎กิด ด าเนินการระยะทางรวม  -  -  - 2,700,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ พชืผลทางการเกษตร

อุทกภัยระหวํางต าบลเนินพระปรางค๑ ความเสียหายแกํพชืผลทาง 3,150 เมตร ประโยชน๑จาก ของประชาชนในพืน้ทีท่ัง้

ต าบลบางเลนและต าบลดอนมะนาว การเกษตรของเกษตรกรทัง้ การกํอสร๎างคัน 3 ต าบลปลอดภัยจาก

อ าเภอสองพีน่๎อง 3 ต าบล ดินกั้นน้ า น้ าทวํม

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

29 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าหมูทํี ่6 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า จ านวน 1 แหงํ  - 2,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.สวนแตง  อ าเภอเมือง และเปน็พืน้ที่ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

คาบเกี่ยวระหวํางต าบลวังน้ าเย็น ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การกํอสร๎างคัน การเกษตรไมํได๎รับ

อ าเภอบางปลาม๎า ความต๎องการ ดินกั้นน้ า ความเสียหาย

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

30 กํอสร๎างสถานีสูบน้ าบริเวณปากคลอง เพือ่เก็บกักน้ าไว๎ใช๎ในการท า ความยาวไมํน๎อยกวํา 280  -  - 1,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ท าใหร๎าษฎรมีน้ าใช๎

หอยโขํงแบบไฟฟา้และดาดคอนกรีต การเกษตรกรรมและอุปโภค - เมตร ประโยชน๑จาก ในการเกษตรกรรมใน

คลองหอยโขํง  เขตเทศบาลต าบล บริโภคและปอ้งกันเหตุอุทกภัย สถานีสูบน้ า ฤดูแล๎งและปอ้งกัน

เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช ทีไ่ด๎มาตรฐาน น้ าทวํมในฤดูฝน

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

31 กํอสร๎างรางระบบระบายน้ าในชุมชน เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ด าเนินการในเขตเทศบาล  -  -  - 20,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ไชยานุภาพถึงชุมชนสันติสุขและชุมชน ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ต าบลดอนเจดีย๑ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ดอนประดํู ในเขตเทศบาล ต.ดอนเจดีย๑ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ รางระบบระบาย ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

อ าเภอดอนเจดีย๑ ความต๎องการ น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

32 ปรับปรุงคันกั้นน้ าเชื่อมบา๎นคลองโมง เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมเข๎านา พชืผล ผิวคันกั้นน้ ากว๎าง 4 เมตร  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในพืน้ที่

ต.องครักษ๑ เชื่อมหมูทํี ่2 ต.ไผํกองดิน การเกษตรของเกษตรกรใน ยาว 3,000 เมตร ประโยชน๑จาก ต.องครักษ๑, ไผํกองดิน

อ.บางปลาม๎า 2 ต าบล คันกั้นน้ า ปลอดภัยจากน้ าทวํม

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

33 โครงการปรับปรุงคันคลองสํงน้ า เพือ่ปรับปรุงคันคลองสํงน้ าเปน็ ด าเนินการบริเวณจากทาง  - 1,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ลดความเสียหายของ

คลองทาํโขลง  ต าบลทาํระหดั คันกั้นน้ าปอ้งกันน้ าทวํม เข๎าวัดธรรมมงคลถึงประตูน้ า ประโยชน๑จาก ผลผลิตของเกษตรกร

อ าเภอเมือง และกํอสร๎างสถานีสูบน้ า ทาํโขลง การปรับปรุงคัน 4 ต าบล คือ ทาํระหดั

ประตูน้ าทาํโขลง หมูทํี ่5 ต.ทาํระหดั คลองสํงน้ าทีไ่ด๎ ไผํขวาง สนามชัย

อ.เมือง  จ.สุพรรณบรีุ มาตรฐาน โพธ์ิพระยา

จ านวนประชาชน

34 กํอสร๎างคูดาดเสริมเหล็กพร๎อมฝังทอํ เพือ่ปอ้งกันการขาดแคลนน้ าใน ปากคูกว๎าง 2.50 เมตร  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เพือ่ปอ้งกันการขาด

เร่ิมจากทา๎ยคลองหกัอุด ถึงต าบล ฤดูแล๎งเนือ่งจากคู คลองสํงน้ า ก๎นคูกว๎าง 0.60 เมตร ลึก ประโยชน๑จาก แคลนน้ าในพืน้ทีต่ าบล

โพธ์ิพระยา เชื่อมตํอหมูทํี ่6 ต าบล ต้ืนเขิน 1.00 เมตร ระยะทางยาว คูดาดเสริมเหล็ก โพธ์ิพระยาและต าบล

สนามชัย  อ าเภอเมือง 620 เมตร ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใกล๎เคียง

งบประมาณและที่มา



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

35 โครงการขุดลอกคูสํงน้ า หมูทํี ่8 เพือ่ขุดลอกคลองระบายน้ าไมํให๎ ระยะทางยาว 1,000 เมตร  -  - 200,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ท าใหร๎าษฎรมีน้ าใช๎

ต.ดอนก ายาน  อ.เมือง จากบา๎น ต้ืนเขินและท าใหน๎้ าไหลสะดวก ปากกว๎าง 2.50 เมตร ลึก ประโยชน๑กับการ ในการเกษตรกรรมใน

นายประยูร ถึงเขตติดตํอต าบล 1.50 เมตร ก๎นคูกว๎าง 1.00 ขุดลอกคูคลอง ฤดูแล๎งและปอ้งกัน

ดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมือง เมตร ปริมาตรดินขุด สํงน้ าเพือ่แก๎ไข น้ าทวํมในฤดูฝน

ไมํน๎อยกวํา1,625 ลบ.ม. ปัญหาการ

เกษตร

ประชาชนร๎อยละ

36 กํอสร๎างประตูปดิ - เปดิน้ าบริเวณ เพือ่ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํมพชืผล ด าเนินการกํอสร๎างประตูปดิ-  -  -  - 2,000,000 70 ได๎รับ ลดความสูญเสียพชืผล

ประตูทาํโขลง  ต าบลทาํระหดั ทางการเกษตรกรรม เปดิน้ าและต้ังสถานีสูบน้ า ประโยชน๑จาก ทางการเกษตรของ

อ าเภอเมือง ประตูเปดิ - ปดิ เกษตรกรในพืน้ทีต่ าบล

ระบายน้ าทีแ่ก๎ ทาํระหดัและต าบล

ปญัหาการ ใกล๎เคียง

เกษตรได๎

จ านวนประชาชน

37 กํอสร๎างคันกั้นน้ าคลองควายฝ่ัง เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าทวํมซ้ าซาก ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  - 8,360,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถแก๎ไขความ

ตะวันตก หมูทํี ่3 ต.มะขามล๎ม ในพืน้ที่ สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว ประโยชน๑จาก เดือดร๎อนจากน้ าทวํม

บริเวณสะพาน คสล. ถึงหมูทํี ่ 4,300 เมตร คันกั้นน้ า ในพืน้ทีไ่ด๎

งบประมาณและที่มา



2,3,12,14 ต.วัดดาว  อ.บางปลาม๎า ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

38 กํอสร๎างคันกั้นน้ า หมูทํี ่12 เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าทวํมซ้ าซาก ระยะทางยาว 2,600 เมตร  -  - 1,950,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.บางปลาม๎า บริเวณติดตํอ ในพืน้ที่ ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

ต.วัดดาว  อ.บางปลาม๎า คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรไมํได๎รับ

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

39 กํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถแลํน จาก เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  -  - 1,399,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถแก๎ไขความ

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3318 น้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ระยะทาง 370 เมตร พร๎อม ประโยชน๑จาก เดือดร๎อนจากน้ าทวํม

ต าบลวังน้ าเย็น ถึง ต าบลมะขามล๎ม ลงหนิคลุก คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ในพืน้ทีไ่ด๎

อ าเภอบางปลาม๎า มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

40 กํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถแลํนได๎จาก เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  - 2,670,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถแก๎ไขความ

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3318 น้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ระยะทาง 1,600 เมตร พร๎อม ประโยชน๑จาก เดือดร๎อนจากน้ าทวํม

ต าบลวังน้ าเย็น ถึงเขตติดตํอต าบล ลงหนิคลุก คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ในพืน้ทีไ่ด๎

ดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมือง มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

41 โครงการขุดลอกคลองเสริมคันดิน เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 4 เมตร ยาว  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

กั้นน้ าสองฝ่ังคลองบริเวณหมูทํี ่3 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 4,000 เมตร ลึก 1 เมตร  ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

งบประมาณและที่มา



บา๎นตาลลูกอํอน ต.เจดีย๑ ถึงพืน้ที่ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ขนาด ค้ันกั้นน้ าดินผิวบนกว๎าง ขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ติดตํอกับต าบลหนองโอํงและต าบล ความต๎องการ 5 เมตร สูงเฉล่ีย 2 เมตร เสริมคันดินทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

กระจัน  อ าเภออูํทอง ระยะทาง 4 กิโลเมตร มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

42 โครงการขุดลอกคูคลองหนองสาหรําย เพือ่ขุดลอกคลองระบายน้ าไมํให๎ ความยาว 4,900 เมตร  -  -  - 600,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ท าใหร๎าษฎรมีน้ าใช๎

เชื่อมระหวํางต าบลดอนก ายาน - ต้ืนเขินและท าใหน๎้ าไหลสะดวก ปากกว๎าง 5.00 เมตร ลึก ประโยชน๑จาก ในการเกษตรกรรมใน

ต าบลดอนโพธ์ิทอง - ต าบลมะขามล๎ม 2.50 เมตร ก๎นคูกว๎าง 2.00 ขุดลอกคูคลอง ฤดูแล๎งและปอ้งกัน

ต้ังแตํหนองหลวง - หนองรถ - หนอง เมตร ปริมาตรดินขุด ทีไ่ด๎มาตรฐาน น้ าทวํมในฤดูฝน

สาหรําย (เนือ้ทีป่ระมาณ 2,000 ไรํ) ไมํน๎อยกวํา 15,925 ลบ.ม.

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

43 กํอสร๎างถนนน้ าล๎นผําน หมูทํี ่9 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา ความกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง  -  -  - 1,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ท าใหร๎าษฎรมีน้ าใช๎

ต.หว๎ยขมิน้  ถึงหมูทํี ่9 ต.บา๎นบงึ น้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร 5,600 เมตร ประโยชน๑จาก ในการเกษตรกรรมใน

อ.ดํานช๎าง ถนนน้ าล๎น ฤดูแล๎งและปอ้งกัน

ทีไ่ด๎มาตรฐาน น้ าทวํมในฤดูฝน

จ านวนประชาชน

44 ขุดลอกคูคลองสายหนองขาม - เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา ขนาดปากกว๎าง 18 เมตร  -  - 500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ท าใหร๎าษฎรมีน้ าใช๎

ทพัหลวง จากหมูทํี ่5 ต.หนองขาม น้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ก๎น 7.50  เมตร ลึก .50 ประโยชน๑จาก ในการเกษตรกรรมใน

ติดตํอ - หมูทํี ่1 ต.ทพัหลวง  เมตรความยาว 500 เมตร การขุดลอกคู ฤดูแล๎งและปอ้งกัน

อ.หนองหญ๎าไซ คลอง ทีไ่ด๎ น้ าทวํมในฤดูฝน

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

45 ขุดลอกคูระบายน้ าพร๎อมยกระดับ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าทวํมในชํวง  - 2,500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เสริมคันดิน ในเขตเทศบาลต าบล ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ฤดูฝนในพืน้ทีห่ลาย อปท. ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ขุนพดัเพง็  อ าเภออูํทอง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ เชํน ทต.ขุนพดัเพง็, ขุดลอกคูระบาย ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ทต.สระยายโสม,ทต.บา๎นดอน น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

,อบต.สระพงัลาน

,อบต.ดอนมะเกลือ

จ านวนประชาชน

46 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า หมูทํี ่5 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 2.50 เมตร  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.บา๎นโพธ์ิ เชื่อมตํอเขตพืน้ทีต่ าบล ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ยาว 600 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ตล่ิงชัน  อ าเภอเมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ดาดคอนกรีต ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ คูสํงน้ า ทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

47 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า หมูทํี ่5 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 2.50 เมตร  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.บา๎นโพธ์ิ ถึงทีน่ายเชื่อม  เจริญจันทร๑ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ยาว 600 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

เขตพืน้ทีต่ าบลสนามคลี  อ.เมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ดาดคอนกรีต ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ คูสํงน้ า ทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



48 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อม เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า กํอสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อม  - 1,200,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ประตูปดิเปดิน้ าบริเวณหมูทํี ่5 ต.เจดีย๑ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประตู ปดิ - เปดิน้ า ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

อ.อูํทอง ถึงพืน้ทีติ่ดตํอกับ ต.สวนแตง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ จ านวน 1 แหงํ ฝายน้ าล๎นทีไ่ด๎ ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

และ ต.ศาลาขาว  อ.เมือง ความต๎องการ มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

49 ขุดลอกคลองระบายน้ า (คลองสันตอ) เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดกว๎าง 20 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.เดิมบาง ถึง ต.หวัเขา ถึงเขต ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ยาว 3,500 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

เทศบาลต าบลเขาพระ   อ.เดิมบางฯ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

(คาบเกี่ยวพืน้ที ่ต.หวัเขา ,เทศบาล ความต๎องการ ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

ต าบลเขาพระ) มาตรฐาน บริโภค

จ านวนประชาชน

50 ขุดลอกคลองระบายน้ า หมูทํี ่1 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 11 เมตร ยาว  -  - 4,823,929  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.ปา่สะแก  ผํานหมูทํี ่5 ต.ปา่สะแก ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 5,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ถึงเขต ต.บอํกรุ  อ.เดิมบางนางบวช ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา การลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ 103,125 ลูกบาศก๑เมตร ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน บริโภค

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

51 ขุดลอกคลอง ร.4 ซ.สพ.3 หมูทํี ่3 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 20 เมตร ยาว  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.ทุงํคลี คาบเกี่ยวพืน้ทีเ่ทศบาล ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 3,000 เมตร พร๎อมบด ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต าบลเขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ อัดแนํนลงลูกรัง การลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

งบประมาณและที่มา



ความต๎องการ คลองฝ่ังตะวันออก ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

52 ขุดลอกคลองทิง้น้ า หมูทํี ่9 บา๎น เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 10 เมตร  -  - 6,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หนองกลับ ถึงหมูทํี ่2 บา๎นหว๎ยหวาย ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ลึก 4 เมตร ระยะทางยาว ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

คาบเกี่ยวพืน้ที ่ต.ทกักระทนั  ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ 6,500 เมตร การขุดลอก ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

อ.บางระจัน  จ.สิงห๑บรีุ และ ต.ดงคอน ความต๎องการ คลองทิง้น้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

อ.สรรค๑บรีุ จ.ชัยนาท) มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

53 ขุดลอกคลองสํงน้ า หมูทํี ่1,6,3 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ช่วงที ่1  ปากคลองกว๎าง  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.บางเลน  เชื่อมตํอหมูทํี ่1 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 9.50 เมตร ก๎นกว๎าง 2.50 ม. ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต.ดอนมะนาว  อ.สองพีน่๎อง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ลึกเฉล่ีย 2.80 เมตร ยาว การขุดคลองลอก ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ 2,850 เมตร ปริมาตรดินขุด คลองสํงน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

12,255 ลบ.ม. มาตรฐาน

ช่วงที ่2 ปากคลองกว๎าง

17 เมตร ก๎นกว๎าง 6.90 ม.

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว

2,000 เมตร ปริมาตรดินขุด

20,680 ลบ.ม.

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ร๎อยละ 70 ของ

54 โครงการปลูกพชืสมุนไพรใน เพือ่ใหเ๎กษตรกรเรียนพชืทดแทน เกษตรกรในอ าเภอ  -  -  - 300,000 ประชาชน น า เกษตรกรมีสวน

ครัวเรือนและภาคเกษตรตามแนว ยารักษาโรคและโรคพชืใน บางปลาม๎า ความร๎ูเร่ืองการ สมุนไพรและมีแปลง

พระราชด าริ  อ.บางปลาม๎า ภาคเกษตร ปลูกพชืสมุนไพร เรียนร๎ูเพือ่สร๎างผลผลิต

ไปใช๎

จ านวนประชาชน

55 โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้ าและ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า กํอสร๎างสถานีสูบน้ าและดาด  -  - 1,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ดาดคอนกรีตคลองหอยโขํง ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ คอนกรีตคลองหอยโขํงแบบ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

คาบเกี่ยวระหวํางเทศบาลต าบล ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ไฟฟา้และดาดคอนกรีตคลอง สถานีสูบน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

เขาพระกับ อบต.เดิมบาง ความต๎องการ หอยโขํง ความยาวรวมไมํ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

น๎อยกวํา 280 เมตร

จ านวนประชาชน

56 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทาง 1,000 เมตร  -  - 1,255,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่2 จากถนนลาดยางวัดปา่ - ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

โพธ์ิพระยา ถึงพืน้ทีน่างสะอิ้ง  ค าสี ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ดาดคอนกรีตคู ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

เปน็เขตเชื่อมตํอระหวํางต าบล ความต๎องการ สํงน้ า ทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

โพธ์ิพระยา และต าบลพหิารแดง มาตรฐาน

อ าเภอเมือง

จ านวนประชาชน

57 ขุดลอกแหลํงน้ าบงึหนองกระโดน เพือ่ทีจ่ะกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ประโยชน๑ ท าการขุดลอกบงึหนอง  - 1,000,000  -  - ร๎อยละ 70ได๎รับ เกษตรในพืน้ที ่ต.หวัเขา

เขตพืน้ทีเ่ชื่อมตํอระหวํางหมูทํี ่1 ในการเกษตรในยามหน๎าแล๎ง กระโดนมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา ประโยชน๑จาก ต.เขาพระ, ต.เดิมบาง

ต.หวัเขา และหมูทํี ่9 ต.เขาพระ ใหแ๎กํเกษตรกรในต าบลเดิมบาง, 21,700ตารางเมตร การลอกแหลํงน้ า มีน้ าไว๎ใช๎ในการเกษตร

อ.เดิมบางนางบวช ต าบลหวัเขา,ต าบลเขาพระ ทีไ่ด๎มาตรฐาน อยํางเพยีงพอ



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

58 โครงการเสริมคันดินกั้นน้ าคลอง เพือ่ปอ้งกันปญัหาน้ าทวํมใน สามารถปอ้งกันพืน้ทีเ่กษตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถปอ้งกันปญัหา

ระบายน้ า 1ซ สองพีน่๎อง (คลอง ต าบลดอนโพธ์ิทอง และพืน้ที่ ได๎ประมาณ 4,000 ไรํ ประโยชน๑จาก น้ าทวํมในพืน้ทีก่าร

ล าสนุนํ) ฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก ใกล๎เคียงคือต าบลดอนก ายาน การเสริมคันดิน เกษตรของประชาชน

หมุทํี ่1 - 3 ต.ดอนโพธ์ิทอง อ.เมือง ต าบลวังน้ าเย็น กั้นน้ าคลอง ใน ต.ดอนโพธ์ิทอง

ถึง ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม๎า ระบายน้ าทีไ่ด๎ และพืน้ทีใ่กล๎เคียงได๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

59 ขุดลอกคลองระบายน้ า สาย D 3R-5R เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทางยาว 18.018  -  -  - 4,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เขตติดตํอ หมูทํี ่11,13,5,4,17,9 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ กิโลเมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต.บอํสุพรรณ เขตติดตํอ ต.ทุงํคอก ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

อ.สองพีน่๎อง ความต๎องการ ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

60 ขุดลอกคลองระบายน้ าสาย 5R เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทางยาว 6.891  -  - 1,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เขตติดตํอหมูทํี ่17,18,7,3,9 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ กิโลเมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

เขตติดตํอ ต.ทุงํคอก  อ.สองพีน่๎อง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

61 โครงการคันกั้นน้ าชํวงที่3(ชํวงสุดทา๎ย) เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมเข๎านา พชืผล ผิวคันกั้นน้ ากว๎าง 4.00 ม.  -  -  - 700,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในพืน้ที ่ต าบล

ม.1 ต.สาลี เชื่อม ม.1 ต.ไผํกองดิน การเกษตรของเกษตรกร ยาว 300 ม. ประโยชน๑จาก สาลีไผํกองดิน ปลอดภัย

อ.บางปลาม๎า ใน 2 ต าบล คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ จากน้ าทวํม

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

62 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าเชื่อม เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมเข๎านา พชืผล ผิวคันกั้นน้ ากว๎าง 4.00 ม.  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล

บา๎นคลองโมง (ชํวงที ่2) ต.องครักษ๑ การเกษตรของเกษตรกร ยาว 300 ม. ประโยชน๑จาก องครักษและไผํกองดิน

และ ม.2 ต.ไผํกองดิน  อ.บางปลาม๎า ใน 2 ต าบล คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ปลอดภัยจากน้ าทวํม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

63 โครงการเสริมคันกั้นน้ า หมูทํี ่3 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร  -  - 1,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.สามชุก ถึงหมูทํี ่8 ต.กระเสียว ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

ถึงหมูทํี ่5 ต.หนองผักนาก  อ.สามชุก ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรไมํได๎รับ

ความต๎องการ มาตรฐาน ความเสียหาย

จ านวนประชาชน

64 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าระหวําง เพือ่ใหป๎ระชาชนสัญจรโดย ผิวคันกั้นน้ ากว๎าง 4.00 ม.  - 800,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล

ม.1 ต.ไผํกองดินและม.1 ต.องครักษ๑ สะดวกและเปน็คันกั้นน้ าปอ้งกัน ยาว 700 ม. ประโยชน๑จาก องครักษและไผํกองดิน

อ.บางปลาม๎า น้ าทวํม คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ปลอดภัยจากน้ าทวํม

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

65 โครงการเสริมคันกั้นน้ าและบดอัด เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน พืน้ทีเ่กษตรจ านวน 1,700 ไรํ  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถปอ้งกันน้ าทวํม

หมูทํี ่5 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า น้ าทวํมและสามารถเพิม่ ประชาชน 100 ครัวเรือน ประโยชน๑จาก พืน้ทีข่นสํงผลผลิต

ถึงหมูทํี ่5 ต.บางพลับ  อ.สองพีน่๎อง ผลผลิตของเกษตรกร คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ของเกษตรกร

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

66 กํอสร๎างคันกั้นน้ าจากสุดเขต เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ านา ผิวกว๎าง 5 เมตร ฐานกว๎าง  -  - 10,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ชาวนาในพืน้ทีแ่ละ

อบต.บา๎นกุํม เขตติดตํอกับ อบต. และใช๎ขนสํงพชืผลการเกษตร 9 เมตร สูงเฉล่ีย 2 เมตร ประโยชน๑จาก บริเวณใกล๎เคียงท านา

บางใหญํ  อ.บางปลาม๎า ระยะทางยาว 5,100 เมตร คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ได๎ปลีะ 2 คร้ัง โดยไมํ

มาตรฐาน ต๎องเส่ียงกับน้ าทวํม

จ านวนประชาชน

67 โครงการขุดลอกคลองบา๎นหวัทราย เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทาง 2,800 เมตร  -  -  - 1,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพีน่๎อง ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ติดกับ ต.หว๎ยมํวง  จ.นครปฐม ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

68 โครงการขุดลอกคลอง หมูทํี ่3 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทางยาว 1,200 เมตร  - 700,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

งบประมาณและที่มา



ต.เนินพระปรางค๑  จ.สองพีน่๎อง ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

เชื่อมตํอกับ ต.บางเลน  จ.นครปฐม ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

69 ขุดลอกคลองหนองกระอิฐ จากหมูทํี ่6 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดปากกว๎าง 15 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.ทพัหลวง  ถึงหมูทํี ่6 ต.หนองราชวัตร ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นกว๎าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

อ.หนองหญ๎าไซ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ยาว 3,000 เมตร การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

70 ขุดลอกคลองจากหมูทํี ่2,4 ต.ทุงํคลี เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทาง 4 กิโลเมตร  -  -  - 1,900,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ถึงหมูทํี ่7 ต าบลโคกช๎าง  อ าเภอ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

เดิมบางนางบวช ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

71 กํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถแลํนได๎ เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน ระยะทางยาว 1,000 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ขนานคลองชลประทาน 1 ซ๎าย-1ขวา- น้ าทวํมและสามารถเพิม่ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

1ขวา จากคันกั้นน้ าทีเ่สริมแล๎วเดิม ผลผลิตของเกษตรกร คันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

งบประมาณและที่มา



ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม๎า  เชื่อมตํอ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

กับต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมือง

จ านวนประชาชน

72 ขุดลอกคูคลองในเขตต าบลสนามคลี เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดปากกว๎าง 15 เมตร  - 3,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

อ าเภอเมือง  ถึงต าบลตล่ิงชัน ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นกว๎าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

อ าเภอเมือง  และขุดลอกคลองใน ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ยาว 3,000 เมตร การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

เขตต าบลสระแก๎ว  ถึงต าบล ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

ดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมือง

จ านวนประชาชน

73 โครงการฝังทอํถมดินคลอง เพือ่ปอ้งกันภัยแล๎งและอุทกภัย จ านวน 1 แหงํ  -  - 300,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถปอ้งกันน้ าทวํม

ล าทองหลางพร๎อมฝาเกลียวปดิเปดิ ทีจ่ะเกิดขึ้นในอ าเภอบางปลาม๎า ประโยชน๑จาก พืน้ทีข่นสํงผลผลิต

หมูทํี ่8 ต าบลตะคํา  ถึงหมูทํี ่2 การฝังทอํถมดิน ของเกษตรกร

ต าบลกฤษณา  อ าเภอบางปลาม๎า ทีไ่ด๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

74 โครงการดาดเหมือง คสล. จาก เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 2 เมตร ยาว  -  - 1,081,200  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

คันคลองชลประทาน หมูทํี ่4 ถึงเขต ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 1,000 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ติดตํอ หมูทํี ่2 ต.ศรีประจันต๑ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ดาดเหมืองคสล. ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

อ.ศรีประจันต๑ ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

75 กํอสร๎างประตูกั้นน้ าหมูทํี ่2,3 เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีเ่กษตร  -  -  - 2,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถปอ้งกันน้ าทวํม

ต าบลดอนโพธ์ิทอง เชื่อมตํอหมูทํี ่4,7 น้ าทวํมและสามารถเพิม่ ได๎ 400 ไรํ ประโยชน๑จาก พชืผลทางการเกษตร

ต าบลวังน้ าเย็น  อ าเภอบางปลาม๎า ผลผลิตของเกษตรกร คันกั้นน้ า ของเกษตรกรได๎อยําง

ทีไ่ด๎มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

จ านวนประชาชน

76 ขุดลอกเหมืองน้ าสายหนองหลอด เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความกว๎าง 10 เมตร ลึก 5  - 2,362,500  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เขตติดตํอระหวํางหมูทํี ่6  ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต.ดอนเจดีย๑ และหมูทํี ่3 ต.ทะเลบก ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ลอกเหมืองน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

และหมูทํี ่9 ต.หนองสาหรําย ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

อ.ดอนเจดีย๑

จ านวนประชาชน

77 กํอสร๎างเขื่อนปอ้งกันการกัดเซาะ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทางยาว 1,800 เมตร  -  - 10,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ริมตล่ิงหมูทํี ่1 ต าบลสนามชัย ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

บริเวณแมํน้ าทาํจีนจากสุดเขต ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การสร๎างเขื่อน ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

หมูทํี ่3 ถึงเขตเทศบาลโพธ์ิพระยา ความต๎องการ ปอ้งกันการกัด ใช๎ส าหรับอุปโภค

พร๎อมไฟฟา้สาธารณะ เซาะริมตล่ิงทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

78 กํอสร๎างเขื่อนปอ้งกันการกัดเซาะ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ระยะทางยาว 500 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

งบประมาณและที่มา



ริมตล่ิงหมูทํี ่4 ต าบลสนามชัย ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

บริเวณแมํน้ าทาํจีนจากวัดลาวทอง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การสร๎างเขื่อน ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ถึงเทศบาลเมืองพร๎อมไฟฟา้ ความต๎องการ ปอ้งกันการกัด ใช๎ส าหรับอุปโภค

เซาะริมตล่ิงทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

79 ขุดลอกคลองระบายน้ า  ร5 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดกว๎าง 6 เมตร ความลึก  -  -  - 1,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.สนามคลี  เชื่อมตํอกับ ต.สระแก๎ว ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 3 เมตร ความยาว 3,000 ม. ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

อ.เมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

80 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ปากคูกว๎าง 2.50 เมตร  -  - 1,056,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่3 ต.สนามคลี  เร่ิมจากทา๎ย ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ลึก 1 เมตร ก๎นคูกว๎าง ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

คลองบา๎นหวัอุด  ถึงเขตติดตํอ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ 0.50  เมตร หนา 0.07ม. ลอกเหมืองน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ต.สระแก๎ว   อ.เมือง ความต๎องการ ระยะทาง 1,500 เมตร ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

81 กํอสร๎างเขื่อน คสล. คลองสองพีน่๎อง เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดกว๎าง 7 เมตรความยาว  -  -  - 6,600,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่5 ต.หวัโพธ์ิ  เร่ิมจากบริเวณ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 60 เมตร จ านวน 1 แหงํ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

หน๎าวัดบางบอน  โรงเรียนบางบอน ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ การสร๎างเขื่อน ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ถึงต าบลบางพลับ  อ.สองพีน่๎อง ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

82 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า หมู ํ8 เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม และแก๎ไขปญัหา  -กว๎าง 4 เมตร ยาว 4,000  -  - 900,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

ต าบลจรเข๎ใหญํ เขตติดตํอหมู ํ9 ความเดือดร๎อนในพืน้ทีก่ารเกษตร เมตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

ต าบลโคกคราม อ.บางปลาม๎า การปรับปรุงคัน การประกอบอาชีพทาง

(ชํวงที ่1) กั้นน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรกรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

83 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า หมู ํ2,3 เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม และแก๎ไขปญัหา  -กว๎าง 4 เมตร ยาว 4,000   - 900,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

ต าบลองค๑รักษ๑ เขตติดตํอ หมู ํ2 ต าบล ความเดือดร๎อนในพืน้ทีก่ารเกษตร เมตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

ไผํกองดิน อ าเภอบางปลาม๎า (ชํวงที ่1) การปรับปรุงคัน การประกอบอาชีพทาง

กั้นน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรกรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

84 โครงการขุดลอกคลองบริเวณคลองน้ า เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ -กว๎าง 4 เมตร ยาว 2,500  -  - 500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

ปา่หมู ํ5 ถึงหมู ํ12 ต าบลหนองโอํง เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง  เมตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ การขุดลอก การประกอบอาชีพทาง

ระบายน้ า คลองทีไ่ด๎ การเกษตรกรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

85 โครงการขุดลอกคลองปา่พฤกษ๑ หมู ํ2 เพือ่ใหป๎ระชาชนมีน้ าใช๎อยํางพอ ขุดลอกคลองปา่พฤกษ๑   -  - 2,074,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนต าบลบา๎น

ต.บา๎นแหลม สุดเขตเทศบาลถึง เพยีง และเพือ่พฒันาคลองมี หมูทํี ่2  ต าบลบา๎นแหลม  ประโยชน๑จาก แหลมและต าบลวัดดาว

งบประมาณและที่มา



ต าบลวัดดาว  ของต าบลบา๎นแหลม สภาพดีขึ้นสามารถสํงน้ าเพือ่ใช๎ใน กว๎าง 27 เมตร  ลึก 3.50 การขุดลอก มีน้ าใข๎จากการพฒันา

อ าเภอบางปลาม๎า การเกษตร เมตร ก๎นกว๎าง 9 เมตร คลองปา่พฤกษ๑ คลองด๎านการเกษตร

ยาว 1,400 เมตร ทีไ่ด๎มาตรฐาน กรรม และด๎านอื่นๆ ได๎

ตัวช้ีวัด สะดวกขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

86 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ปากคูกว๎าง 2.50 เมตร ลึก  -  - 1,056,000  - ร๎อยละ 70ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่6 ต.สนามคลี  ถึงหมูทํี ่7 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 1 เมตร ก๎นคูกว๎าง 0.50 ม. ประโยชน๑จาก และพืน้ทีใ่กล๎เคียงมี

ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง ในภาคเกษตรอยํางเพยีงพอ หนา 0.07 ม. ยาว 1,500 ม. ดาดคอนกรีตคู แหลํงน้ าไว๎ใช๎เพยีงพอ

สํงน้ าทีไ่ด๎ 

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

87 โครงการเสริมคันกั้นน้ าจากบา๎น เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน ผิวกว๎าง 5 เมตร  ฐานกว๎าง  -  -  - 23,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

โพเหนือ หมูทํี ่4 ถึงบา๎นรางทอง น้ าทวํมและสามารถเพิม่ 7 เมตร  สูงเฉล่ีย 2 เมตร ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

หมูทํี ่6 ต.บา๎นกุํม  อ.สองพีน่๎อง ผลผลิตของเกษตรกร ระยะทาง 7,200 เมตร คันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

เชื่อมตํอ อบต.บางใหญํ  อ.บางปลาม๎า ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

จ านวนประชาชน

88 โครงการกํอสร๎างเขื่อนกั้นน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมในเขต  - 1,500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่2 ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม๎า ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ อ.บางปลาม๎า ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ถึงหมูทํี ่3 ต.ดอนโพธ์ิทอง  อ.เมือง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ เชื่อนกั้นน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



89 โครงการขุดลอกตะกอนดินเปดิทางน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขุดใหมํปากคลองกว๎างเฉล่ีย  -  - 4,898,250  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เพือ่ผันน้ าเข๎าพืน้ทีก่ารเกษตร ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 10 เมตร ก๎นกว๎างเฉล่ีย ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

จากคลองบา๎นทุงํไม๎งาม  หมูทํี ่3 ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ 3 เมตรลึกเฉล่ีย 3.20 เมตร ขุดลอกตะกอน ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ต.หนองราชวัตร  อ.หนองหญ๎าไซ ความต๎องการ  ความยาว 9,000 เมตร  ดินเปดิทางน้ าที่ ใช๎ส าหรับอุปโภค

ถึงบา๎นหนองกรับ หมูทํี ่9 ต.บา๎นสระ ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา ได๎มาตรฐาน

อ.สามชุก 139,950 ลบ.ม.

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

90 โครงการเสริมแนวคันกั้นน้ า หมูทํี ่2 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย จ านวน 1 สาย  -  -  - 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ มีการพฒันาด๎าน

ต.ศาลาขาว-หมูทํี ่8 ต.สระแก๎ว ในพืน้ทีก่ารเกษตร ประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

การเสริมแนว ประสิทธิภาพ

คันกั้นน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

91 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าเร่ิมจาก เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ช่วงที ่1 ลงหนิคลุกกว๎าง  -  - 1,040,508  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

โรงเรียนสาลีถึงเขตต าบลกฤษณา ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 3.50เมตร หนา 0.20 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

อ าเภอบางปลาม๎า ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ  ยาว1,430 เมตร การปรับปรุง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ช่วงที ่2 ลงหนิคลุกกว๎าง คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

2.50เมตร หนา 0.20 เมตร มาตรฐาน

 ยาว2,150 เมตร

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



92 โครงการเสริมคันกั้นน้ าจากบา๎น เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน ผิวกว๎าง 5 เมตร  ฐานกว๎าง  -  -  - 15,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

รางทอง หมูทํี ่6  ต.บา๎นกุํม น้ าทวํมและสามารถเพิม่ 7 เมตร  สูงเฉล่ีย 2 เมตร ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

อ.สองพีน่๎อง จากโรงกรองน้ าถึง ผลผลิตของเกษตรกร ระยะทาง 4,800 เมตร เสริมคันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

สุดเขตพืน้ที ่อบต.บางใหญํ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า

จ านวนประชาชน

93 ขุดลอกคลอง หมูทํี ่8 ต.ทพัหลวง เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า สภาพปากเดิมกว๎าง 10 เมตร  -  - 1,900,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ถึงหมูทํี ่1 ต.แจงงาม  อ.หนองหญ๎าไซ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นกว๎าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ความยาว 2,800 เมตร การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ ใหม๎ีขนาดปากกว๎าง 14 เมตร ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

ก๎นกว๎าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร

ยาว 2,500 เมตร ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

94 โครงการขยายสะพานข๎ามคลอง เพือ่ราษฏรขนย๎ายพชืไรํและ เดิมผิวสะพานกว๎าง 4 เมตร  -  - 1,080,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ราษฏรได๎ใช๎สะพาน

ชลประทานจากหมู ํ5 ต าบลมดแดง สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เปน็ กว๎าง 8 ม. ยาว 18 ม. ประโยชน๑จาก สะดวกและปลอดภัยขึ้น

หมูทํี ่1   ต าบลบางงาม   อ าเภอ ราษฏรได๎ใช๎ถนนในการขนผล การขยายสะพาน

ศรีประจันต๑ ผลิตพชืไรํและสัญจรไปมา ข๎ามคลอง

สะดวกขึ้น ชลประทานที่

ได๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

95 โครงการขุดลอกคลองหมูทํี ่10,18,7,3 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ช่วงที ่1 ปากคลองกว๎างเฉล่ีย  -  - 1,138,300  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.บอํสุพรรณ เชื่อมตํอกับ ต.ทุงํคอก ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ 10 เมตร ก๎นกว๎างเฉล่ีย 7 ม. ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

อ.สองพีน่๎อง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ลึกเฉล่ีย 2 ม. ยาว 3,300 ม. ขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

งบประมาณและที่มา



ความต๎องการ ช่วงที ่2  ปากคลองกว๎าง ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

เฉล่ีย 8 ม. ก๎นกว๎างเฉล่ีย3 ม.

ลึกเฉล่ีย 3 ม. ยาว 3,100 ม.

ช่วงที ่3ปากคลองกว๎างเฉล่ีย

10 เมตร ก๎นกว๎างเฉล่ีย 5 ม.

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 

2,100 เมตร

ช่วงที ่4  ปากคลองกว๎าง

เฉล่ีย10 ม.ก๎นกว๎างเฉล่ีย 7ม.

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 

4,000 เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

96 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ปากบนกว๎าง 11.50 เมตร  -  - 520,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่10,6 ต.กระจัน ถึง ต.ย๎ุงทะลาย ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นคลองกว๎าง 7.50 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต.เจดีย๑  , ต.บา๎นดอน  อ.อูํทอง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ความลึก 3.50 เมตร ขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ความต๎องการ สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร  ยาว ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

2,000 เมตร มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



97 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ปากบนกว๎างเฉล่ีย 15 เมตร  - 1,971,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

D 10 L  หมูทํี ่1 และหมูทํี ่2 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นคลองกว๎างเฉล่ีย 8 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต าบลย๎ุงทะลาย  อ าเภออูํทอง ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

จากเขตติดตํอต าบลจรเข๎สามพนั ความต๎องการ ความยาว 3,400 เมตร ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

ถึงประตูน้ า D 10 L มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

98 โครงการเสริมคันกั้นน้ า หมูทํี ่1 เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน เพือ่ลดความเสียหายของ  -  - 15,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.บา๎นดอน  อ.อูํทอง  ถึงอ าเภอ น้ าทวํมและสามารถเพิม่ พชืผลทางการเกษตรทีเ่กิด ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

สองพีน่๎อง ผลผลิตทางการเกษตร จากปญัหาอุทกภัย การเสริมคันกั้น การเกษตรไมํได๎รับ

น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

จ านวนประชาชน

99 ขุดลอกคลองระบายน้ าหมูทํี ่8 และ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ปากบนกว๎างเฉล่ีย 12 เมตร  -  - 1,988,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

หมูทํี ่4 ต.จรเข๎สามพนั กับหมูทํี ่6 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นคลองกว๎างเฉล่ีย 6 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต.สระยายโสม (คลองระบายน้ า ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ความลึกเฉล่ีย 2.55 เมตร การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

คลองสลิด) ความต๎องการ ระยะทางยาว 6,000 เมตร ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

100 ขุดลอกคลองระบายน้ าจากบริเวณ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ปากบนกว๎างเฉล่ีย 15 เมตร  -  -  - 1,999,200 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

คลองระบายน้ าทิง้เลียบถนนของ ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ก๎นคลองกว๎างเฉล่ีย 12 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

กรมทางหลวงหมายเลข 3199 หมูทํี ่5 ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

งบประมาณและที่มา



บา๎นยางย่ีแส ผํานหมูทํี ่3 บา๎นดอน ความต๎องการ ระบายน้ าทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

ยายเหม ถึงบริเวณคลองหมูทํี ่10 มาตรฐาน

บา๎นฟากลาด  อ.อูํทอง

จ านวนประชาชน

101 กํอสร๎างคันกั้นน้ าเขื่อนกั้นน้ าบริเวณ เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน เพือ่สร๎างเขื่อนกั้นน้ าตลอด  -  - 20,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ประตูน้ าบางแมํหม๎ายถึงวัดทาํเจริญ น้ าทวํมและสามารถเพิม่ แนวแมํน้ าทาํจีนเพือ่ปอ้งกัน ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

ริมแมํน้ าทาํจีน  ต าบลบางใหญํ ผลผลิตของเกษตรกร น้ าทวํมบา๎นเรือน คันกั้นน้ าเชื่อน การเกษตรไมํได๎รับ

อ าเภอบางปลาม๎า  ติดตํอกับต าบล กั้นน้ าทีไ่ด๎ ความเสียหาย

บา๎นกุํม  อ าเภอสองพีน่๎อง มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

102 กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตหมูทํี ่7 เพือ่ใหป๎ระชาชนมีน้ าใช๎ในการ ปากคลองกว๎าง 3.00 เมตร  - 2,128,500  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม๎า  จากเขต เกษตรอยํางเพยีงพอ ก๎นคลองกว๎าง 0.40 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ติดตํอ ต.สวนแตง  อ.เมือง  ถึงถนน ความยาว 1,500 เมตร คลองดาด ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ลาดยง รพช.สพ 2007 คอนกรีตทีไ่ด๎รับ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

103 โครงการจัดท าฝายหรือสะพาน เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าปา่ไหล จ านวน 1 แหงํ  -  -  - 500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

แทนทอํบล็อกในเขตเชื่อมตํอ กัดเซาะทีดิ่นบริเวณทอํบล็อก ประโยชน๑จาก พืน้ทีไ่ด๎รับความ

ระหวํางบา๎นวังน้ าเขียว หมูทํี ่8 และปอ้งกันขยะมูลฝอยอุดตัน การจัดท าฝาย สะดวก ท าใหน๎้ าไหล

และบา๎นหว๎ยถ้ า หมูทํี ่21 บริเวณทอํบล็อก ทีไ่ด๎มาตรฐาน ผํานไมํอุดตัน

ต าบลดํานช๎าง  อ าเภอดํานช๎าง ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

104 โครงการเสริมคันกั้นน้ าบริเวณบา๎น เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน ระยะทางยาว 4,000 เมตร  -  - 10,415,808  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

นางสมบรูณ๑  เสือศิริ  ต.บางใหญํ น้ าทวํมและสามารถเพิม่ ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

ถึงถนนลาดยางหมูทํี ่5 ต.วัดดาว ผลผลิตของเกษตรกร เสริมคันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

อ.บางปลาม๎า ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย

จ านวนประชาชน

105 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีต เพือ่ใหป๎ระชาชนมีน้ าใช๎ในการ จ านวน 1 แหงํ  - 500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เสริมเหล็กบริเวณข๎างวัดคันทด เกษตรอยํางเพยีงพอ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ด๎านทศิเหนือ ในเขตเทศบาลต าบล ดาดคอนกรีต ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ทาํระหดั  เชื่อมตํอกับชุมชนโคกหม๎อ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

ต าบลไผํขวาง  อ าเภอเมือง

จ านวนประชาชน

106 โครงการกํอสร๎างเขื่อนกันน้ าทวํม เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความยาว 1,800 เมตร  -  -  - 10,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

บริเวณริมแมํน้ าทาํจีนจากสุดเขต ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

หมูทํี ่3 ต.สนามชัย  เชื่อมหมูทํี ่1 ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ เขื่อนกั้นน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิพระยา ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

อ าเภอเมือง  

จ านวนประชาชน

107 โครงการเสริมคันกั้นน้ าบริเวณ เพือ่ยกระดับคันคลองปอ้งกัน ระยะทางยาว 1,000 เมตร  -  -  - 2,700,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เกษตรกรได๎ผลผลิต

คันคลองชานตะวัน หมูทํี ่6 , หมูทํี ่2 น้ าทวํมและสามารถเพิม่ ประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

ต.บางใหญํ  ถึงหมูทํี ่5 ต.วัดดาว ผลผลิตของเกษตรกร เสริมคันกั้นน้ า การเกษตรไมํได๎รับ

อ.บางปลาม๎า ทีไ่ด๎มาตรฐาน ความเสียหาย



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

108 โครงการกํอสร๎างเขื่อนปอ้งกันการ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ความยาว 500 เมตร  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

กัดเซาะริมตล่ิงแมํน้ าทาํจีนจากวัด ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ลาวทอง หมูทํี ่4 ต.สนามชัย ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ เขื่อนกั้นน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ถึงเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ ความต๎องการ ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

109 โครงการขุดลอกคลองหนองสาหรําย เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ ความกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 600,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เชื่อมระหวํางต าบลดอนก ายาน - เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ยาว 4,900 เมตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ต าบลดอนโพธ์ิทอง - ต าบลมะขามล๎ม ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ การขุดลอกคลอง ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ต้ังแตํหนองหลวงทรงพล - หนองรถ - ระบายน้ า ทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

หนองสาหรําย (เนือ้ทีป่ระมาณ

2,000 ไรํ)

จ านวนประชาชน

110 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น คสล. -เพือ่เปน็การเก็บกักและระบาย จ านวน 1 แหงํ  -  - 500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

บริเวณคลองระบายน้ าส าโหลก น้ าในพืน้ทีก่ารเกษตร ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

หมูทํี ่3 ต าบลดอนเจดีย๑ อ าเภอ การกํอสร๎างฝาย ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ดอนเจดีย๑  และหมูทํี ่8 น้ าล๎นคสล. ทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

ต าบลไรํรถ อ าเภอดอนเจดีย๑ มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

111 โครงการขุดลอกคลองสํงน้ า เร่ิมจาก -เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 1 แหงํ  - 3,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ยกระดับคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา



บริเวณ หมูทํี ่5 ต าบลอูํทอง - หมูทํี ่12 ของประชาชนและแก๎ไขปญัหา ประโยชน๑จาก ของประชาชนแก๎ไข

ต าบลหนองโอํง อ าเภออูํทอง จังหวัด การขาดแคลนน้ าพร๎อมทัง้ปอ้งกัน การขุดลอก ปญัหาการขาดแคลน

สุพรรณบรีุ การไหลํบาํของน้ าทวํมพืน้ที่ คลองสํงน้ า น้ าปอ้งกันการไหลํบาํ

เกษตรในฤดูฝน ทีไ่ด๎มาตรฐาน ของน้ าเข๎าทวํมพืน้ที่

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

112 โครงการขุดลอกอํางเก็บกั้นน้ า หมูทํี ่5 เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ จ านวน 1 แหงํ  -  - 5,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต าบลทุงํคลี และ หมูทํี ่5 ต าบล เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ ขุดลอกอํางเก็บ ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

จังหวัดสุพรรณบรีุ ระบายน้ า น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

113 โครงการขุดลอกบงึสามเอก  อ าเภอ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ จ านวนพืน้ที ่20 ไรํ  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบรีุ เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ ขุดลอกบงึ ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ระบายน้ า สามเอก ทีไ่ด๎ ใช๎ส าหรับอุปโภค

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

114 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิด เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าทวํมซ้ าซาก ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  - 4,829,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เพือ่เปน็การปอ้งกันและ

รถแลํนได๎ หมูทํี ่2 จากทางหลวง ในพืน้ทีต่ าบลวังน้ าเย็นและ ระยะทาง 1,600 เมตร ประโยชน๑จาก แก๎ไขปญัหาน้ าทวํม

จังหวัดหมายเลข 3318 (ติดตํอที่ ต าบลดอนโพธ์ิทอง คันกั้นน้ าชนิด พืน้ทีท่างการเกษตร

สาธารณะประโยชน๑หนองอีเหน็บ) รถแลํนได๎ ทีไ่ด๎

งบประมาณและที่มา



ฝ่ังบา๎นเหนือ ต.วังน้ าเย็น อ.บางปลาม๎า มาตรฐาน

ถึงเขตติดตํอ  ต.ดอนโพธ์ิทอง อ.เมือง

จ านวนประชาชน

115 โครงการเสริมปรับปรุงคันกั้นน้ าจาก เพือ่ใช๎เก็บกักน้ าเพือ่การเกษตร ถนนยาว 1,800 เมตร กว๎าง  -  -  - 1,800,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ราษฏรประหยัดเวลา

หมูทํี ่2 ต าบลบางงาม ถึงหมูทํี ่7 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ประโยชน๑จาก และคําใช๎จํายในการ

ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต๑ คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ ขนย๎ายผลผลิตพชืไรํ

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

116 โครงการเสริมคันกั้นน้ า หมูทํี ่4 ต าบล เพือ่กั้นน้ าทวํมนอกฤดูกาลและ ความยาว 1500 เมตร  -  -  - 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ พืน้ทีจ่ านวน 1,800 ไรํ

วัดโบสถ๑ กับหมูทํี ่5 ต าบลบางพลับ ใหป๎ระชาชนใช๎สัญจร ประโยชน๑จาก จะไมํถูกน้ าทวํมและ

อ าเภอบางปลาม๎า การเสริมคัน ประชาชนสะดวกตํอ

กั้นน้ าทีไ่ด๎ การขนสํงผลผลิตภาค

มาตรฐาน เกษตร

จ านวนประชาชน

117 โครงการเสริมคันกั้นน้ าใหห๎มูทํี ่8 เพือ่กันน้ าทวํมพืน้ทีก่ารเกษตร สามารถกั้นน๎าทวํมพืน้ทีท่ านา  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70ได๎รับ พืน้ทีจ่ านวน 2,000 ไรํ

ต าบลวัดโบสถ๑ กับหมูทํี ่5 ต าบล ของเกษตรกรชาวนา ทัง้ 2 ต าบล ของเกษตรทัง้ 2 ต าบล ประโยชน๑จาก จะไมํถูกน้ าทวํมและ

วังน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม๎า การเสริมคัน ประชาชนสะดวกตํอ

กั้นน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

118 โครงการวางทอํระบายน้ าสายผําน ราษฏรได๎สะดวกในการสูบน้ า ราษฏรสะดวกในการปลูกผล  -  -  - 8,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ราษกรสะดวกในการ

ศูนย๑กลาง 1 เมตร  พร๎อมกํอสร๎างถนน จากแมํน้ าทาํจีนเข๎าสํูไรํนาและ ผลิตพชืไรํ ประโยชน๑จาก น าน้ ามาใช๎การเพิม่ผล

คสล.จากหมูทํี ่1 ต าบลบา๎นกรําง ถึง สะดวกในการขนผลผลิตพชืไรํ จากการวางทอํ ผลิตพชืไรํ

หมู ํ6 ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต๑ ระบายน้ า ทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

119 ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ าหมู ํ4 บา๎นกรําง เพือ่ราษฏรขนย๎ายผลผลิตพชืไรํ กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 ม.  -  - 2,400,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ เพือ่ราษฏรจะได๎

ถึงหมูทํี ่5 ต าบลบางงาม อ าเภอ และสัญจรไปมาได๎สะดวกขึ้น ประโยชน๑จาก ประหยัดเวลาในการ

ศรีประจันต๑ การปรับปรุง ขนผลผลิตพชืไรํ

เสริมคันกั้นน้ า

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

120 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีต เพือ่ใหร๎ะบบการขนสํงแหลํงน้ ามี ความยาวระยะทาง 1,200  -  -  - 1,600,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

คูคลองสํงน้ าภายในหมูบํา๎น มาตรฐานสากล เมตร กว๎าง 2 เมตร ลึก ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

งบประมาณและที่มา



หมูทํี ่4 เร่ิมต้ังแตํบริเวณประตูน้ า 1 เมตร การกํอสร๎างดาด การประกอบอาชีพทาง

จนสุดเขตพืน้ที ่อบต.สวนแตง คอนกรีตคูคลอง การเกษตรกรรม

สํงน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

121 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้ า เพือ่แก๎ไขปญัหาหญ๎าขึ้นรกและคู ปากคูกว๎าง 2.50 ลึก 1 เมตร  - 1,056,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ คูสํงน้ าไมํต้ืนเขินและมี

หมู ํ3 ต.สนามคลี เร่ิมจากทา๎ยคลอง สํงน้ าต้ืนเขินอันเนือ่งมาจากการ ก๎นคูกว๎าง 0.50 เมตร ประโยชน๑จาก น้ าเพยีงพอตํอการท านา

บา๎นหวัอุด ถึงเขตติดตํอ ต.สระแก๎ว ทบัถมของดิน หนา0.07 เมตร ระยะทาง การกํอสร๎างดาด เกษตร 

ต าบลสนามคลี อ าเภอเมือง 1,500 เมตร คอนกรีตคูคลอง

สํงน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

122 โครงการปรับปรุงสภาพคันคลอง 1.เพือ่ใหเ๎กษตรสามารถใช๎เปน็ ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ระยะ  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

ระบายน้ าสายใหญํจรเข๎สามพนั เปน็ สายทางในการเดินทางไป ทางยาว 4,000 เมตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

ถนนลงหนิคลุก (ฝ่ังขวา)จากต าบล ประกอบอาชีพ การปรับปรุง การประกอบอาชีพทาง

บา๎นดอน ผํานต าบลย๎ุงทะลาย ถึง 2.เพือ่ใหส๎ามารถใช๎เปน็สายทาง สภาพคันคลอง การเกษตรกรรม

ต าบลจรเข๎สามพนั ของ ต าบลย๎ุงทะลายในการขนสํงผลผลิตทางการ ระบายน้ าทีไ่ด๎

งบประมาณและที่มา



เกษตรออกจ าหนํายยังทอ๎งตลาด มาตรฐาน

3.เพือ่เปน็การปรับปรุงภูมิทศัน๑

บริเวณคันคลอง

จ านวนประชาชน

123 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดย เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีก่าร ขนาดกว๎างเฉล่ีย 4 เมตร  - 653,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถปอ้งกันน้ า

ลงหนิคลุก หมูทํี ่7- 8 บา๎นหนอง เกษตรของประชาชนในพืน้ที่ ยาว 4,400 เมตร ปริมาตร ประโยชน๑จาก ทวํมพืน้ทีก่ารเกษตร

ยายทรัพย๑  ต าบลสระยายโสม หนิคลุก 1,760 ลบ.ม.  การปรับปรุง ของประชาชนได๎อยําง

อ.อูํทอง ถึงบา๎นตลาดเขต  พร๎อมปรับเกล่ียเรียบ คันกั้นน้ าโดยลง ทัว่ถึง

อ.พนมทวน  จ.กาญจนบรีุ หนิคลุกทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

124 โครงการขุดลอกคลองคูสํงน้ า -จากฝายปดิน้ าบา๎นหนองเบน -ยาว 1,500 เมตร  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

หมู ํ2 ต าบลสนามคลี และ หมู ํ2 ต าบล ถึงคลองชลประทาน หมู ํ2 ต าบล ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

ตล่ิงชัน สนามคลี ขุดลอกคลองคู การประกอบอาชีพทาง

-จากคลองชลประทาน หมู ํ2 -ยาว 1,700 เมตร สํงน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรกรรม

ต าบลสนามคลี ถึงแมํน้ าทาํวัง มาตรฐาน

-จากคลองชลประทาน หมู ํ2 -ยาว 1,300 เมตร

ผํานประปาหมูบํา๎น ถึงหมูทํี ่2 

ต าบลตล่ิงชัน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

125 โครงการขุดลอกคูสํงน้ า เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม และแก๎ไขปญัหา -ยาว 3,000 เมตร  -  - 500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

งบประมาณและที่มา



หมู ํ2 ต าบลดอนโพธ์ิทอง ถึงหมูทํี ่2 ความเดือดร๎อนในพืน้ทีก่ารเกษตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

ต าบลสระแก๎ว การระบายน้ าเปน็ไปอยํางสะดวก ขุดลอกคลองคู การประกอบอาชีพทาง

สํงน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรกรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

126 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคันกั้นน้ า เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม และแก๎ไขปญัหา -กว๎าง 4 ม ยาว 2,000 ม.    - 500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

จากคลองชลประทาน หมู ํ5 ต าบล ความเดือดร๎อนในพืน้ทีก่ารเกษตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

สนามคลี ถึงหมู ํ7 ต าบลตล่ิงชัน การระบายน้ าเปน็ไปอยํางสะดวก ปรับปรุงคันกั้น การประกอบอาชีพทาง

น้ าจากคลอง การเกษตรกรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

127 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดย เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีก่าร ขนาดกว๎างเฉล่ีย 4 เมตร  -  - 193,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถปอ้งกันน้ า

ลงหนิคลุก หมูทํี ่10 ต.จระเข๎สามพนั เกษตรของประชาชนในพืน้ที่ ความยาว 1,300 เมตร ประโยชน๑จาก ทวํมพืน้ทีก่ารเกษตร

ถึงหมูทํี ่6 ต.สระยายโสม  อ.อูํทอง ปริมาตรหนิคลุก 520 ลบ.ม. ปรับปรุงคันกั้น ของประชาชนได๎อยําง

พร๎อมปรับเกล่ียเรียบ น้ าโดยลงหินคลุก ทัว่ถึง

ท่ีได๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

128 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิด เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าทวํมซ้ าซาก ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เพือ่เปน็การปอ้งกันและ

รถแลํนได๎ หมูทํี ่1 ขนานคลอง ในพืน้ทีต่ าบลวังน้ าเย็นและ ระยะทางยาว 1,000 เมตร ประโยชน๑จาก แก๎ไขปญัหาน้ าทวํม

ชลประทาน 1 ซ๎าย -1ขวา -1 ขวา ต าบลดอนโพธ์ิทอง ปรับปรุงคันกั้น พืน้ทีท่างการเกษตร

จากคันกั้นน้ าทีเ่สริมแล๎วเดิมในเขต ชนิดรถแลํนได๎

ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม๎า  ถึงเขต ทีไ่ด๎มาตรฐาน

ติดตํอ  ต.ดอนโพธ์ิทอง  อ.เมือง ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

129 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิด เพือ่แก๎ไขปญัหาน้ าทวํมซ้ าซาก ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 1,399,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เพือ่เปน็การปอ้งกันและ

รถแลํนได๎ หมูทํี ่1 จากทางหลวง ในพืน้ทีต่ าบลวังน้ าเย็นและ ระยะทางยาว 370 เมตร ประโยชน๑จาก แก๎ไขปญัหาน้ าทวํม

จังหวัดหมายเลข 3318 เขตติดตํอ ต าบลมะขามล๎ม ปรับปรุงคันกั้น พืน้ทีท่างการเกษตร

ต.มะขามล๎ม ถึงทีดิ่นนายอภิวัฒน๑ ชนิดรถแลํนได๎

รัตนศรีสมบรูณ๑ ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

130 โครงการขุดลอกอํางเก็บกั้นน้ า หมูทํี ่5 เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ จ านวน 1 แหงํ  -  - 5,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนในต าบล

ต าบลทุงํคลี และ หมูทํี ่5 ต าบล เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

ยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ ขุดลอกอํางเก็บ ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

จังหวัดสุพรรณบรีุ ระบายน้ า น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน ใช๎ส าหรับอุปโภค

จ านวนประชาชน

131 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพชื เพือ่จํายเปน็คําขุดลอกดินตะกอน ปากกว๎างเฉล่ีย 2.50 ม. ก๎น  -  -  - 1,200,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ มีการพฒันาด๎าน

ในคูระบายน้ าคลองกลาง หมูทํี ่6 และวัชพชืในคูระบายน้ าคลองกลาง กว๎างเฉล่ีย1.50 ลึกเฉล่ีย1.40 ประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

 ต าบลพหิารแดง  อ าเภอเมือง ม. ระยะทางยาว 1,400.00 ขุดลอกดิน ประสิทธิภาพ

ลบ.ม. มีปริมาตร 3,920.00 ตะกอนและ

ลบ.ม. มีปริมาตรดินตะกอน วัชพชืทีไ่ด๎

และวัชพชืไมํน๎อยกวํา มาตรฐาน

2,464.00 ลบ.ม.

จ านวนประชาชน

132 กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต  หมูทํี ่7 เพือ่ใหเ๎กษตรกรในต าบล ปากคลองกว๎าง 3 เมตร   -  -  - 2,128,500 ร๎อยละ 70 ได๎รับ เพือ่เปน็การปอ้งกันและ

จากเขตติดตํอ  ต.สวนแตง   อ.เมือง วังน้ าเย็นและต าบลสวนแตง ก๎นคลองกว๎าง 0.40 เมตร ประโยชน๑จาก แก๎ไขปญัหาน้ าทวํม

งบประมาณและที่มา



ถึงถนนลาดยาง รพช.สพ.2007 ได๎มีน้ าใช๎ในการเกษตรอยําง ยาว 1,100 เมตร กํอสร๎างคลอง พืน้ทีท่างการเกษตร

ต.วังน้ าเย็น  อ.บางปลาม๎า พอเพยีง ดาดคอนกรีตที่

ได๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

133 ขุดลอกคลองพญากง  หมูทํี ่7 เพือ่อ านวยความสะดวกในการ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร  -  -  - 8,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนสามารถมี

ต.ตะคํา  ถึงหมูทํี ่2  ต.กฤษณา คมนาคมแกํประชาชนในเขต ความยาว 50 เมตร ประโยชน๑จาก แหลํงน้ าทีเ่พยีงพอตํอ

อ.บางปลาม๎า ต าบลตะคําและต าบลกฤษณา การขุดลอก การประกอบอาชีพทาง

คลองพญากง การเกษตรกรรม

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

134 โครงการขุดบอํกักเก็บน้ าขนาดเล็ก เพือ่กักเก็บน้ าไว๎ใช๎บริโภคใน ด าเนินการในเขตพืน้ทีห่มูทํี ่2  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ท าใหป๎ระชาชนมีน้ า

หมูทํี ่2 ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ ชํวงหน๎าแล๎ง ต.ทะเลบก  อ.ดอนเจดีย๑ ประโยชน๑จาก ไว๎ใช๎อุปโภคบริโภค

ขุดบอํกักเก็บน้ า อยํางเพยีงพอในชํวง

ขนาดเล็ก หน๎าแล๎ง

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

135 ขุดลอกคลองระบายน้ าชลประทาน เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ ระยะทางประมาณ 3,700 เมตร  - 1,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนและผ๎ูท าการ

สาย D2R สองพีน่๎อง เร่ิมจากเขตติดตํอ เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ประโยชน๑จาก เกษตรมีระบบระบายน้ า

ระหวําง ต.หนองบอํ ถึง หมู ํ2,9 ฤดูแล๎งและปรับปรุงระบบระบายน้ า ขดุลอกคลอง ทีม่ีประสิทธิภาพ

 ต.สระยายโสม น้ าชลประทาน

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

136 ขุดลอกคลองระบายน้ าชลประทาน เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ ระยะทางประมาณ 7,700  -  - 1,900,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนและผ๎ูท าการ

สาย D2R บา๎นยาง เร่ิมต๎นจากเขต เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง เมตร ประโยชน๑จาก เกษตรมีระบบระบายน้ า

ติดตํอระหวําง ต.จรเข๎สามพนั ถึง ฤดูแล๎งและปรับปรุงระบบระบายน้ า ขดุลอกคลอง ทีม่ีประสิทธิภาพ

หมู ํ1,7,8  ต.สระยายโสม น้ าชลประทาน

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

137 ปรับปรุงสภาพคันคลองระบายน้ า เพือ่ใหป๎ระชาชนมีทางคมนาคมที่ กว๎าง 8 เมตร ยาว 6,000  -  -  - 3,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีทาง

สายใหญํจรเข๎สามพนั(ฝ่ังขวา)เปน็ถนน สะดวก รวดเร็ว  เมตร ประโยชน๑จาก คมนาคมทีส่ะดวก 

ลงหนิคลุกจาก ต.จรเข๎สามพนั ผําน การปรับรุงสภาพ รวดเร็ว

 ต.ย๎ุงทะลาย  ถึง ต.บา๎นดอน คันคลองระบาย

น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน

ประชาชนร๎อยละ

138 ท าประตูปดิ-เปดิ และขุดลอกอํางเก็บน้ าเพือ่ใหป๎ระชาชนมีน้ าในการอุปโภค ขุดลอกลึก 2 เมตร  -  -  - 3,000,000 70ได๎รับ ประชาชนมีน้ าอุปโภค

หนองสองตอน หมู ํ1,2,6 บริโภคและท าการเกษตรอยําง จากพืน้ดินเดิมรวมเปน็พืน้ที่ ประโยชน๑จาก บริโภคและท าการ

พอเพยีง 65,350 ตร.ม. ประตูเปดิปดิ เกษตรอยํางพอเพยีง

ระบายน้ าทีแ่ก๎

ปัญหาการ

เกษตร

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



139 ขุดคลอง ร.5 ต.สนามคลี และ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม บรรเทาความ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม  -  - 105,000  - ร๎อยละ 70ได๎รับ ประชาชนมีน้ าอุปโภค

ต.สระแก๎ว เดือดร๎อนใหแ๎กํประชาชนในชํวง ระยะทาง 4,500 เมตร ประโยชน๑จาก บริโภคและท าการ

ฤดูแล๎งและปรับปรุงระบบระบายน้ า จากการขุดคลอง เกษตรอยํางพอเพยีง

น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

140 กํอสร๎างดาด คสล. หมู ํ5จากชลประทานเพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม และแก๎ไขปญัหา ปากกว๎าง 3 เมตร ลึก 1.20  - 970,000  -  - ร๎อยละ 70ได๎รับ มีน้ าใช๎อยํางเพยีงพอ

ถึงสนามชัย ความเดือดร๎อนในพืน้ทีก่ารเกษตร เมตร ก๎นกว๎าง 0.50 เมตร ประโยชน๑จาก ท าใหเ๎กษตรกรมีผลผลิต

ยาว  566 เมตร การสร๎าง เพิม่มากขึ้น

ดาด คสล.ทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

141 เสริมคันกั้นน้ า/บา๎นทองเสือขํวนหมู ํ3 เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํม และแก๎ไขปญัหา กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 8,000  -  -  - 6,450,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ น้ าไมํทวํมขังพืน้ทีท่าง

ทัง้สองฝ่ังคลองทิง้น้ าจากเขตติดตํอ ความเดือดร๎อนในพืน้ทีก่ารเกษตร เมตร สูง 1 เมตร ประโยชน๑จาก การเกษตรและบา๎น

ต.ดอนก ายาน ถึง ต.วังน้ าเย็น ค้ันกั้นน้ าทีไ่ด๎ เรือนและมีน้ าใช๎

อ.บางปลาม๎า มาตรฐาน ตลอดปี

จ านวนประชาชน

142 สร๎างเขื่อนพร๎อมประตูปดิ-เปดิ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 7 เมตร  -  - 1,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ น้ าไมํทวํมขังพืน้ทีท่าง

 บริเวณหลังบา๎นนายกฤตภาส เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี ประโยชน๑จาก การเกษตรและบา๎น

พทิกัษ๑สัญญา หมู ํ2  ต.ไผํขวาง การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย เขื่อนพร๎อม เรือนและมีน้ าใช๎

ประตูปดิ - เปดิ ตลอดปี

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

143 ดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากพืน้ทีเ่ขตติดตํอ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 600  - 600,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

ต.ตล่ิงชัน ถึงทีน่ายใย โชระเวก หมู ํ5 เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี เมตร ลึก 1 เมตร ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

ต.บา๎นโพธ์ิ การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ดาดคอนกรีตคู บริโภค การ

สํงน้ า ทีไ่ด๎ เกษตรกรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

144 โครงการขุดลอกบงึบา๎นโพธ์ิต้ังแตํถนน เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ ระยะทาง 8 กิโลเมตร  -  -  - 5,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

สายเล่ียงเมืองเขตเชื่อมตํอต.โพธ์ิพระยา เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

ถึงฝายน้ าล๎น ต.ดอนก ายาน การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ขุดลอกบงึบา๎น บริโภค การ

โพธ์ิ ทีไ่ด๎ เกษตรกรรม

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

145 ดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากพืน้ทีเ่ขตติดตํอ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 700 ม.  -  - 700,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

ต.ตล่ิงชัน ถึงทีน่างสาวฉลวย รักพนิิจ เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี ลึก 1 เมตร ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

หมู ํ5 ต.บา๎นโพธ์ิ การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ดาดคอนกรีตคู บริโภค การเกษตร

สํงน้ าทีไ่ด๎ กรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



146 ดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากพืน้ทีเ่ขตติดตํอ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 600 ม.  -  - 600,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

ต.สนามคลี ถึงทีน่ายเชื่อม เจริญจันทร๑ เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี ลึก 1 เมตร ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

หมู ํ5 ต.บา๎นโพธ์ิ การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ดาดคอนกรีต บริโภค การเกษตร

คูสํงน้ าทีไ่ด๎ กรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

147 ดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากคันคลองวัดปา่ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 1,500  - 1,500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

เขตติดตํอต.พหิารแดง หมู ํ2 ถึงนา เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี เมตรลึก 1 เมตร ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

นางบญุน า เจริญมงคล หมู ํ3 การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ดาดคอนกรีต บริโภคการเกษตรกรรม

ต.บา๎นโพธ์ิ คูสํงน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

148 ดาดคอนกรีตคูสํงน้ าจากถนนกรมศิลป์ เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 1,500  -  -  - 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

เขตติดตํอต.พหิารแดง ถึงถนนสายอูํยา- เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี  เมตร  ลึก 1 เมตร ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

ดอนจันทร๑ หมู ํ3 ต.บา๎นโพธ๑ การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ดาดคอนกรีต บริโภค การเกษตร

คูสํงน้ าทีไ่ด๎ กรรม

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

149 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ า เพือ่จํายเปน็คําเสริมขยายคันกั้นน้ า ยาว 400 เมตร กว๎าง 4.00  -  -  - 600,000 ร๎อยละ 70 ได๎รับ มีการพฒันาด๎าน

บา๎นลาดยายว๎า   หมูทํี ่5 โดยบดอัดแนํน  เมตร เร่ิมจากทอํฝ่ังข๎าม ประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

คลองทีน่านายฉลวย โครงการกํอสร๎าง ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา



 ด๎วงประสิทธ์ิ ถึงทีน่า คันกั้นน้ าทีไ่ด๎

นายอนุรักษ๑ สุวรรณหงส๑ มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

150 ดาดดอนกรีตคูสํงน้ าคํูถนนสายอูํยา- เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีท่ าการ กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,500  -  - 2,250,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

ดอนจันทร๑ เขตติดตํอ ต.ดอนก ายาน เกษตรและบา๎นเรือนและใหไ๎ด๎มี เมตร  ลึก 1.5 เมตร ประโยชน๑จาก ใช๎ส าหรับการอุปโภค-

จากหมู ํ7ต.บา๎นโพธ์ิ ถึงเขตติดตํอ การระบายน้ าทีส่ะดวกสบาย ดาดคอนกรีตคู บริโภค การเกษตร

หมู ํ3 ต.บา๎นโพธ์ิ สํงน้ าที่ได๎ กรรม

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

151 โครงการขุดคลองเสริมคันดินพร๎อมลง เพือ่ใหป๎ระชาชนมีแหลํงน้ าส าหรับ ระยะทางประมาณ 300 เมตร  - 300,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ า

หนิคลุกระหวํางคลองระบายน้ าจาก อุปโภคบริโภคและท าการเกษตร ประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

หมู ํ3  ต.บางงาม ถึง หมู ํ1 ต.ไรํรถ ขุดคลองเสริมคัน และท าการเกษตร

ดินพร๎อมลงหนิ

คลุกทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

152 โครงการขุดลอกคลองพญากงจาก หมู ํ7เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ าไว๎ ปากคลองกว๎าง 7 เมตร  -  - 800,000  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประชาชนมีแหลํงน้ า

ต.ตะคํา ถึง หมู ํ2 ต.กฤษณา ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ คันคลองกว๎าง 2 เมตร ลึก ประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

เกษตรทีเ่พยีงพอตํอความต๎องการ 2.50 ม. ระยะทาง 4,000ม. การขุดลอก และท าการเกษตร

 ปริมาณดินขุดไมํน๎อยกวํา คลองทีไ่ด๎

18,000 ลูกบาศก๑เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

153 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถ เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข ระยะทาง 1,000 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความปลอด

แลํนได๎หมู ํ1 ต.วังน้ าเย็น ขนาน ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร กว๎าง 4 เมตร รับประโยชน๑จาก ภัยจากปญัหาน้ าทวํม

คลองชลประทาน1ซ๎าย -1 ขวา- 1ขวา คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ พืน้ทีท่างการเกษตร

จากคันกั้นน้ าทีเ่สริมแล๎วเดิมถึงเขต มาตรฐาน

ติดตํอต.ดอนโพธ์ิทอง

จ านวนประชาชน

154 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถ เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 4 เมตร ฐานกว๎าง 7  -  - 300,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความปลอด

แลํนได๎คลองชลประทานสองพีน่๎อง ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร เมตร ยาว 1,000 เมตร รับประโยชน๑จาก ภัยจากปญัหาน้ าทวํม

หมู ํ5 ต.วังน้ าเย็น จากบา๎นผ๎ูใหญํ สูง 0.6 เมตร คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ พืน้ทีท่างการเกษตร

แทนํ ใจเสือกุลถึงเขตติดตํอ อ.เมือง มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

155 โครงการเสริมคันกั้นน้ า หมูทํี ่5,1  เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย กว๎างเฉล่ีย 4.00 เมตร  - 339,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.ทุงํคลี - หมูทํี ่4 ต.ยางนอน ในพืน้ทีก่ารเกษตร ฐานกว๎างเฉล่ีย 5.50 เมตร  รับประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

อ.เดิมบางฯ (ฝ่ังทุงํคลี) สูงเฉล่ีย 0.70เมตร คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ การเกษตรไมํได๎รับ

 ยาว 3,000 ม. มาตรฐาน ความเสียหาย

ปริมาตรดินขุด9,975 

ลูกบาศก๑เมตร

จ านวนประชาชน

156 โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต เพือ่สํงน้ าเข๎าพืน้ทีก่ารเกษตรใหแ๎กํ ปากคลองกว๎าง 3 เมตร  -  - 2,128,500  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีน้ าใช๎

หมู ํ7 ต.วังน้ าเย็น จากเขตติดตํอ เกษตรได๎ใช๎อยํางเพยีงพอและเกิด ก๎นคลองกว๎าง 0.4 เมตร  รับประโยชน๑จาก ส าหรับประกอบอาชีพ

ต.สวนแตง   ถึงถนนลาดยาง ความสะดวก ยาว 1,500 เมตร คลองดาด การเกษตรอยําง

รพช.สพ2007 คอนกรีตทีไ่ด๎ เพยีงพอ

มาตรฐาน



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

157 โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต เพือ่สํงน้ าเข๎าพืน้ทีก่ารเกษตรใหแ๎กํ ปากคลองกว๎าง 3 เมตร  -  -  - 2,400,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีน้ าใช๎

หมู ํ7 ต.วังน้ าเย็น จากหน๎าบา๎น เกษตรได๎ใช๎อยํางเพยีงพอและเกิด ลึก 1.20 เมตร ก๎นคลอง รับประโยชน๑จาก ส าหรับประกอบอาชีพ

นายสวัสด์ิ  กาญจนะ ถึงคลอง ความสะดวก กว๎าง 1 เมตร ยาว คลองดาด การเกษตรอยําง

ชลประทาน 1 ซ๎าย  สวนแตง 1,860 เมตร คอนกรีตทีไ่ด๎ เพยีงพอ

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

158 โครงการกํอสร๎างคลองดาด หมู ํ5 เพือ่สํงน้ าเข๎าพืน้ทีก่ารเกษตรใหแ๎กํ กว๎าง 2.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร  - 2,200,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีน้ าใช๎

ต.วังน้ าเย็น จากบา๎นนายอ๎วน ชาติทอง เกษตรได๎ใช๎อยํางเพยีงพอและเกิด ยาว 1,000 เมตร รับประโยชน๑จาก ส าหรับประกอบอาชีพ

ถึงเขตติดตํอต.สวนแตง ความสะดวก คลองดาด การเกษตรอยําง

ทีไ่ด๎มาตรฐาน เพยีงพอ

ประชาชนร๎อยละ

159 กํอสร๎างอาคารพร๎อมบานปดิ-เปดิประตู เพือ่การระบายน้ าในชํวงฤดูฝน จ านวน 1 จุด  -  - 300,000  - 70 ได๎รับ ประชาชนมีความปลอด

ระบายน้ าบริเวณเขื่อนทดน้ าล าหว๎ยหมู หรือชํวงฤดูหลากพร๎อมกักเก็บน้ า ประโยชน๑จาก ภัยจากปญัหาน้ าทวํม

(คลองโปรํงแดง) หมํ 3 ต.สามชุก ไว๎ใช๎ในการเกษตรในชํวงฤดูแล๎ง ประตูเปดิ - ปดิ พืน้ทีท่างการเกษตร

หมู ํ8 ต.กระเสียว ระบายน้ าทีแ่ก๎

ปัญหาการ

เกษตรได๎

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



160 โครงการขุดลอกคลองสํงน้ า หมูทํี ่ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ าไว๎ กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,100  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีแหลํงน้ า

1,3,20เชื่อมกับ อบต.หนองโอํง ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ เมตร รับประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

และของหมูทํี ่9 เกษตรทีเ่พยีงพอตํอความต๎องการ การขุดลอก และท าการเกษตร

คลองสํงน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

161 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่รักษาแมํน้ าล าคลองใหส๎ะอาด ระยะทาง 7,700 เมตร  -  -  - 1,900,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีแหลํงน้ า

ชลประทานสาย D2R บา๎นยาง สามารถใช๎ในการอุปโภค-อุปโภค รับประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

เร่ิมจากเขตติดตํอระหวําง และการเกษตรได๎ ขุดลอกคลอง และท าการเกษตร

ต.จรเข๎สามพนั อ.อูํทอง ถึงชุมชน ระบายน้ า

รางง้ิวงามพฒันาหมูทํี ่1 ชุมชน ชลประทาน ที่

จันทร๑กระจํางฟา้พฒันาชุมชนอยํูดีมีสุข ได๎มาตรฐาน

หมูทํี ่7 และชุมชนเจริญสุขหมูทํี ่8

 ต.สระยายโสม อ.อูํทอง

จ านวนประชาชน

162 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่รักษาแมํน้ าล าคลองใหส๎ะอาด ระยะทาง 3,700 เมตร  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีแหลํงน้ า

ชลประทานสาย D2R สองพีน่๎อง สามารถใช๎ในการอุปโภค-อุปโภค รับประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

 เร่ิมจากเขตติดตํอระหวํางต.หนองบอํ และการเกษตรได๎ ขุดลอกคลอง และท าการเกษตร

อ.สองพีน่๎อง ถึงชุมชนบอํปัน้พฒันา ระบายน้ า

หมูทํี ่2 และชุมชนก๎าวสร๎างสรรค๑ ชลประทาน ที่

พฒันาหมูทํี ่9 ต.สระยายโสม อ.อูํทอง ได๎มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

163 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถ เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข ระยะทาง 1,000 เมตร  -  -  - 2,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความปลอด

แลํนได๎หมูทํี ่1 ต.วังน้ าเย็น ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร กว๎าง 4 เมตร รับประโยชน๑จาก ภัยจากปญัหาน้ าทวํม

ขนานคลองชลประทาน 1 ซ๎าย- 1 การกํอสร๎างคัน พืน้ทีท่างการเกษตร

ขวา-1 ขวา จากคันกั้นน้ าทีเ่สริมแล๎ว กั้นน้ า ทีไ่ด๎

เดิมถึงเขตติดตํอ ต.ดอนโพธ์ิทอง มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

164 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิด เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 4 ม. ฐานกว๎าง 7 ม.  -  - 300,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

รถแลํนได๎คลองชลประทานสองพีน่๎อง ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 1,000 ม. สูง 0.60 ม. รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

หมูทํี ่5 ต.วังน้ าเย็นจากบา๎นผ๎ูใหญํแทนํ การกํอสร๎างคัน น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ใจเสือกุล ถึงเขตติดตํออ าเภอเมืองฯ กั้นน้ า ทีไ่ด๎ การเกษตร

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

165 โครงการเสริมดินท าคันกั้นน้ า หมูทํี ่ เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 4 เมตร สูง 1 เมตร  -  - 4,500,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

3,2,14,12  ต.มะขามล๎ม อ.บางปลาม๎า ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 3,000 เมตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

เชื่อมตํอต.วัดดาว การกํอสร๎างคัน น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

กั้นน้ า ทีไ่ด๎ การเกษตร

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



จ านวนประชาชน

166 โครงการขุดลอกคลองพญากงจาก ม .7 เพือ่รักษาแมํน้ าล าคลองใหส๎ะอาด ปากคลองกว๎าง 7 ม.คันคลอง  - 800,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ต.ตะคํา ถึง ม.2 ต.กฤษณา สามารถใช๎ในการอุปโภค-อุปโภค กว๎าง 2 เมตร ลึก 2.50 เมตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

และการเกษตรได๎ ระยะทาง 4,000 ม. ปริมาตร การขุดลอก น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ดินขุดไมํน๎อยกวํา 18,000 คลองพญากง การเกษตร

ลูกบาศก๑เมตร ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

167 โครงการเสริมดินกั้นน้ า หมู ํ3,2,14,12 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ าไว๎ กว๎าง 4 เมตร สูง 1 เมตร  -  -  - 4,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีแหลํงน้ า

ต.มะขามล๎ม เชื่อมตํอต.วัดดาว ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ ยาว 3,000 เมตร รับประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

เกษตรทีเ่พยีงพอตํอความต๎องการ คันกั้นน้ าทีไ่ด๎ และท าการเกษตร

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

168 โครงการขุดลอกบอํยืมเลียบคลองสํงน้ า เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข  - ตอนที ่1 ชํวงหมํที ่3  -  - 977,900  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

1 ขวา 1 ขวา ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ขนาดปากกว๎าง 6 ม.ก๎นกว๎าง รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

 2 ม. ลึก 2 ม.จากแยกถนน ขุดลอกบอํยืม น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ลาดยางกรมทางหลวงแผํนดิน เลียบคลองสํงน้ า การเกษตร

สายทางบา๎นโค๎งบอํแรํ -บา๎น ทีไ่ด๎มาตรฐาน

โค๎งบอํแรํ ระยะทาง 1,100ม.

 - ตอนที ่2 ฃํวงหมูทํี ่6

ปากกว๎าง 6 ม. ก๎นกว๎าง 2ม.

ลึก 2 ม. ระยะทาง 2,500 ม.

งบประมาณและที่มา



 - ตอนที ่3 ชํวงหมูทํี ่2 

และพิน้ทีเ่ขต ต.หนองโพธ์ิ 

ปากกว๎าง 6 ม.ก๎นกว๎าง 

2 เมตร ลึก 2 เมตร

ะยะทาง 2,400 เมตร

จ านวนประชาชน

169 โครงการสร๎างเสริมคันกั้นน้ าคันคลอง เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 3 ม. ยาว 3,770ม.  -  - 549,300  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ชลประทานหมูทํี ่1 ต.บางตะเคียน ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ฐานกว๎าง 6 ม. สูง 1.30 ม. รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

ถึงบริเวณคันคลองสํงน้ าชลประทาน สร๎างเสริมคัน น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

หมูทํี ่5 ต.ต๎นตาล กั้นน้ าคันคลอง การเกษตร

ทีไ่ด๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

170 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดยถม เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข ถมดินกว๎าง 5 ม. สูง 0.40 ม.  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ดินพร๎อมลงลูกรังบดอัดแนํน หมูทํี ่1 ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 1,200 ม.ปริมาตรดินถม รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

 ต.เขาพระถึงเขตต าบลหวัเขา 2,880 ลูกบาศก๑ ม. พร๎อม ปรับปรุงคันกั้นน้ าน้ าทวํมพืน้ทีท่าง

อ.เดิมบางนางบวช ลงลูกรังผิวคันบดอัดแนํนกว๎าง ทีไ่ด๎มาตรฐาน การเกษตร

5  ม. หนา 0.15 ม. ยาว

งบประมาณและที่มา



1,200 เมตร ปริมาตรลูกรัง

936 ลูกบาศก๑เมตร

จ านวนประชาชน

171 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดยถมดิน เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎างเฉล่ีย 2.50 เมตร  -  -  - 600,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

เสริมคันพร๎อมลงหนิคลุก หมูทํี ่1 ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

ต.ต๎นตาล  อ.สองพีน่๎อง ปรับปรุงคันกั้นน้ าน้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ทีไ่ด๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

172 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดยถม เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 3.50 เมตร  - 800,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนจะได๎รับผล

ดินเสริมคันพร๎อมลงลูกรัง หมู ํ4 ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 1,200 เมตร รับประโยชน๑จาก ประโยชน๑มาก

ต.วัดโบสถ๑  อ.บางปลาม๎า- ปรับปรุงคันกั้น แก๎ภัยแล๎ง

หมูทํี ่5 ต.บางพลับ อ.สองพีน่๎อง น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

173 โครงการขุดลอกคลอง หมูทํี ่9 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย ระยะทาง 1,500 เมตร  -  -  - 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ คลองระบายน้ าไมํ

ต.กระจัน-หมูทํี ่5 ต.เจดีย๑ ในพืน้ทีก่ารเกษตร รับประโยชน๑จาก ต้ืนเขินและท าให๎

ขุดลอกคลองที่ น้ าไหลสะดวก

ได๎มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

174 โครงการเสริมคันกั้นน้ าพร๎อมลงลูกรัง เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 3.50 เมตร  - 1,500,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

งบประมาณและที่มา



หมู ํ7, 8 ต.ไผํกองดิน -หมู ํ7 ต.วังพฒันา ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 1,200 เมตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

อ.บางซ๎าย จ.พระนครศรีอยุธยา เสริมคันกั้นน้ าที่ น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ได๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

175 โครงการวางทอํระบายน้ าหมูทํี ่10,11 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ าไว๎ ขนาด Ø0.80 เมตร พร๎อม  -  -  - 599,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ต.หนองหญ๎าไซ-หมูทํี ่6 ต.ทพัหลวง ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ บอํพกัส าเร็จรูปยาว 80 เมตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

เกษตรทีเ่พยีงพอตํอความต๎องการ และสร๎างรางระบายน้ า วางทอํระบายน้ า น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ทีไ่ด๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

176 โครงการเสริมคันกั้นน้ าโดยลงหนิคลุก เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 4 เมตร  -  - 1,459,900  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

หมูทํี ่2,8 ต.บา๎นโพธ์ิ อ.เมือง 2 สาย ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 2,500 เมตร    รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

เสริมคันกั้นน้ าที่ น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

ได๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

177 โครงการขุดลอกคลองสํงน้ า  เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ าไว๎ จ านวน 11 สาย  -  -  - 500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

หมูทํี ่1,2,4,6,8 ต.บา๎นโพธ์ิ ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

เกษตรทีเ่พยีงพอตํอความต๎องการ การขุดลอก น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

คลองสํงน้ า ทีไ่ด๎ การเกษตร

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

178 โครงการเสริมแนวคันกั้นน้ า หมูทํี ่7 เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข จ านวน 1 สาย  -  -  - 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ต.ศาลาขาว-หมูทํี ่3 ต.ศาลาขาว ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

เสริมแนวคันกั้น น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

179 โครงการปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ าพร๎อม เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข กว๎าง 3  เมตร  -  -  - 1,900,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ลงลูกรังหมูทํี ่1,5 ต.ทาํระหดั ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร ยาว 2,000  เมตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

เสริมแนวคันกั้น น้ าทวํมพืน้ทีท่าง

น้ าทีไ่ด๎มาตรฐาน การเกษตร

จ านวนประชาชน

180 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพชื เพือ่จํายเปน็คําขุดลอกดินตะกอน ปากกว๎างเฉล่ีย 4.00ม. ก๎น  - 900,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

ในคูระบายน้ าดอนแค หมูทํี ่6 และวัชพชืในคูระบายน้ า กว๎างเฉล่ีย  2.60 ม. ลึกเฉล่ีย รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

ต าบลพหิารแดง  อ าเภอเมือง 1.40 ม.ระยะทางยาว 590ม. การขุดลอกดิน ประสิทธิภาพ

มีปริมาตร 2,725.00 ลบ.ม. ตะกอนและวัชพืช

หรือมีปริมาตรดินตะกอนและ ในคูระบายน้ า

วัชพชืไมํน๎อยกวํา 1,357.00 ทีไ่ด๎มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

181 โครงการเสริมขยายคันกั้นน้ า เพือ่จํายเปน็คําเสริมขยายคันกั้นน้ า เสริมขยายคันกั้นน้ าโดยบดอัด  -  -  - 800,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

โดยบดอัดแนํนหมูทํี ่8 ต าบลวัดโบสถ๑ - โดยบดอัดแนํน แนํนผิวคันกว๎างเฉล่ีย 4 ม. รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

 ต าบลมะขามล๎มอ.บางปลาม๎า(ชํวงที ่1) ฐานกว๎างเฉล่ีย 8.00 ม. สูง การเสริมขยาย ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา



เฉล่ียจากหลังคันเดิม 0.70 ม. ค้ันกั้นน้ าโดยบด

ยาว620 ม.ปริมาตรดินถมบด อัดแนํน ทีไ่ด๎

อัดแนํน 2,728 ลบ.ม. มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

182 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพชื เพือ่จํายเปน็คําขุดลอกดินตะกอน ปากกว๎างเฉล่ีย 5.00 เมตร  -  -  - 1,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

ในคูระบายน้ า หมูทํี ่3 ต าบลพหิารแดง และวัชพชืในคูระบายน้ า ก๎นกว๎างเฉล่ีย 3.50 เมตร รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

อ าเภอเมือง ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร การขุดลอกดิน ประสิทธิภาพ

ระยะทาง300.00 ม. ตะกอนและ

มีปริมาตร 3,187.00ลบ.ม. วัชพชืในคู

หรือมีปริมาตรดินตะกอน ระบายน้ า

และวัชพชืไมํน๎อยกวํา ทีไ่ด๎มาตรฐาน

1,612.00ลบ.ม.

จ านวนประชาชน

183 โครงการขุดลอกคูสํงน้ าภายในหมูบํา๎น เพือ่แก๎ไขปญัหาและบรรเทา จ านวน 4 สาย  -  -  - 1,900,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีแหลํงน้ า

หมูทํี ่6, 7, 8, 9 ความเดือดร๎อนของประชาชน หมูทํี ่6 ยาว 1,600 ม.ลึก 1 รับประโยชน๑จาก ส าหรับอุปโภคบริโภค

เมตร ปากกว๎าง 3.50 เมตร การขุดลอกคู และท าการเกษตร

ก๎นคูกว๎าง 2 เมตร สํงน้ า ทีไ่ด๎

หมูทํี ่7 ยาว 1,150 ม.ลึก 1 มาตรฐาน

ม.ปากกว๎าง 3  ม.ก๎นคูกว๎าง 

1.50 เมตร

หมูทํี ่8  ยาว 1,700 ม. ลึก

1.50 ม.ปากกว๎าง 3 เมตร

ก๎นคูกว๎าง 2.50 เมตร

งบประมาณและที่มา



หมูทํี ่9  ยาว 1,100 ม. ลึก

1 เมตร ปากกว๎าง 3 เมตร

ก๎นคูกว๎าง 2 เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

184 โครงการกํอสร๎างคันดินกั้นน้ า เพือ่จํายเปน็คําเสริมขยายคันกั้นน้ า ยาว 6.00 ม. กว๎าง 4.00 ม.  -  -  - 600,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

บา๎นลาดสนุน  หมูทํี ่5 โดยบดอัดแนํน เร่ิมจากทีน่านายสงัดแตงอํอน รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

ถึงเขตติดตํอ ต าบลบา๎นช๎าง การกํอสร๎างคัน ประสิทธิภาพ

ดินกั้นน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

185 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าชนิดรถแลํน เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไขปญัหา ระยะทาง 1,000 เมตร  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีความ

ได๎ หมูทํี ่1 ต.วังน้ าเย็น ขนานคลอง น้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร หมู ํ1 กว๎าง 4 เมตร รับประโยชน๑จาก ปลอดภัยจากปญัหา

ชลประทาน1 ซ๎าย - ขวา-1 ขวา การกํอสร๎างคัน น้ าทวํมพืน้ทีท่างการ

จากคันกั้นน้ าทีเ่สริมแล๎วเดิม ดินกั้นน้ าชนิด เกษตร

(บริเวณทีน่านายสนัน่ สวํางอารมณ๑) รถแลํน ทีไ่ด๎

ถึงเขตติดตํอต าบลดอนโพธ์ิทอง มาตรฐาน

(บริเวณทีน่านายนพดล เกิดสมนึก)

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



186 โครงการปรับปรุงสภาพคันคลอง เพือ่ใหป๎ระชาชนมีสายทางคมนาคม กว๎าง 8 เมตร ยาว  -  -  - 3,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนมีสายทาง

ระบายน้ าสายใหญํจรเข๎สามพนั ทีส่ะดวก รวดเร็ว  6,000 เมตร รับประโยชน๑จาก คมนาคมทีส่ะดวก

 (ฝ่ังขวา) เปน็ถนนลงหนิคลุกจาก ปรับปรุงสภาพ

ต.ย๎ุงทะลายถึงเทศบาลบา๎นดอน คันคลองระบาย

น้ า ทีไ่ด๎

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

187 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย จ านวน 1 สาย  -  -  - 500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

หมู ํ13 ต.หนองหญ๎าไซ ในพืน้ทีก่ารเกษตร รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

ขุดลอกคลอง ประสิทธิภาพ

ระบายน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

188 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ไมํใหค๎ลองระบายน้ าต้ืนเขิน กว๎าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร  -  - 700,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ คลองระบายน้ าไมํ

หมูทํี ่4 ต.สนามคลี ถึงหมูทํี ่3 และท าใหน๎้ าไหลสะดวก ระยะทาง 800 เมตร รับประโยชน๑จาก ต้ืนเขินและท าให๎

ต.ตล่ิงชัน ขุดลอกคลอง น้ าไหลสะดวก

ระบายน้ าทีไ่ด๎

งบประมาณและที่มา



มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

189 โครงการขุดลอกบงึสัมพนัธ๑ หมูทํี ่6  เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า ขนาดกว๎างเฉล่ีย5. ม.สูงเฉล่ีย  -  - 840,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนในต าบล

ต.ทุงํคลี-เขตหมูทํี ่5,6 ต.ยางนอน ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎  0.80 ม. ยาว 5,500 ม. รับประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละ ต. ใกล๎เคียง

อ.เดิมบางนางบวช ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ปริมาตรดินขุด 24,750 ขุดลอก ทีไ่ด๎ มีแหลํงน้ าไว๎ใช๎ส าหรับ

ความต๎องการ ลูกบาศก๑เมตร  พร๎อมตกแตํง มาตรฐาน อุปโภคบริโภค

ขอบคันใหเ๎รียบ

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

190 โครงการเสริมคันกั้นน้ า หมูทํี ่2,4,6 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.ทุงํคลี- เขต ต.โคกช๎าง อ.เดิมบางฯ ในพืน้ทีก่ารเกษตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 600 รับประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

(ชํวงที ่1)  เมตร ปริมาตรดินถม 3,448 การกํอสร๎างคัน การเกษตรไมํได๎รับ

ลูกบาศก๑เมตร ดินกั้นน้ าทีไ่ด๎ ความเสียหาย

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

งบประมาณและที่มา



191 โครงการเสริมคันกั้นน้ าคลอง หมูทํี ่5,1 เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย กว๎างเฉล่ีย 2.00 เมตร   -   - 187,000   - ร๎อยละ 70 ได๎ เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.ทุงํคลี - หมูทํี ่4 ต.ยางนอน ในพืน้ทีก่ารเกษตร ฐานกว๎าง 3.40 ม. สูงเฉล่ีย  รับประโยชน๑จาก ตามเปา้หมาย พืน้ที่

อ.เดิมบางนางบวช 0.70 เมตรยาว 1,500 เมตร การกํอสร๎างคัน การเกษตรไมํได๎รับ

ปริมาตรดินขุด 2,835 ดินกั้นน้ าทีไ่ด๎ ความเสียหาย

ลูกบาศก๑เมตร มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

192 โครงการเสริมคันดินกั้นน้ า เพือ่ปอ้งกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัย จ านวน 1 แหงํ  -  -  - 1,300,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

คลองสุพรรณ 3 ในพืน้ทีก่ารเกษตร รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

การกํอสร๎างคัน ประสิทธิภาพ

ดินกั้นน้ าทีไ่ด๎

มาตรฐาน

จ านวนประชาชน

193 โครงการกํอสร๎างเขื่อน เพือ่จํายเปน็คํากํอสร๎างเขื่อนกันดิน กํอสร๎างเขื่อนกันดินปอ้งกัน  - 15,000,000 15,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ ประชาชนในต าบล

ปอ้งกันตล่ิงริมแมํทาํจีนบริเวณ ตล่ิงริมแมํน้ าทาํจีนบริเวณ รับประโยชน๑จาก พืน้ทีแ่ละต าบล

สะพานเล่ียงเมือง ต าบลมดแดง สะพานเล่ียงเมือง เขื่อน มีแหลํงน้ า ใกล๎เคียงมีแหลํงน้ าไว๎

ต าบลมดแดง ไว๎ใช๎ส าหรับ ใช๎ส าหรับอุปโภค

อ าเภอศรีประจันต๑ อุปโภค

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

194 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพชื เพือ่จํายเปน็คําขุดลอกดินตะกอน ปากกว๎างเฉล่ีย 2.00 เมตร  -  -  - 1,000,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

ในคูระบายน้ า และวัชพชืในคูระบายน้ า ก๎นกว๎างเฉล่ีย 1.50 เมตร รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร การขุดลอกดิน ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา



ระยะทางยาว 1,749.00 ม. ตะกอนและ

มีปริมาตร 3,060.75 ลบ.ม. วัชพชื ในคู

หรือมีปริมาตรดินตะกอนและ ระบายน้ า

วัชพชืไมํน๎อยกวําว 

1,967.63  ลบ.เมตร

จ านวนประชาชน

195 โครงการขุดลอกดินตะกอนและ เพือ่จํายเปน็คําขุดลอกดินตะกอน ปากกว๎างเฉล่ีย 2.00 เมตร  -  - 1,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

วัชพชืในคูระบายน้ า และวัชพชืในคูระบายน้ า ก๎นกว๎างเฉล่ีย 1.50 เมตร รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร การขุดลอกดิน ประสิทธิภาพ

ระยะทางยาว 1,749.00 ม. ตะกอนและ

มีปริมาตร 3,060.75 ลบ.ม. วัชพชื ในคู

หรือมีปริมาตรดินตะกอนและ ระบายน้ า

วัชพชืไมํน๎อยกวําว1,967.63 

ลบ.เมตร

จ านวนประชาชน

196 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ าภายใน เพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพชืผลทางการ จ านวนประชาชนทีไ่ด๎รับ  - 1,000,000  -  - ร๎อยละ 70 ได๎รับ สามารถแก๎ไขปญัหา

หมูบํา๎นของต าบลสวนแตง เกษตรในชํวงฤดูฝนและเกิดวิกฤต ประโยชน๑ประมาณ 2,000 - ประโยชน๑จาก น้ าทวํมและภัยแล๎งและ

การกํอสร๎างคันกั้นน้ า เขตพืน้ทีห่มู ํ6 น้ าทวํมฉับพลับในพืน้ทีแ่ละเขต 3,000 คน การกํอสร๎างคัน ภัยแล๎งทีม่ีผลกระทบ

เขตติดตํอกับต าบลวังน้ าเย็น ติดตํอบริเวณใกล๎เคียง กั้นน้ า ตํอพชืผลทางการ

ทีไ่ด๎มาตรฐาน เกษตรของประชาชน

ในพืน้ทีแ่ละบริเวณ

ใกล๎เคียงได๎อยํางย่ังยืน

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

197 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดยถมดิน เพือ่เปน็การปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ที่ จุดที ่1 (ชํวงที ่2) ถมดินเสริม  -  - 787,000 787,000 ร๎อยละ 70 ได๎ พืน้ทีก่ารเกษตรมีผลผลิต

เสริมคันเพือ่ปอ้งกันน้ าทวํมพืน้ทีก่าร การเกษตร คันปอ้งกันน้ าทวํมพร๎อมบดอัด รับประโยชน๑จาก ทางการเกษตรเพิม่ขึ้น

เกษตรของราษฎร จ านวน 2 จุด ผิวคันบนกว๎างเฉล่ีย 4 ม. การปรับปรุงคัน เนือ่งจากไมํต๎องประสบ

หมูทํี ่5 ต.สาลีอ.บางปลาม๎า ฐานกว๎างเฉล่ีย 6 ม. กั้นน้ าโดยถมดิน ปญัหาภัยน้ าทวํม

ถึงเขตหมูทํี ่4 ต.บา๎นช๎างอ.สองพีน่๎อง สูงเฉล่ียหลังคันเดิม 0.60 ม. เสริมคัน ทีไ่ด๎

ปริมาตรดินบดอัด1,634 มาตรฐาน

ลูกบาศเมตร

จุดที ่2 ถมดินเสริมคันปอ้งกัน

น้ าทวํมพร๎อมบดอัดผิวคันบน

กว๎างเฉล่ีย 4 ม. ฐานกว๎าง

เฉล่ีย 7.50 ม. สูงเฉล่ียจาก

หลังคันเดิม 0.60 ม. ยาว

 600 ม.ปริมาตรดินบดอัด 

2,375 ลูกบาศก๑เมตร

รวม 2 จุด ความยาว 1,000

ม. รวมคิดปริมาตรดินบดอัด

4,009 ลูกบาศก๑เมตร

จ านวนประชาชน

198 โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสายหนอง เพือ่ลดการต้ืนเขินของแหลํงน้ า กว๎าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร  -  -  - 2,362,500 ร๎อยละ 70 ได๎ การระบายน้ ามี

หลอด เขตติดตํอระหวํางหมู ํ6 ต าบล ระยะทาง 1,800 เมตร รับประโยชน๑จาก ประสิทธิภาพ

ดอนเจดีย๑ และหมู ํ3 ต.ทะเลบก และ การขุดลอก

หมู ํ9 ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑ เหมืองน้ า ทีไ่ด๎

ต าบลดอนเจดีย๑ อ าเภอดอนเจดีย๑ มาตรฐาน



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

199 โครงการขุดลอกคูคลองและก าจัด เพือ่เพิม่พืน้ทีร่องรับน้ าใหเ๎พยีงพอ - เขตพืน้ทีต่ าบลโคกคราม  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ พืน้ทีท่ีถู่กน้ าทวํมได๎รับ

วัชพชืในเขตอ าเภอบางปลาม๎า และระบายน้ าใหป๎ระสิทธิภาพ - เขตพืน้ทีต่ าบลตะคํา รับประโยชน๑จาก ความเสียหายน๎อยลง

เปน็การปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม พืน้ทีค่ลองบางกระโอน การขุดลอก ระยะเวลาทีน่้ าทวํมขัง

และใหม๎ีน้ าอุปโภคและเพือ่การ  (ม.2,3)4,000 เมตร คูคลองทีไ่ด๎ ลดลง และมีน้ าเพือ่ท า

เกษตรเพยีงพอในชํวงฤดูแล๎ง  และสายทางถนนสาย มาตรฐาน การเกษตรเพยีงพอใน

สุพรรณ-วัดไผํ (หมูทํี ่1- 9) ชํวงฤดูแล๎ง

ระยะทาง 15 กิโลเมตร

จ านวนประชาชน

200 โครงการขุดลอกวัชพชืในล าน้ าทาํว๎า เพือ่เพิม่พืน้ทีร่องรับน้ าใหเ๎พยีงพอ 1. โครงการลอกวัชพชืใน  -  - 2,000,000  - ร๎อยละ 70 ได๎ พืน้ทีท่ีถู่กน้ าทวํมได๎รับ

ต าบลตล่ิงชัน  อ าเภอเมือง และระบายน้ าใหป๎ระสิทธิภาพ ล าน้ าทาํว๎า จากสะพาน รับประโยชน๑จาก ความเสียหายน๎อยลง

เปน็การปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม สุวรรณนาคีถึงสะพาน การขุดลอก ระยะเวลาทีน่้ าทวํมขัง

และใหม๎ีน้ าอุปโภคและเพือ่การ 2.โครงการลอกวัชพชื วัชพชืทีไ่ด๎ ลดลง และมีน้ าเพือ่ท า

เกษตรเพยีงพอในชํวงฤดูแล๎ง ในคลองสํงน้ าชลประทาน มาตรฐาน การเกษตรเพยีงพอใน

สามชุก 1ขวาและ 2 ขวา ชํวงฤดูแล๎ง

จากเขตต าบลไรํรถ

ถึงเขตต าบลสนามคลี

งบประมาณและที่มา



ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

201 โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพชื เพือ่เพิม่พืน้ทีร่องรับน้ าใหเ๎พยีงพอ ถางปา่พร๎อมขุดลอกก าจัด  -  - 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

คลองระบายน้ าสายใหญํบา๎นยาง และระบายน้ าใหป๎ระสิทธิภาพ วัชพชื น าดินทีขุ่ดไปเสริม รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

หมู ํ5 บา๎นหางตลาด ต าบลย๎ุงทะลาย เปน็การปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม ปรับแตํงเชิงลาดเพือ่ปอ้งกัน การขุดลอกดิน ประสิทธิภาพ

เชื่อมตํอเขตพืน้ที ่ทต.ขุนพดัเพง็ และใหม๎ีน้ าอุปโภคและเพือ่การ การพงัทลายของดิน ตะกอนและ

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ เกษตรเพยีงพอในชํวงฤดูแล๎ง ประกอบด๎วยงานขุดดินปรับ วัชพชื ในคู

แตํงเชิงลาดโดยขุดดินจาก ระบายน้ า

ก๎นคลองลึก 1 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 1,020

ลบ.เมตร งานก าจัดวัชพชื

11,000 ลบ.เมตร พร๎อม

ขนย๎ายไปทิง้ระยะทางไมํเกิน

15 กม.และงานเสริมหนิคลุก

คันคลอง ระยะทางยาว

2,550 เมตร ปริมาตรหนิคลุก

 1,050  ลบ.ม. ตามแบบอบจ.

จ านวนประชาชน

202 โครงการปรับปรุงคลองน้ าปา่ เพือ่เปน็การปอ้งกันและแก๎ไข ขุดลอกก าจัดวัชพชืถมดิน  -  - 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ มีการพฒันาด๎าน

งบประมาณและที่มา



(หว๎ยตาแดง) ชํวงที ่2 หมูทํี ่3,9 ปญัหาน้ าทวํมพืน้ทีท่างการเกษตร อัดแนํนเพือ่ปอ้งกันการกัด รับประโยชน๑จาก การเกษตรใหม๎ี

ต าบลหนองโอํง อ าเภออูํทอง เซาะของน้ า เรียงหนิทิง้ ปรับปรุงคลอง ประสิทธิภาพ

จังหวัดสุพรรณบรีุ โดยด าเนินการตํอ ปลูกหญ๎าแฝก คลุมดินบริเวณ น้ าปา่ (หว๎ยตา

จากชํวงที ่1 หลังฝายกั้นน้ าหมูทํี ่9 ปากบนทัง้สองข๎าง ขุดดิน แดง) 

ไปทางคลองชลประทาน ม.อ. ปรับแตํงเชิงลาด (Slope)

ใหม๎ีขนาดปากคลองกว๎าง

เฉล่ีย 12 เมตร คันคลอง

กว๎างเฉล่ีย 2 เมตร ลึกเฉล่ีย

2 เมตร ยาว 340 เมตร

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนประชาชน

203 โครงการกอํสร๎างเขื่อนกนัดินป้องกนั เพือ่ลดปญัหาการพงัทลายของ กํอสร๎างเขื่อนกันดินปอ้งกัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละ 70 ได๎ แมํน้ าทาํจีนในสํวนที่

ริมตล่ิงแมํน้ าทาํจีน บริเวณหน๎าวัด หน๎าดินริมแมํน้ าทาํจีนซ่ึง อบจ. ริมตล่ิง ความยาว 60 เมตร รับประโยชน๑จาก อบจ.สุพรรณบรีุ

ปากน้ า ต าบลปากน้ า อ าเภอ สุพรรณบรีุ ใช๎เปน็พืน้ทีน่ าผัก จ านวน 1 แหงํ เพือ่ใช๎เปน็ เขื่อน มีแหลํงน้ า รับผิดชอบสะอาด

เดิมบางนางบวช ตบชวาขึ้นจากแมํน้ าทาํจีน พืน้ทีน่ าผักตบชวาขึ้นจาก ไว๎ใช๎ส าหรับ ปราศจากผักตบชวา

แมํน้ าทาํจีน อุปโภค เพือ่ลดการกัดเซาะและ

พงัทลายของดิน

ชายตล่ิง

จ านวน

204 โครงการขยายคันทางเชื่อมตํอถนน เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ระยะทางยาว780 เมตร 1,500,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

ลาดยางหมายเลข 333-คันคลอง ของประชาชนและเกษตรกรในการ ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

คณฑี หมูทํี ่14 ต าบลหนองโอํง ถึง ขนสํงพชืผลทางการเกษตร ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

หมูทํี ่20 ต าบลดอนคา อ าเภออูํทอง จากการขยาย

จังหวัดสุพรรณบรีุ คันทาง

งบประมาณและที่มา



จ านวน

205 โครงการขยายคันทางเชื่อมตํอถนน เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ระยะทางยาว 1,000  เมตร 1,900,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

คอนกรีต หลังวัดหนองหลุม - ของประชาชนและเกษตรกรในการ ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

คันคลองคณท ีหมูทํี ่14 ต าบล ขนสํงพชืผลทางการเกษตร ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

หนองโอํง ถึงหมู๐ที ่20 ต าบลดอนคา จากการขยาย

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ คันทาง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บ ารุงรักษา

206 โครงการบ ารุงดูแลรักษาทรัพย๑สิน  -เพือ่สํงเสริมและพฒันาปรับปรุง สนามกีฬากลาง 2,500,000 500,000 500,000 500,000 สนามกีฬากลาง ท าใหส๎นามกีฬากลาง

ซํอมแซม ปรับปรุง ตํอเติม ทรัพย๑สิน ตํอเติมทรัพย๑สินทีอ่ยํูในความ อ าเภอดอนเจดีย๑ อ าเภอดอนเจดีย๑ อ าเภอดอนเจดีย๑อยํูใน

ทีอ่ยํูในการดูแลรับผิดชอบขององค๑การ รับผิดชอบขององค๑การบริหาร สภาพสมบรูณ๑ พร๎อมใช๎

บริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบรีุ สํวนจังหวัดสุพรรณบรีุ งาน

จ านวน

207 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เพือ่เพิม่พืน้ทีร่องรับน้ าใหเ๎พยีงพอ กว๎าง 0.30 เมตร เฉล่ีย 0.50 1,349,200  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมูทํี ่5 และระบายน้ าใหป๎ระสิทธิภาพ เมตร ยาว 308.30 เมตร ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

บา๎นน้ าพ ุต าบลหวัเขา อ าเภอ เปน็การปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม พร๎อมฝาปดิ ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบรีุ และใหม๎ีน้ าอุปโภคและเพือ่การ จากการกอํสร๎าง

งบประมาณและที่มา



จากบริเวณบา๎นนายซ๎อน น้ าทพิย๑ เกษตรเพยีงพอในชํวงฤดูแล๎ง รางระบายน้ า

ถึงบริเวณบา๎นนายนพวิทย๑ กาฬภักดี

จ านวน

208 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีต เพือ่เพิม่พืน้ทีร่องรับน้ าใหเ๎พยีงพอ ระยะทางยาว 4,076 เมตร 3,500,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

เสิรมเหล็กและฝ่ังทอํระบายน้ า และระบายน้ าใหป๎ระสิทธิภาพ ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

เร่ิมจากเกล็ดเพชร หมู ํ3 ถึงหมูบํา๎น เปน็การปอ้งกันปญัหาน้ าทวํม ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

ทอ็ปแกรนวิว หมูทํี ่7 ต าบลบา๎นโพธ์ิ และใหม๎ีน้ าอุปโภคและเพือ่การ จากการกอํสร๎าง

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบรีุ เกษตรเพยีงพอในชํวงฤดูแล๎ง ดาดคอนกรีต

จ านวน

209 โครงการขยายคันทางและเสริมคันทาง เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ระยะทางยาว 1,000 เมตร 1,900,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

เดิมล ารางจระเข๎ 8 ตัว หมูทํี ่7 ต าบล ของประชาชนและเกษตรกรในการ ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

หนองโอํง ถึงหมูทํี ่6 ต าบลเจดีย๑ ขนสํงพชืผลทางการเกษตร ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ จากการขยาย

คันทาง

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวน

210 โครงการกํอสร๎างเสริมคันกั้นน้ าเลียบ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 3,300,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

คลองล าตาแดง บ๎านล าบัว หมูํที่ 9- ของประชาชนและเกษตรกรในการ เมตร ยาว 2,000 เมตร ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

หมูํที่ 11 ต าบลโคกคราม อ าเภอ ขนสํงพชืผลทางการเกษตร สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

บางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี จากการกอํสร๎าง

ชํวงที่ 3 เร่ิมต๎นบริเวณสะพานไม๎ เสริมคันกั้นน้ า

งบประมาณและที่มา



จ านวน

211 โครงการวางทอํระบายน้ า หมู ํ5 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า วางทอํ คสล. ขนาดเส๎นผํา 700,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

บา๎นดอนทาํช๎าง ต าบลจรเข๎สามพนั ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ ศูนย๑กลาง 0.60 เมตร จ านวน ร๎อยละ 70 ส าหรับอุปโภคบริโภค

อ าเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ 135 ทอํน  พร๎อมบอํพกัทอํ ได๎รับประโยชน๑

ความต๎องการ ระบายน้ าขนาดเส๎นผํา จากการวาง

ศูนย๑กลาง 0.60 เมตร จ านวน ทอํระบายน้ า

15 บอํ

จ านวน

212 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า หมู ํ7 เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 1,000,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

ต าบลตล่ิงช๎น - หมู ํ5 ต าบลสนามคลี ของประชาชนและเกษตรกรในการ ยาว 2,000 เมตร ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบรีุ ขนสํงพชืผลทางการเกษตร ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

จากการปรับ

ปรุงคันกั้นน้ า

จ านวน

213 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า หมู ํ5 เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 1,000,000  -  -  - ประชาชน มีการพฒันาด๎าน

ต าบลตล่ิงชัน - หมูทํี ่9 ต าบล ของประชาชนและเกษตรกรในการ ยาว 2,000 เมตร ร๎อยละ 70 การเกษตรใหม๎ี

สระแก๎ว อ าเภอเมือง จังหวัด ขนสํงพชืผลทางการเกษตร ได๎รับประโยชน๑ ประสิทธิภาพ

สุพรรณบรีุ จากการปรับ

ปรุงคันกั้นน้ า

ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวน

214 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ า หมู ํ3 เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎มีแหลํงน้ า กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,000 1,000,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้ าไว๎

งบประมาณและที่มา



ต าบลสวนแตง  อ าเภอเมือง - หมู ํ5 ไว๎ส าหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ เมตร ร๎อยละ 70 ส าหรับอุปโภคบริโภค

ต าบลเจดีย๑ อ าเภออูํทอง จังหวัด ในการเกษตรทีเ่พยีงพอตํอ ได๎รับประโยชน๑

สุพรรณบรีุ ความต๎องการ จากการ

กํอสร๎างคัน

กันน้ า

 -

21,149,200 68,839,000 213,584,555 253,085,200  -รวม 214 โครงการ



7.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป ตัวช้ีวัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จ านวนผ๎ูใช๎

1 กํอสร๎างหอ๎งน้ าส าหรับผ๎ูใช๎บริการ เพือ่ใหบ๎ริการผ๎ูโดยสารสถานีขนสํง  -หอ๎งน้ าหญิง 5 หอ๎ง 1,890,000  -  -  - บริการร๎อยละ ผ๎ูโดยสารได๎ใช๎หอ๎งน้ าที่

สถานีขนสํงดํานช๎าง ดํานช๎าง  -หอ๎งน้ าชาย 5 หอ๎ง 70 ได๎ สะอาด ถูกสุขลักษณะ

รับประโยชน๑จาก

การสร๎างหอ๎งน้ า

ทีส่ะอาด

ร๎อยละ 80 ของ

2 ปรับปรุงบา๎นพกัอาศัยผ๎ูปฏิบติังาน เพือ่ใหบ๎า๎นมีสภาพดี เพือ่ใช๎ในการ จ านวน 1 หลัง  - 200,000  -  - ผ๎ูปฏิบติังานได๎ เกิดความปลอดภัยใน

สถานีขนสํงดํานช๎าง อยํูอาศัยของบคุลากรทีป่ฏิบติังาน รับประโยชน๑จาก ชีวิตและทรัพย๑สินการ

สถานีขนสํงดํานช๎าง การปรับปรุง ด ารงชีวิตสะดวกสบาย

บา๎นพกัอาศัย ขึ้น

จ านวนผ๎ูใช๎

3 กํอสร๎างหลังคาโรงจอดรถภายใน เพือ่ใหก๎ารจอดรถเปน็ระเบยีบ จ านวน 1 หลัง  -  - 300,000  - บริการร๎อยละ การเดินรถภายในสถานี

บริเวณสถานีขนสํงด๎านช๎าง เรียบร๎อย ไมํกีดขวางทางจราจร 70 ได๎ ขนสํงฯ มีความสะดวก

รับประโยชน๑จาก มากขึ้น

การสร๎างหลังคา

โรงจอดรถ

ได๎ห๎องสุขาที่

4 โครงการปรับปรุงหอ๎งสุขาบริเวณ เพื่อจาํยเป็นคําปรับปรุงห๎องสุขา จ านวน 1 แหงํ  - 500,000  -  - ได๎มาตรฐาน ประชาชนที่มาใช๎

สนามกีฬาดอนเจดีย๑ อ าแภอ ชายหญิงบริเวณสนามกฬีา  จ านวน 1 แหํง บริการห๎องสุขาเกดิ

งบประมาณและที่มา



ดอนเจดีย๑จังหวัดสุพรรณบรีุ ดอนเจดีย๑ จ.สุพรรณบรีุ ความสะดวกสบาย 

และถกูสุขลักษณะ

 -

1,890,000 700,000 300,000  -  -รวม 4 โครงการ



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพ่ือการบรโิภคและการส่งออก
ข. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรปูและผลิตภณัฑ์เพ่ือการบรโิภคและการส่งออก
   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรปูและผลิตภณัฑ์เพ่ือการบรโิภคและการส่งออก
       1.1  แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

แบบ ผ. 02 



    ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3   การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มควบคู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิูค่วามยัง่ยนื

     2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ
        2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนจังหวดัสุพรรณบรีุเพื่อ เพื่อเปน็การส่งเสริมและ ด าเนินการอุดหนุนใหจ้ังหวดั 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70 สามารถส่งเสริม อบจ. จังหวดั
ด าเนินโครงการยกพลคนสุพรรณ พฒันาการทอ่งเที่ยวของจังหวดั สุพรรณบรีุเพื่อด าเนินงาน มีนักทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวของ สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
ตามรอยพยุหยาตรากรีฑาทพั สุพรรณบรีุและเพื่อเทดิ ตามโครงการ เข้ามาทอ่ง จังหวดัสุพรรณบรีุ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเกียรติวรีกรรมของสมเด็จ เที่ยวจังหวดั ใหเ้ปน็ที่รู้จักเพิ่ม

พระนเรศวรมหาราช สุพรรณบรีุ มากขึ้น
เพิ่มขึ้น

2 อุดหนุนมูลนิธพิระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติ ด าเนินการอุดหนุนให้ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70 สามารถส่งเสริม อบจ. มูลนิธพิระบรม
ดอนเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวดัสุพรรณบรีุเพื่อ มีนักทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวของ สุพรรณบรีุ ราชานุสรณ์

และเปน็การส่งเสริมการ ด าเนินงานตามโครงการ เข้ามาทอ่ง จังหวดัสุพรรณบรีุ ดอนเจดีย์
ทอ่งเที่ยวของจังหวดัสุพรรณบรีุ เที่ยวจังหวดั ใหเ้ปน็ที่รู้จักเพิ่ม

สุพรรณบรีุ มากขึ้น
เพิ่มขึ้น

3 อุดหนุนส านักงานจังหวดัสุพรณบรีุ ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประชาชนภายในจังหวดั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 อนุรักษป์ระเพณี อบจ. ส านักงาน
โครงการจัดงานประเพณี สุพรรณบรีุ มีนักทอ่งเที่ยว ไทย สุพรรณบรีุ จังหวดั
ลอยกระทง เข้ามาทอ่ง สุพรรณบรีุ

เที่ยวจังหวดั
สุพรรณบรีุ
เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2   การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวสูส่ากล

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2.  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ขอประสาน ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
4 โครงการอุดหนุนจังหวดั เพื่อเปน็การส่งเสริมการ ด าเนินการจัดงานแหเ่ทยีน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ร้อยละ 70 จังหวดัสุพรรณบรีุมี อบจ. จังหวดั

สุพรรณบรีุจัดงานประเพณี ทอ่งเที่ยวและพฒันาธรุกิจการ พรรษาของ มีนักทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวเข้ามา สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
แหเ่ทยีนพรรษา จังหวดั ทอ่งเที่ยวของจังหวดัสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ เข้ามาทอ่ง ทอ่งเที่ยวเพิ่ม
สุพรรณบรีุ เที่ยวจังหวดั มากขึ้น

สุพรรณบรีุ
เพิ่มขึ้น

5 โครงการอุดหนุนจังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อเปน็การส่งเสริมแหล่ง เพื่อส่งเสริมใหเ้ปน็แหล่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ท าใหม้ีสถานที่ อบจ. จังหวดั
โครงการอู่ทองอู่อารยธรรม เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ทอ่งเที่ยว มีนักทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยวในจังหวดั สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
สุวรรณภมูิ เข้ามาทอ่ง เพิ่มมากขึ้น

เที่ยวจังหวดั
สุพรรณบรีุ
เพิ่มขึ้น

22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000  -  -  -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 5 โครงการ



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดบัคุณภาพชวีิต  และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน
      3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนสมาคมเสริมสวย เพื่อขยายศักยภาพพฒันา ด าเนินการฝึกอบรมในการ 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ท าใหป้ระชาชน อบจ. สมาคม
สุพรรณบรีุ คุณภาพชีวติเปน็การส่งเสริม สอนวชิาชีพตัดผมและ ของผู้ ผู้ด้อยโอกาสใน สุพรรณบรีุ เสริมสวย

อาชีพใหแ้ก่ประชาชนใน เสริมสวยใหแ้ก่ประชาชน อบรมมี สังคมได้มีอาชีพ สุพรรณบรีุ
ทอ้งถิ่นส่งเสริมใหผู้้ด้อย ที่สนใจในจังหวดั อาชีพและ ที่มั่นคงในการ
โอกาสได้มีอาชีพที่มั่นคงและ สุพรรณบรีุ ก่อใหเ้กิด ประกอบอาชีพ
พึ่งตนเองได้ รายได้

เพิ่มขึ้น

2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปอ้งกันและ เพื่อด าเนินการปอ้งกันและ ประชาชนปลอดภยัจาก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชน เยาวชน อบจ. ศูนย์อ านวย
ปราบปรามยาเสพติดจังหวดั แก้ไขปญัหายาเสพติด ยาเสพติด ประชาชนและ ในจังหวดั สุพรรณบรีุ การปอ้งกัน
สุพรรณบรีุ เยาวชนไม่ สุพรรณบรีุหา่งไกล กันและปราบ

ยุ่งเกี่ยวหรือ ยาเสพติดและไม่ ปรามยาเสพ
พวัพนัยาเสพติด ยุ่งเกี่ยวกับ ติด 

ยาเสพติดมากขึ้น

7,450,000 7,450,000 7,450,000 7,450,000  -  -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การยกระดบัคุณภาพชวีิต และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 3  การยกระดบัคุณภาพชวีิต และความปลอดภยั ในชวีิตและทรัพย์สิน

 รวม 2 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



       3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนส านักงาน เพื่อจัดท าโครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ภายใน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ผู้สูงอายุและผู้ อบจ. ส านักงาน

เหล่ากาชาดจังหวดัสุพรรณบรีุ และพฒันาคุณภาพชีวติ จังหวดัสุพรรณบรีุ และ ของผู้สูงอายุ ยากไร้มีคุณภาพ สุพรรณบรีุ เหล่ากาชาด

ผู้สูงอายุจังหวดัสุพรรณบรีุ พื้นที่ใกล้เคียง มีสุขภาพ ชีวติที่ดี และ จังหวดั

และพื้นที่ใกล้เคียงใหม้ี ชีวติที่ดีขึ้น ความเปน็อยู่ที่ สุพรรณบรีุ

คุณภาพชีวติและความเปน็ อบอุ่น

อยู่ที่อบอุ่นมั่นคงและปลอดภยั

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

งบประมาณและที่ผ่านมา



       3.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันา ผู้ปว่ยในจังหวดัสุพรรณบรีุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขภาพ อบจ. สนง.

จังหวดัสุพรรณบรีุ ศักยภาพบริการรักษาพยาบาล และพื้นที่ใกล้เคียง ของประชาชน ที่ดี สุพรรณบรีุ สาธารณสุข

ภายในจังหวดัสุพรรณบรีุ มีสุขภาพ จ.สุพรรณบรีุ

ที่ดีขึ้น

2 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันา ผู้ปว่ยในเขตอ าเภอ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขภาพ อบจ. สนง.

จังหวดัสุพรรณบรีุ ศักยภาพการบริการรักษา เดิมบางนางบวชและ ของประชาชน ที่ดี สุพรรณบรีุ สาธารณสุข

พยาบาลผู้ปว่ยในและ พื้นที่ใกล้เคียง มีสุขภาพ จ.สุพรรณบรีุ

ผู้สูงอายุอ าเภอ ที่ดีขึ้น

เดิมบางนางบวช

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  -  -  -  -รวม   2  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



       3.4  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนมูลนิธคินดีศรี เพื่อส่งเสริมการพฒันาเด็ก นักเรียน  เยาวชนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน อบจ. มูลนิธคินดี

สุพรรณเพื่อด าเนินการในการบริหาร นักเรียน เยาวชน  ประชาชน ประชาชนใน นักเรียน เยาวชนประชาชน สุพรรณบรีุ ศรีสุพรรณ

งานของมูลนิธคินดีศรีสุพรรณ ใหม้ีคุณธรรม  จริยธรรม  จังหวดัสุพรรณบรีุ เยาวชนและ ในจังหวดั

อนุรักษค์วามเปน็ไทย  ประชาชน สุพรรณบรีุมี

ตามเปา้หมายของโครงการ เทยีบกับ คุณธรรมจริยธรรม 

11 ประการ กิจกรรม ตามเปา้หมาย 11

ตามแผน ประการของ

งานของ โครงการ

การอุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา



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



    4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับใหต้รงกับความต้องการของประชาชน
        4.1 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนวทิยาลัยเทคนิค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ นักเรียน  นักศึกษาของ 900,000 900,000 900,000 900,000 ด าเนินการ นักเรียน นักศึกษา อบจ. วทิยาลัย
สุพรรณบรีุ เพื่อด าเนินการร่วมกัน จัดการศึกษาและการหา วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ แล้วเสร็จตาม ของวทิยาลัยเทคนิค สุพรรณบรีุ เทคนิค
ในโครงการสภาสัญจรกับการมี ประสบการณ์นอกหอ้งเรียน แผนงาน สุพรรณบรีุ ได้รับการ สุพรรณบรีุ
ส่วนร่วมของประชาชนและ ของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมการศึกษาที่
ออกค่ายอาสาพฒันาชุมชน หลากหลายมากขึ้น
และศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน

2 โครงการอุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่ เพื่ออุดหนุนด้านการจัดการ เด็ก นักเรียน นักศึกษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ เยาวชน ประชาชน อบจ. สนง.เขต
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ ศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ เยาวชน ในเขตจังหวดั โครงการที่ ใหค้วามส าคัญกับ สุพรรณบรีุ พื้นที่การ
เขต 1 - 3 การศึกษาเขต 1 - 3 ของ สุพรรณบรีุ ส าเร็จตาม การจัดการศึกษา ศึกษาประถม

จังหวดัสุพรรณบรีุ แผนงาน เพิ่มมากขึ้น ศึกษาประถม
สุพรรณบรีุ
เขต 1 - 3

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000  -  -  -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับใหต้รงกับความต้องการประชาชน

 รวม 2 โครงการ



    5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิใหกี้ฬาอยู่ในหวัใจชาวสุพรรณบรุแีละมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
        5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนุนส านักงานการทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย -เด็กนักเรียน / นักศึกษา / 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด าเนินการ เยาวชนและ อบจ. สนง.การ

และกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประชาชนทั่วไป ภายใน แล้วเสร็จ ประชาชนได้ออก สุพรรณบรีุ ทอ่งเที่ยวและ
เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการวิง่ จังหวดัสุพรรณบรีุ ตามแผนงาน ก าลังกายและมี กีฬาจังหวดั
มหศัจรรย์สุพรรณบรีุ "เขื่อน ร่างกายแข็งแรง สุพรรณบรีุ
กระเสียว" มินิมาราธอน

2 โครงการอุดหนุนชมรมฟตุบอล  -เพื่ออุดหนุนใหช้มรมฟตุบอล ฟตุบอลอาวโุสลึกของ 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของการจัด ชมรมฟตุบอล อบจ. ชมรมฟตุบอล
อาวโุสจังหวดัสุพรรณบรีุ อาวโุสจังหวดัสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ การแข่งขัน อาวโุสจังหวดั สุพรรณบรีุ อาวโุสจังหวดั

 -เพื่อจัดการแข่งขันฟตุบอล ฟตุบอล สุพรรณบรีุ ได้จัด สุพรรณบรีุ
อาวโุสลีกจังหวดัสุพรรณบรีุ การแข่งขัน
 -เพื่อส่งเสริมใหรั้กการออก ฟตุบอลอาวโุสลีก
ก าลังกายและเล่นกีฬา และส่งเสริมให้

รักการออก
ก าลังกาย

3 โครงการอุดหนุนศูนย์การกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย สนับสนุนการจัดการแข่งขัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การจัดการแข่งขัน ประชาชนมี อบจ. ศูนย์การกีฬา
แหง่ชาติจังหวดัสุพรรณบรีุ แก่ประชาชน และปลูกฝังให้ กีฬาแหง่ชาติและกีฬา กีฬาแล้วเสร็จ สุขภาพพลานามัย สุพรรณบรีุ แหง่ชาติ

ประชาชนมีน้ าใจนักกีฬามี คนพกิาร ที่แข็งแรงมีน้ าใจ จังหวดั
ระเบยีบวนิัย นักกีฬามีระเบยีบ สุพรรณบรีุ

วนิัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรท์ี่  5  การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การส่งเสรมิใหกี้ฬาอยู่ในหวัใจชาวสุพรรณบรุ ีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความปน็เลิศ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ขอประสาน ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
4 โครงการอุดหนุนมูลนิธพิฒันา เพื่ออุดหนุนมูลนิธพิฒันาการ เยาวชนและประชาชนใน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของ มีการอุดหนุนม อบจ. อุดหนุน

การกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ กีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อ จังหวดัสุพรรณบรีุ ใหค้วาม โครงการที่ประสบ มูลนิธพิฒันาการ สุพรรณบรีุ มูลนิธพิฒันา
จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา สนใจในการกีฬาและการ ความส าเร็จตาม กีฬาจังหวดั การศึกษา
จังหวดัสุพรรณบรีุ และกีฬา ออกก าลังกาย แผนงาน สุพรรณบรีุ เพื่อ
อื่นๆ ส่งเสริมใหเ้ยาวชน จัดการแข่งขัน
และประชาชนในจังหวดั มหกรรมกีฬา
สุพรรณบรีุ ใหค้วามสนใจใน จังหวดัสุพรรณบรีุ
กีฬาและการออกก าลังกาย และกีฬาอื่นๆ

5 โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาเพื่อ เพื่อการจัดการอบรมศึกษาและ เด็ก นักเรียน เยาวชนและ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ นักเรียน เยาวชน อบจ. สมาคมกีฬา
ด าเนินโครงการพฒันาการอบรม พฒันาทกัษะทางด้านกีฬาใหก้ับ ประชาชนทั่วไป ภายใน โครงการที่ประสบ ประชาชนของ สุพรรณบรีุ จังหวดั
การฝึกอบรม การแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน นักเรียน จังหวดัสุพรรณบรีุ ความส าเร็จตาม จังหวดัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
และกีฬาทกุประเภทในจังหวดั ทกุระดับ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิผ์ล แผนงาน
สุพรรณบรีุ ตามนโยบายของ ต่อการศึกษา การกีฬาการมี
อบจ.สุพรรณบรีุ สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

สมบณูร์ของประชาชน

13,350,000 13,350,000 13,350,000 13,350,000  -  -  -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 5 โครงการ



 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที ่6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
         6.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงการสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
  7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล
     7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา



       1.1  แผนงาน……….

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพ่ือการบรโิภคและการส่งออก

ข. ยุทธศาตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรปูและผลิตภณัฑ์เพ่ือการบรโิภคและการส่งออก

   1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรมการแปรรปูและผลิตภณัฑ์เพ่ือการบรโิภคและการส่งออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

แบบ ผ. 04 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  - เพื่อส่งเสริมและพฒันาแหล่ง จ านวน 1 แหง่ 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 จ านวน 1 แหง่ ร้อยละ 80 ของ อบต. อบจ.

ภมูิทศัน์ภายในโบราณสถาน ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่พกัผ่อนและ จ านวนนักทอ่งเที่ยว สนามชัย สุพรรณบรีุ

วดัสนามชัยเพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว เปน็สถานที่ออกก าลังกายของ มาพกัผ่อนเพิ่มขึ้น

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ ประชาชน และพฒันาแหล่ง

ทอ่งเที่ยวเชิง

ประวติัศาสตร์

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบบงึ  - เพื่อใหป้ระชาชนใน บงึอารยะ 1 แหง่  -  - 20,000,000  - บงึอารยะ 1 แหง่  - ประชาชนใน อบต. อบจ.

อารยะ หมู่ 1 ต.สนามคลี พร้อม ต.สนามคลี และต าบลใกล้ ปรับปรุงด้วยการขยาย ต.สนามคลี และ สนามคลี สุพรรณบรีุ

ขุดลอกและท าประตูปดิเปดิ เคียง ได้มีสถานที่ส าหรับ เขตไฟฟา้ ก่อสร้างถนน ต าบลใกล้เคียง

พกัผ่อนหย่อนใจ คสล./ลาดยาง ก่อสร้าง ได้มีสถานที่

 - เพื่อพฒันาใหเ้ปน็แหล่ง อาคารแพปลา ซุ้มทรง ส าหรับ พกัผ่อน

ทอ่งเที่ยวในอนาคต แปดเหล่ียม ปอ้มยาม  - แหล่งทอ่งเที่ยว

ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก ในอนาคต

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  การพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล

     2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างเรือนไทยทรงด า  - เพื่อเปน็การอนุรักษแ์บบ จ านวน 1 หลัง 900,000  -  -  - พื้นที่ก่อสร้าง เปน็การอนุรักษ์ เทศบาล อบจ.

ชุมชนไทยทรงด าฝ่ังตะวนัออก เรือนไทยทรงด าเปน็เอกลักษณ์ เรือนไทยทรงด า สระยายโสม สุพรรณบรีุ

เฉพาะกลุ่มของชาวนาไทยด า แบบด้ังเดิมเปน็

แหล่งเรียนรู้ที่ให้

ประโยชน์แก่

ประชาชนและ

สาธารณชน

4 โครงการก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณ  - เพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่ใน ก่อสร้างโดมหลังคา  -  - 3,300,000  - ขนาดพื้นที่ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

อาคารศูนย์วฒันธรรมไทยทรงด า การจัดกิจกรรมและเล่นกีฬา อาคารศูนย์วฒันธรรม ปรับปรุง ความสะดวกใน สระยายโสม สุพรรณบรีุ

ในร่ม ไทยทรงด า จ านวน 1 การจัดกิจกรรม

แหง่ ของชุมชนไทย

ทรงด าฝ่ังตะวนัออก

5 ก่อสร้างศูนย์ประชาสัมพนัธข์้อมูล  - เพื่อจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 หลัง ในหมู่ 2  -  -  - 3,000,000 ร้อยละของ เปน็ศูนย์ประชา เทศบาล อบจ.

แหล่งทอ่งเที่ยวต าบลอู่ทอง ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวใหแ้ก่ ต.อู่ทอง ประชาชนที่ได้รับ สัมพนัธ ์ข้อมูล ต.ทา้วอู่ทอง สุพรรณบรีุ

นักทอ่งเที่ยวในอ าเภออู่ทอง ประโยชน์ แหล่งทอ่งเที่ยวให้

แก่นักทอ่งเที่ยวใน

อ าเภออู่ทอง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสร้างและพฒันาแหล่ง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงภมูิทศัน์อ่าง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เพื่อใหป้ระชาชนใน อบต. อบจ.

ทอ่งเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วน คมนาคมที่สะดวก เก็บน้ าลาดหวายสอ พื้นที่และใกล้เคียง เนิน สุพรรณบรีุ

ทอ้งถิ่นที่ 2 ลาดหวายสอ เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวของ ใช้เปน็สถานที่ พระปรางค์

ทอ้งถิ่น พกัผ่อนหย่อนใจ

และสร้างรายได้

ใหค้นในชุมชน

7 โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์  - มีแหล่งทอ่งเที่ยวทาง หมู่ที่ 1 วดับางสะแก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งทอ่งเที่ยว อบต. อบจ.

ปลา บริเวณหน้าวดับางสะแก หมู่ 1 ธรรมชาติและดึงดูด ทางธรรมชาติ บา้นกุ่ม สุพรรณบรีุ

นักทอ่งเที่ยว สามารถดึงดูด

นักทอ่งเที่ยวได้

8 โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์  - มีแหล่งทอ่งเที่ยวทาง หมู่ที่ 2 วดัรางบวัทอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งทอ่งเที่ยว อบต. อบจ.

ปลา บริเวณหน้าวดัรางบวัทอง หมู่ 2 ธรรมชาติและดึงดูด ทางธรรมชาติ บา้นกุ่ม สุพรรณบรีุ

นักทอ่งเที่ยว สามารถดึงดูด

นักทอ่งเที่ยวได้

9 โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์  - มีแหล่งทอ่งเที่ยวทาง หมู่ที่ 3 วดับา้นโพธิ์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งทอ่งเที่ยว อบต. อบจ.

ปลา บริเวณหน้าวดับา้นโพธิ ์หมู่ 3 ธรรมชาติและดึงดูด ทางธรรมชาติ บา้นกุ่ม สุพรรณบรีุ

นักทอ่งเที่ยว สามารถดึงดูด

นักทอ่งเที่ยวได้

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างทา่เรือเสด็จ  - มีแหล่งทอ่งเที่ยวทาง หมู่ที่ 2 วดัรางบวัทอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหล่งทอ่งเที่ยว อบต. อบจ.

ประพาสพร้อมปา้ยประวติั ธรรมชาติและดึงดูด ทางธรรมชาติ บา้นกุ่ม สุพรรณบรีุ

รัชกาลที่ 5 บริเวณวดัรางบวัทอง นักทอ่งเที่ยว สามารถดึงดูด

นักทอ่งเที่ยวได้

35,900,000 35,000,000 58,300,000 167,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 10 โครงการ



2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์หนอง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ๑. สร้างอ่างกักเก็บน้ า 8,000,000  -  -  - ร้อยละที่ประชาชน ประชาชนสามารถ เทศบาล อบจ.

น้อย หมู่ที่ 4 ต.สวนแตง ชุมชน ประโยชน์จากที่สาธารณ ๒. สร้างสวนสาธารณะ พงึพอใจ ใช้ประโยชน์จาก ต.สวนแตง สุพรรณบรีุ

บา้นไร่ เปน็แหล่งกักเก็บน้ าและ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธ-ิ การปรับปรุงที่ฯได้

สวนสาธารณะ ภาพ อย่างมีประสิทธ-ิ

ภาพ

2 โครงการขุดลอกผักตบชวาและก าจัด  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า เร่ิมจากบริเวณหน้าวดั 899,000 899,000 899,000 899,000 มีถนนที่มีมาตร ประชาชนมีน้ า เทศบาล อบจ.

วชัพชืในคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 2 เพยีงพอเพื่อการเกษตร ปากดงทา่ศาล ถึงบริเวณ ฐาน เพิ่มขึ้น เพยีงพอใน ต.เขาดิน สุพรรณบรีุ

บา้นปากดงทา่ศาล ถนนลาดยางเลียบคัน การเกษตร

คลองสุพรรณ 3 โดยการ

ขุดลอกผักตบชวา และ

ก าจัดวชัพชืด้วยเรือใน

คลองบางนางแม่ ความ

กวา้งเฉล่ีย 20 เมตร 

ความยาว 1,200 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

24,000 ตารางเมตร

ปริมาณวชัพชิ

ไม่น้อยกวา่ 12,000 ตัน 

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขังและ  - เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง คลองดินระบายน้ า D3L - 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 น้ าไม่ทว่มขังและ อบต. อบจ.

ก าจัดวชัพชืในคลองดิน และก าจัดวชัพชืในคลองดิน 5R เขตติดต่อหมู่ 5,11 มีการระบายตัว บอ่สุพรรณ สุพรรณบรีุ

จากไร่อ้อย ได้สะดวกขึ้น

นายธนโชติ ล้ิมธนาคม

ถึงถนนลาดยางหลวง

สายทุ่งคอก-พระแทน่ฯ 

(สะพาน) พกิัดเร่ิมต้น 

N = 14.085935

E = 99.845773

ส้ินสุดโครงการ

N = 14.095065

E = 99.845773

ขุดใหม้ีสภาพ

ปากกวา้ง 12 เมตร

ลึก 4 เมตร ก้นกวา้ง

ระยะทางยาว 3,500 ม.

10,829,000 2,829,000 2,829,000 2,829,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 3 โครงการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย  - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ ปรับปรุงพื้นที่ก าจัดขยะ 3,000,000  -  -  - ร้อยละของ มีพื้นที่รองรับขยะ เทศบาล อบจ.

แบบฝังกลบ พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ สามารถรองรับขยะจาก มูลฝอยแบบฝังกลบ ประชาชนได้รับ จากเทศบาลต. ต.ทา้วอู่ทอง สุพรรณบรีุ

บริเวณพื้นที่ก าจัดขยะในเขตเทศบาล เทศบาลต.ทา้วอู่ทอง เทศบาล พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ ประโยชน์ ทา้วอู่ทอง เทศบาล

ต.ทา้วอู่ทอง อู่ทองและอปท.อื่นๆ อู่ทองและอปท.อื่น

2 ก่อสร้างบอ่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ  -ก่อสร้างบอ่ก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ปริมาณขยะที่ ประสิทธภิาพใน ทต.หนอง อบจ.

ฝังกลบ อย่างถูกวธิรัีกษาส่ิงแวดล้อม แบบถูกสุขลักษณะ ก าจัดในแต่ละวนั การก าจัดขยะ หญ้าไซ สุพรรณบรีุ

ลดภาวะโลกร้อน สามารถรองรับปริมาณ เพิ่มมากขึ้น

ขยะได้

3 อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าคลองขี้แรด  - เพื่อปรับปรุงฟื้นฟใูห้ ปรับปรุงฟื้นฟใูหส้ามารถ  - 3,000,000  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดน้ าทว่มขัง เทศบาล อบจ.

หมู่ที่ 3 ต.อู่ทอง สามารถกักเก็บน้ าและระบาย กักเก็บน้ าและระบายน้ า ประชาชนได้รับ พื้นที่การเกษตร ต.ทา้วอู่ทอง สุพรรณบรีุ

น้ า ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ประโยชน์ ปอ้งกันความเสีย

ภยัแล้งของเทศบาลทา้วอู่ทอง ภยัแล้ง หาย ของผลผลิต

และเทศบาลต าบลอู่ทอง ทางการเกษตร

       2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงภมูิทศัน์อ่างเก็บน้ าลาดตะเข้  - เพื่อใหป้ระชาชนภายในเขต ปรับปรุงภมูิทศัน์ โดย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 ต าบลบางพลับและอ าเภอสอง 1. ขุดลอกวชัพชืภายใน ประชาชนมีความ พกัผ่อนหย่อนใจ บางพลับ สุพรรณบรีุ

พี่น้อง ใช้เปน็สถานที่ในการ อ่างบริเวณรอบข้าง พอใจ และออกก าลังกาย

ออกก าลังกายและเปน็ที่ 2. ปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีแหล่งน้ า

พกัผ่อนหย่อนใจและยังช่วยให้ 3. ต้ังม้านั่งเพื่อพกัผ่อน ที่ใช้ในการเกษตร

เกษตรกรมีเส้นทางคมนาคมที่ หย่อนใจ อย่างพอเพยีง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 4. เคร่ืองออกก าลังกาย

กลางแจ้ง

5. ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง

รอบอ่างเก็บน้ า

ระยะทางยาว 2,350 ม.

6. ก่อสร้างสะพาน ฯลฯ

5 โครงการก าจัดผักตบชวาคลอง  - เพื่อแก้ไขปญัหาใหก้ับ กวา้ง 30 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อใหส้ามารถ อบต. อบจ.

บางสะแก หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 ต. ประชาชนในพื้นมีน้ าใช้ ยาว 3,700 เมตร ระบายน้ าได้ บา้นกุ่ม สุพรรณบรีุ

บา้นกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบรีุ อย่างเพยีงพอส าหรับ สะดวกรวเร็วและ

(เขตติดต่อต าบลบางตะเคียนและ การเกษตร เพยีงพอส าหรับท า

ต าบลต้นตาล) การเกษตร

6 โครงการก าจัดผักตบชวาคลอง  - เพื่อแก้ไขปญัหาใหก้ับ กวา้ง 25 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 เพื่อใหส้ามารถ อบต. อบจ.

รางทอง - ไผ่ขอม หมู่ 5- หมู่ 6 ประชาชนในพื้นมีน้ าใช้ ยาว 5,200 เมตร ระบายน้ าได้ บา้นกุ่ม สุพรรณบรีุ

ต.บา้นกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบรีุ อย่างเพยีงพอส าหรับ สะดวกรวเร็วและ

(เขตติดต่อต าบลบา้นใหญ)่ การเกษตร เพยีงพอส าหรับท า

การเกษตร

####### ####### ####### #######รวม 6 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ที่ 3  การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

    3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

       3.1  แผนงาน……………

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

    4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับใหต้รงกับความต้องการของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับใหต้รงกับความต้องการของประชาชน

ก. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬา มุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล

       4.1  แผนงาน…………………..



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.  - เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ที่ 2 จ านวน 1 สนาม 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 สนาม ร้อยละ 70 ได้รับ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2 บา้นกิโลแปด ต.สนามชัย บา้นกิโลแปด และหมู่ที่ 2 ประโยชน์จาก สนามชัย สุพรรณบรีุ

อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ ต.โพธิพ์ระยามีลานกีฬาไวท้ า ลานกีฬาคสล.

กิจกรรม ที่ได้มาตรฐาน

2 โครงการก่อสร้างลู่วิง่  - ลู่วิง่ จ านวน 8 ลู่ พร้อม ถมดินปรับสภาพพื้นที่และ 4,000,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมีที่ไว้ เทศบาล อบจ.

จ านวน 8 ลู่ พร้อมระบบ ระบบระบายน้ า ก่อสร้าวลู่วิง่ จ านวน 8 ลู่ ประชาชนได้รับ ส าหรับออก บา้นดอน สุพรรณบรีุ

ระบายน้ า พร้อมระบบระบายน้ า ประโยชน์ ก าลังกาย 

และมีสถานที่ท า

กิจกรรมด้านกีฬา

3 โครงการปรับปรุงสนามฟตุบอล  - เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา ด าเนินการปรับปรุง 1,500,000  -  -  - ประชาชนผู้ใช้ เด็ก เยาวชนและ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 6 ต.ปา่สะแก มาตรฐานใหเ้ยาวชนและ สนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง สนามกีฬา ประชาชนได้ออก ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

ประชาชนได้ใช้เปน็สถานที่ 66 เมตร ยาว 115 เมตร ก าลังกายและ

เล่นออกก าลังกายและฝึก พร้อมติดต้ังระบบไฟฟา้ เล่นกีฬาเพิ่ม

ซ้อมแข่งขันกีฬา มากขึ้นท าใหม้ี

สุขภาพ

พลานามัย

ก. ยุทธศาสตรท์ี่  5  การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาการส่งเสรมิใหกี้ฬาอยู่ในหวัใจชาวสุพรรณบรุแีละมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

     5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิใหกี้ฬาอยู่ในหวัใจชาวสุพรรณบรุแีละมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

        5.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟา้  - ส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างเสาไฟฟา้โครงสร้าง 729,000 729,000 729,000 729,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ทต. อบจ.

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณพร้อม ใหก้ับประชาชนโดยการจัด เหล็กรูปพรรณส่องสวา่ง ประชาชนมีที่ใช้ บริการทาง ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสนามกีฬา สถานที่ออกก าลังที่ได้ สนามกีฬาฟตุบอล กวา้ง สนามที่เล่นกีฬา สาธารณูปโภค

ฟตุบอล มาตรฐาน 0.8 เมตร สูง 8 เมตร มีความพงึพอใจ อย่างครบถ้วน

จ านวน 6 ต้น ในความพร้อม

ของสถานที่

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนก  - ส่งเสริมการออกก าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมี ทต. อบจ.

ประสงค์ บริเวณที่ดินเทศบาล ใหก้ับประชาชนโดยการจัด ประสงค์ขนาดกวา้ง ประชาชนมีที่ สุขภาพอนามัย ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

ต.ทุ่งคอก ชุมชน 1 สถานที่ออกก าลังกายที่ได้ 26 เมตร ยาว 40 เมตร เล่นกีฬามีความ ที่ดีและหา่งไกล

มาตรฐาน หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ พงีพอใจในความ จากปญัหายา

1,040 ตารางเมตร พร้อม พร้อมของสถานที่ เสพติด

หอ้งน้ าสาธารณะและร้ัวกั้น

แนวเขตตามแบบที่เทศบาล

ก าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการส่งเสรมิสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประชาชน

ก. ยุทธศาสตรท์ี่  6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรหิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

6.1 แผนงาน.......................



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ๑. จากสะพานบา้นเหล้า 840,000  -  -  - จ านวน ประชาชนสัญจร อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล ประชาชน ไป-มาได้สะดวก ดอนตาล สุพรรณบรีุ

ถึงเขต ต.โคกโคเฒ่า ร้อยละ 50 ได้รับ รวดเร็วขึ้น

๒. กวา้ง 4 เมตร ยาว ประโยชน์จาก

3,700 เมตร การก่อสร้าง/

ซ่อมแซมถนน

2 โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ๑. จากสะพานวดัไผ่วง 1,877,060  -  -  - จ านวน ประชาชนสัญจร อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2 ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ถึงเขตดอนมะสังข์ ประชาชน ไป-มาได้สะดวก ดอนตาล สุพรรณบรีุ

๒. กวา้ง 4 เมตร ยาว ร้อยละ 50 ได้รับ รวดเร็วขึ้น

4,000 เมตร ประโยชน์จาก

การก่อสร้าง/

ซ่อมแซมถนน

3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphltic  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย ผิว 4,971,000 4,971,000 4,971,000 4,971,000 ร้อยละที่ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

Concrete จากสะพานวดัลุ่มบวั ที่สะดวกได้มาตรฐาน จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณที่นายบรรจง ระยะทางยาว 2,150 พงึพอใจ การเดินทาง

คล้ายฉ่ า หมู่ที่ 5 เมตร

 7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

  7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสาตรท์ี่ 4 การการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย ผิว 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 ร้อยละที่ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

Concrete จากถนนเล่ียงเมือง ที่สะดวกได้มาตรฐาน จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณที่นานายสุดตา ระยะทางยาว 1,345 พงึพอใจ การเดินทาง

ฮวดโพธิพ์นัธ ์หมู่ที่ 2 เมตร

5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย ผิว 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 ร้อยละที่ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

Concrete จากถนนสายสุพรรณบรีุ ที่สะดวกได้มาตรฐาน จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ดอนเจดีย์ หมู่ที่ 8 ถึงบริเวณบา้น ระยะทางยาว 1,345 พงึพอใจ การเดินทาง

นายเฉลิม ชุ่มเพง็พนัธ ์หมู่ที่ 2 เมตร

6 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย ผิว 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละที่ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

Concrete จากถนนลาดยางสาย ที่สะดวกได้มาตรฐาน จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ลาดโตนด-เตาอิฐ (ตรงบา้นนางติม) ระยะทางยาว 980 เมตร พงึพอใจ การเดินทาง

หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณถนนสายเล่ียง

เมือง หมู่ที่ 1

7 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ถนนลาดยาง 1 สาย ผิว 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละที่ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

Concrete ถนนคันคลอง 3 ซ้าย ที่สะดวกได้มาตรฐาน จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

1 ขวา (ฝ่ังตะวนัตก) เร่ิมจากถนน ระยะทางยาว 980 เมตร พงึพอใจ การเดินทาง

สายเล่ียงเมือง หมู่ที่ 4 ถึงถนนสาย

สุพรรณบรีุ-ดอนเจดีย์ หมู่ที่ 8 

(ทา่ข้าวเฮียใช)้

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน  - เพื่อใหม้ีสภาพพร้อม พื้นที่คาบเกี่ยว 3 ต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 สะพานจ านวน 1 ประชาชนมี อบต. อบจ.

ไม้ คลองชลประทาน ร.1ซ้าย ใช้งานในการสัญจรไป-มา (ทต.โพธิพ์ระยา/ทต.หว้ย แหง่ สะพานที่มีสภาพ สนามชัย สุพรรณบรีุ

บริเวณหลังวทิยาลัยพยาบาลบรม ของประชาชน วงัทองและม.1,2 อบต. พร้อมใช้งานได้ดี

ราชชนนี สนามชัย) กวา้ง 3 เมตร ในการสัญจร

ระยะทางยาว 25 เมตร ไป-มา

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพื่อประชาชนในหมู่ที่ 5 กวา้ง 8 เมตร ไหล่ทาง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ซ่อมแซมถนน ประชาชนมีเส้น อบต. อบจ.

ผิวลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ต.สนามชัย ม.6 ต.ไผ่ขวาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว จ านวน 1 สาย ทางการคมนาคม สนามชัย สุพรรณบรีุ

ชื่อสายทาง สพ 4082 บา้นดอน และเขตข้างเคียงมีถนนไว้ 1,920 เมตร หนา 0.05 ที่สะดวกสบายขึ้น

กลาง (สนามชัย-ดอนกลาง) ม.5 ส าหรับการคมนาคม เมตร

ต.สนามชัย ม.6 ต.ไผ่ขวาง 

อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ

10 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  - เพื่อพฒันาระบบระบายน้ า ปากรางระบายน้ ากวา้ง 2,300,000  -  -  - จ านวนของราง ระบบระบายน้ า อบต. อบจ.

คสล.ทั้ง 2 ฝ่ัง หมู่ที่ 2 จากบริเวณ ใหม้ีประสิทธภิาพใหน้้ าไหล 0.50 เมตร ยาว 1,100 ระบายน้ าที่ใช้ มีประสิทธภิาพ ร้ัวใหญ่ สุพรรณบรีุ

บา้นนางสมหวงั นิลดี ถึงบริเวณ ผ่านได้สะดวก เมตร ลึก 0.80 เมตร การได้ มีการระบายน้ า

บา้นหมอสุย และฝาปดิ คสล. พร้อม ที่ดี

ปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมทางเทา้  - เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล ผิวจราจรกวา้ง 3.00 2,000,000  -  -  - จ านวนของถนน ประชาชนใน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 3 (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) ได้รับความสะดวกในการ เมตร ยาว 250 เมตร ที่ใช้คมนาคมได้ ต าบลได้รับความ ร้ัวใหญ่ สุพรรณบรีุ

จากบริเวณถนนลาดยางสาย คมนาคม หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ

สุพรรณบรีุ-เก้าหอ้ง ถึงบริเวณ มีพื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่ คมนาคมเพิ่มขึ้น

ลาดยางหน้าศาลารวมใจ 375.00 ตร.ม.พร้อม

ปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่ที่ ลาดยางกวา้ง 6.00- 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวน 1 สาย ร้อยละ 15 ของ เทศบาล อบจ.

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,6 และเขตข้างเคียงมีถนน 7.00 เมตร ไหล่ทาง ครัวเรือนทั้งหมด ต.ทา่เสด็จ สุพรรณบรีุ

ถนนเทศบาล 4 สายบา้นบางกุ้ง- ส าหรับไวใ้นการคมนาคมได้ ตามสภาพยาว 1,050 ในเขตต.สระแก้ว

วดัสารภ ีหมู่ที่ 1,6 ต.สระแก้ว อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.05 เมตร และต.บางกุ้ง

อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ (ตามแบบแปลนที่ ได้รับความสะดวก

เทศบาลฯก าหนด)

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่ที่ ลาดยางกวา้ง 6.00 เมตร 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 จ านวน 1 สาย ร้อยละ 30 ของ เทศบาล อบจ.

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,3 และเขตข้างเคียงมีถนน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ครัวเรือนทั้งหมด ต.ทา่เสด็จ สุพรรณบรีุ

ถนนเทศบาล 3 สายบา้นบางหมัน ส าหรับไวใ้นการคมนาคม เมตร ยาว 3,650 เมตร ในเขตต.สระแก้ว

บา้นทา่เสด็จ หมู่ที่ 2,3 ต.สระแก้ว หนา 0.05 เมตร (ตาม และต.บางกุ้งได้

อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ แบบแปลนที่เทศบาลฯ รับความสะดวก

ก าหนด) และปลอดภยัใน

การสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่ที่ 4 ลาดยางกวา้ง 6.00 เมตร 21,500,000 21,500,000 21,500,000 21,500,000 จ านวน 1 สาย ร้อยละ 60 ของ เทศบาล อบจ.

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย และเขตข้างเคียงมีถนน ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด ต.ทา่เสด็จ สุพรรณบรีุ

บา้นดอนบา้นหลวง-บา้นปลายน้ า ส าหรับไวใ้นการคมนาคม ยาว 6,920 เมตร หนา ในเขตต.สระแก้ว

หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว อ.เมือง 0.05 เมตร (ตามแบบ และต.ศาลาขาว

จ.สุพรรณบรีุ แปลนที่เทศบาลฯ ได้รับความสะดวก

ก าหนด) และปลอดภยัใน

การสัญจร

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่ที่ 5 ลาดยางกวา้ง 6.00 เมตร 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 จ านวน 1 สาย ร้อยละ 60 ของ เทศบาล อบจ.

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และเขตข้างเคียงมีถนน ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด ต.ทา่เสด็จ สุพรรณบรีุ

สายบา้นจ าปี-บา้นทา่วา้ หมู่ที่ 5 ส าหรับไวใ้นการคมนาคม ยาว 2,768 เมตร หนา ในเขตต.สระแก้ว

ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 0.05 เมตร (ตามแบบ และต.สนามคลี

แปลนที่เทศบาลฯ ได้รับความสะดวก

ก าหนด) และปลอดภยัดี

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ที่ 6 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 สาย ร้อยละ 20 ของ เทศบาล อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนนเทศบาล และเขตข้างเคียงมีถนน 485 เมตร ไหล่ทาง ครัวเรือนทั้งหมด ต.ทา่เสด็จ สุพรรณบรีุ

11 หมู่ที่ 6 ส าหรับไวใ้นการคมนาคม ข้างละ 1.00 เมตร หนา ในเขตต.สระแก้ว

0.04 เมตร (ตามแบบ ได้ใช้ประโยชน์

แปลนที่เทศบาลฯ ก

ก าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง เร่ิมจากเขต  - เพื่อพฒันางานโครงสร้าง ท าถนนลาดยางถนน 19,200,000  -  -  - ครัวเรือนมีการ ครัวเรือนมีการ เทศบาล อบจ.

ติดต่อต.ทา่เสด็จ ผ่านต.บางกุ้ง พื้นฐานสู่ความเปน็เมืองน่าอยูก่วา้ง 7 เมตร คมนาคมสะดวก คมนาคมสะดวก ต.บางกุ้ง สุพรรณบรีุ

ถึงเขตติดต่อต.ศาลาขาว ยาว 3,200 เมตร ขึ้น 550 ครัว ขึ้น 550 ครัว

เรือน เรือน

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนน  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ กวา้ง 6 เมตร หนา 0.5 7,704,000  -  -  - จ านวนเส้นทาง ประชาชนเดินทาง อบต. อบจ.

แบง่เขตไร่รถตล่ิงชัน ต่อจากคสล. คมนาคมที่สะดวก เมตร ระยะทาง 2,140 ที่ได้มาตรฐาน สะดวก ตล่ิงชัน สุพรรณบรีุ

เดิมถึงสะพานข้ามคลอง ม.อ. เมตร เพิ่มขึ้น

19 เสริมคันดินท าถนนปากคลอง  - เพื่อใหก้ารระบายน้ าสะดวกขนาดกวา้ง 20 เมตร 2,500,000  -  -  - จ านวนเส้นทาง สามารถท าการ อบต. อบจ.

ตาบางและท านบฝังทอ่ 100 และมีน้ าใจในการเกษตร ระบายที่ได้ เกษตรได้ผลดี ตล่ิงชัน สุพรรณบรีุ

2 ช่องและดาดพื้นเทหขู้าง-หน้า เพยีงพอ มาตรฐานเพิ่ม

หลัง ด้านหน้าล้อมรอบ ขึ้น

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว  -  -  - 7,000,000 จ านวน 1 ท าใหป้ระชาชน เทศบาล อบจ.

สายบา้นคันทด-บา้นล าสมุห ์ชุมชน ความสะดวกในการสัญจร 3,180 เมตร หนา โครงการ ได้รับความสะดวก ต.ทา่ระหดั สุพรรณบรีุ

คันทด (หมู่ที4่) ไป-มา 0.05 เมตร คิดเปน็พื้นที่ ในการสัญจรไป-

ไม่น้อยกวา่ 19,080 มา

ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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21 วางทอ่ระบายน้ าคสล. พร้อมบอ่พกั  - เพื่อท าใหร้ะบายได้สะดวก ทอ่ระบายน้ า คสล. 4,714,000  -  -  - มีทอ่ระบายน้ า น้ าสามารถระบาย อบต. อบจ.

และฝาปดิคสล. เร่ิมจากบริเวณ รวดเร็ว ปอ้งกันน้ าทว่มขัง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด คสล.เพิ่มขึ้น ได้อย่างสะดวก ไผ่ขวาง สุพรรณบรีุ

ซ.1 ถึงคลองชลประทานติด 0.06 เมตร จ านวน 571 1 สาย จ านวน รวดเร็ว ไม่ทว่มขัง

ต.ทา่ระหดั ทอ่น พร้อมบอ่พกั 64 571 ทอ่น

บอ่

22 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัท์  - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 5,500,000  -  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนมีเส้น อบต. อบจ.

ติก คอนกรีตเร่ิมจากบริเวณหน้าวดั ความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ผิวจราจรแอส ทางคมนาคมที่ ไผ่ขวาง สุพรรณบรีุ

ดอนกลาง ถึงถนนเล่ียงเมือง 357 หนา 0.05 เมตร ระยะ ฟลัทติ์ก ระยะ สะดวกและปลอด

สายสุพรรณบรีุ-ชัยนาท ทางยาว 1,800 เมตร ทางยาว 1,800 ภยั ต่อชีวติและ

เมตร ทรัพย์สิน

23 โครงการเสริมดินถนนพร้อมลูกรัง/  - เพื่อเสริมถนนดินพร้อมลง กวา้ง 6 เมตร ยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 ความกวา้ง 6 ม. ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

หนิคลุกเรียบคลองชลประทาน หนิคลุกถนนเรียบคลอง 3,900 เมตร หมู่ 3-5 ยาว 3,900 ม. ความสะดวกใน ดอนมะสังข์ สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 3 บา้นลาดตาลเชื่อมติด ชลประทาน หมู่ที่ 3-5 ของถนน การสัญจร

ต.ดอนตาล จากสะพานวดัสองเขต

สามัคคี (ลาดตาล) หมู่ที่ 3 ถึง

สะพานวดัอินทราวาส หมู่ที่ 5

(ลาดตะโก)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความกวา้ง 6 ม. ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

เรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 เรียบคลองชลประทาน หมู่ 3 3,900 เมตร หมู่ 5 ยาว 3,900 ม. ความสะดวกใน ดอนมะสังข์ สุพรรณบรีุ

บา้นลาดตาล เชื่อมติดต.ดอนตาล บา้นลาดตาลเชื่อมติด ของถนน การสัญจร

จากสะพานวดัสองเขตสามัคคี ต.ดอนตาล 

(ลาดตาล) หมู่ที่ 3 ถึงสะพานวดั

อินทราวาส หมู่ที่ 5 (ลาดตะโก)

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300,000 2,000,000 2,000,000  - ความกวา้ง 6 ม. ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

คอนกรีตจากถนนทางหลวง (บา้น แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,800 เมตร หมู่ 4 ยาว 2,800 ม. ความสะดวกใน ดอนมะสังข์ สุพรรณบรีุ

โพธิพ์ระยา-ทา่เรือ) ม.4 ร้ิวหว้ย ของถนน การสัญจร

พรอด ต.ดอนมะสังข์ ถึงประตูน้ า

บา้นดอนชะคราม ต.สนามชัย

26 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 300,000 200,000 200,000 200,000 ความกวา้ง 6 ม. ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

คอนกรีตสายอบจ.สพ.2058 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 4,000 เมตร หมู่ 3 ยาว 4,000 ม. ความสะดวกใน ดอนมะสังข์ สุพรรณบรีุ

(ลาดตาล-คันล า) หมู่ที่ 3 บา้น ของถนน การสัญจร

ลาดตาล ต.ดอนมะสังข์ถึงเขต

ต.ดอนตาล

27 ก่อสร้างถนนลายางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ความกวา้ง 6 ม. ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

คอนกรีตสายอบจ.สพ.4079 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,134 เมตร หมู่ 4 ยาว 2,134 ม. ความสะดวกใน ดอนมะสังข์ สุพรรณบรีุ

(ร้ิวหว้ยพรอด-หนองบอน) หมู่ 4 ของถนน การสัญจร

ร้ิวหว้ยพรอด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีทาง จากถนนคันคลอง  - 13,440,000  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

คอนกรีต หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ชลประทาน หมู่ 3-6 คมนาคมสะดวก ศาลาขาว สุพรรณบรีุ

กวา้ง 6 เมตร ยาว รวดเร็ว

7,000 เมตร

29 โครงการถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีทาง จากสะพานหมู่ที่ 5 -  -  -  - 5,760,000 จ านวน 1 เส้น ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

คอนกรีต หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ประตูหวัอุด กวา้ง 6 คมนาคมสะดวก ศาลาขาว สุพรรณบรีุ

เมตร ยาว 3,000 เมตร รวดเร็ว

30 ก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมจากคสล.  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนนคสล. หมู่ที่ 2 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 จ านวนเส้นทาง ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

เดิมหน้าวดัไผ่แปลกแม่ ถึงบริเวณ คมนาคมขนส่งที่สะดวก ขนาดกวา้ง 6 เมตร การคมนาคมที่ มีระบบการขนส่ง สวนแตง สุพรรณบรีุ

ที่ดินนายเอนก ยอยรู้รอบ รวดเร็ว ระยะทาง 800 เมตร เพิ่มขึ้น และการคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว

31 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 2  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนเส้นทาง ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

เชื่อมต่อปา่ช้า (ที่ดินนายเอนก คมนาคมขนส่งที่สะดวก ระยะทางยาว 800 เมตร การคมนาคมที่ มีระบบการขนส่ง สวนแตง สุพรรณบรีุ

ยอยรู้รอบ) รวดเร็ว เพิ่มขึ้น และการคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว

32 ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 เร่ิมจาก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนนลาดยางหมู่ที่ 8 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จ านวนเส้นทาง ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

บริเวณที่ดินนายต่าย อ่ าบญุ ถึง คมนาคมขนส่งที่สะดวก สายบา้นทา่ช้าง ขนาด การคมนาคมที่ มีระบบการขนส่ง สวนแตง สุพรรณบรีุ

บริเวณถนนลาดยางสายบา้นไร่ รวดเร็ว ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิ่มขึ้น และการคมนาคม

ระยะทาง 1,500 เมตร ที่สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหถ้นนมีมาตรฐาน ถนนแอสฟลัทติ์ก 6,000,000  -  -  - ประชาชนทั่วไป มีถนนมาตรฐาน ทต. อบจ.

คอนกรีตเลียบคลองชลประทาน กวา้ง 6 เมตร ยาว และในชุมชน 2 มีความสะดวก โพธิพ์ระยา สุพรรณบรีุ

ถึงถนนโพธิพ์ระยา-อ่างทอง 1,300 เมตร ชุมชน ได้รับ และปลอดภยัใน

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ประโยชน์ การคมนาคม

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ กวา้ง 6.00 เมตร 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีการ อบต. อบจ.

คอนกรีต หมู่ที่ 3,4,8,9 จากพื้นที่ คมนาคมที่สะดวก ยาว 1,800 เมตร คมนาคมที่สะดวก ดอนก ายาน สุพรรณบรีุ

ถนนลาดยางสายสุพรรณบรีุ-บางล่ี รวดเร็ว

ถึงเขตติดต่อต.ดอนโพธิท์อง

35 ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีต  - เพื่อก่อสร้างขยายสะพาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 3,000,000  -  -   - สะพานที่ใช้การ ท าใหป้ระชาชน อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นดอนทะเล ที่ได้มาตรฐาน เสริมเหล็ก กวา้ง 6.40 ได้ดี ได้รับความสะดวก พหิารแดง สุพรรณบรีุ

ข้ามคลองส่งน้ าสายวดัปา่- เมตร ยาว 30 เมตร ในการเดินทาง

โพธิพ์ระยา 57P 0618307 สัญจร

UTM 1603531

36 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนลาดยาง 1 สาย 4,410,000  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนใน อบต. อบจ.

ต.สนามคลี เร่ิมจากบริเวณโรงงาน ต.สนามคลี และต.บา้นโพธิ์ ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย ต.สนามคลี และ สนามคลี สุพรรณบรีุ

หม้อกรองถึง หมู่ 9 ต.บา้นโพธิ์ ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ ยาว 2,100 เมตร ต.บา้นโพธิ ์ได้มี

และแยกลงบงึอารยะ คมนาคมและขนส่งผลผลิต ถนนคมนาคม

ทางการเกษตรที่สะดวก รวดเร็วและ

รวดเร็ว และปลอดภยั ปลอดภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนลาดยาง 1 สาย 12,600,000  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนใน อบต. อบจ.

หมู่ 4 - หมู่ 6 ต.สนามคลีเร่ิมจาก ต.สนามคลี และต.สระแก้ว ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย ต.สนามคลี และ สนามคลี สุพรรณบรีุ

เขต ต.สระแก้ว ถึงประตูน้ าคลอง ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ ยาว 6,000 เมตร ต.สระแก้ว ได้มี

19 และถึงสะพานหนองแซง คมนาคมและขนส่งผลผลิต ถนนคมนาคม

ทางการเกษตรที่สะดวก และขนส่งผลผลิต

รวดเร็ว และปลอดภยั ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนลาดยาง 1 สาย 6,720,000  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนใน อบต. อบจ.

หมู่ 3 ต.สนามคลี เร่ิมจากสะพาน ต.สนามคลี ต.ตล่ิงชันและ ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย ต.สนามคลี สนามคลี สุพรรณบรีุ

ปนูหนองศาลา ต.ตล่ิงชัน ผ่าน ต.สระแก้ว ได้มีถนนส าหรับ ยาว 3,200 เมตร ต.ตล่ิงชัน

ต.สนามคลี ถึง ต.สระแก้ว ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง และต.สระแก้ว

ผลผลิตทางการเกษตรที่ ได้มีถนนส าหรับ

สะดวก รวดเร็ว ใช้ในการคมนาคม

และปลอดภยั และขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

ที่สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต  - เพี่อใหป้ระชาชนใน สะพานคอนกรีต 1 เส้น 2,000,000  -  -  - สะพานคอนกรีต ประชาชนใน อบต. อบจ.

เชื่อมต่อระหวา่ง หมู่ 2-3 ต.สนามคลี และต.ใกล้เคียง ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 เส้น ต.สนามคลีและ สนามคลี สุพรรณบรีุ

ต.สนามคลี ได้มีสะพานส าหรับใช้ในการ ยาว 12.00 เมตร ต าบลใกล้เคียงได้

คมนาคมและขนส่งผลผลิต มีสะพานส าหรับ

ทางการเกษตรที่สะดวก ใช้ในการคมนาคม

รวดเร็วและปลอดภยั และขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนลาดยาง 1 สาย 9,000,000  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนใน อบต. อบจ.

หมู่ 6 ต.สนามคลี บริเวณคลอง ต.สนามคลี และต.พลับพลา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย ต.สนามคลีและ สนามคลี สุพรรณบรีุ

มะขามเฒ่า-อู่ทอง ผ่านหมู่ 7 ไชย ได้มีถนนส าหรับใช้ในการยาว 3,000 เมตร ต.พลับพลาไชย

ต.พลับพลาไชย ชนลาดยาง หมู่ 4 คมนาคมและขนส่งผลผลิต ได้มีถนนคมนาคม

ต.สนามคลี ทางการเกษตรที่สะดวก และขนส่งผลผลิต

รวดเร็ว และปลอดภยั ทางการเกษตร

ที่สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนลาดยาง 1 สาย  - 6,300,000  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนใน อบต. อบจ.

ผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก หมู่ 1 ต.สนามคลีและต.สระแก้ว ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย ต.สนามคลีและ สนามคลี สุพรรณบรีุ

ต.สนามคลี สายวดัสกุณปกัษ ี- ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ ยาว 3,000 เมตร ต.สระแก้ว ได้มี

สวนนก ถึงเขตติดต่อ ต.สระแก้ว คมนาคมและขนส่งผลผลิต ถนนคมนาคมและ

ทางการเกษตรที่สะดวก ขนส่งผลผลิต

รวดเร็ว และปลอดภยั ทางการเกษตรที่

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภยั

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนนลาดยาง 1 สาย 6,300,000  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนใน อบต. อบจ.

หมู่ 3 ต.สนามคลี เร่ิมจากสะพาน ต.สนามคลี ต.ตล่ิงชัน และ ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย ต.สนามคลี สนามคลี สุพรรณบรีุ

คสล.เขตตล่ิงชันถึงเขตสระแก้ว ต.สระแก้ว ได้มีถนนส าหรับ ยาว 3,000 เมตร ต.ตล่ิงชัน และ

เส้นคลอง 18 ซ้าย ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง ต.สระแก้ว ได้มี

ผลผลิตทางการเกษตรที่ ถนนส าหรับใช้ใน

สะดวก รวดเร็ว การคมนาคม

 และปลอดภยั ขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตรที่

สะดวกรวดเร็ว

43 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อม  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า บอ่บาดาลพร้อมระบบ  -  - 3,200,000  - จ านวนบอ่ ประชาชนมีน้ า อบต. อบจ.

ระบบประปา หมู่ 1 ประปาใช้ในการอุปโภค ประปา จ านวน 1 แหง่ บาดาลที่เพิ่มขึ้น ประปาใช้ในการ สนามคลี สุพรรณบรีุ

บริโภค อุปโภค บริโภค 

อย่างทั่วถึง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 3,000,000  -  -   - ร้อยละของ มีถนนที่ได้ เทศบาล อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้น ที่ได้มาตรฐานการเดินทาง ยาว 500 เมตร เส้นทางสัญจร มาตรฐานการ ต.บา้นโข้ง สุพรรณบรีุ

หนองแต้เชื่อมต่อต าบลตล่ิงชัน สัญจรเกิดความสะดวก สะดวกเพิ่มขึ้น สัญจรเกิดความ

อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ รวดเร็ว สะดวกรวดเร็ว

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมีถนน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 จากถนนคสล.เดิมถึงเขต สัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว 1,800 เมตร เส้นทางสัญจร สัญจรไป-มาที่ได้ ดอนคา สุพรรณบรีุ

ต.หนองโอ่ง เพิ่มขึ้น สะดวกเพิ่มขึ้น มาตรฐานและ

สะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

46 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางจาก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 7,000,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมี เทศบาลต. อบจ.

คันคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 8.00 เมตร หนา 0.05 ถนนได้รับการ เส้นทางคมนาคม จรเข้สามพนั สุพรรณบรีุ

ถึงทางหลวง 3342 สายบอ่พลอย- ส าหรับเดินทางไปประกอบ เมตร มีพื้นที่ลาดยาง ก่อสร้าง/ ที่สะดวกปลอดภยั

กาญจนบรีุ อาชีพ ไม่น้อยกวา่ 15,280 ปรับปรุง

ตารางเมตร พร้อมไหล่ เพิ่มขึ้น

ทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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47 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง กวา้ง 7 เมตร 4,000,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

คอนกรีตสาย ม.4 ต.สระยายโสม คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000 เมตร ถนนได้รับการ เส้นทางคมนาคม ขุนพดัเพง็ สุพรรณบรีุ

ถึงบริเวณถนนมาลัยแมน หมู่ที่ 6 ส าหรับเดินทางไปประกอบ ก่อสร้าง/ ที่สะดวกปลอดภยั

ต.สระพงัลาน บริเวณทางเข้า อาชีพ ปรับปรุง

วดันันทวนั เพิ่มขึ้น

48 สร้างถนนลาดยางคันคลอง หมู่ 1  - เพื่อใหพ้ฒันาระบบการให้ กวา้ง 6 เมตร 4,455,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ การเดินทางสัญจร เทศบาล อบจ.

ไป หมู่ 5 ถึง ต.เจดีย์ บริการในโครงสร้างพื้นฐาน หนา 0.05 เมตร ประชาชนเดิน สะดวกขึ้น กระจัน สุพรรณบรีุ

ยาว 1,500 เมตร ทาง สะดวกขึ้น

49 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กวา้ง 8.00 เมตร  - 13,000,000  -  - ถนนลาดยาง 1 ประชาชนมีถนน เทศบาล อบจ.

หมู่ที่ 4,7 เร่ิมจากถนนมาลัยแมน ส าหรับใช้ในการคมนาคมที่ ยาว 2,980 เมตร สาย สัญจรไป-มา ต.เจดีย์ สุพรรณบรีุ

321 ถึงสะพานข้ามคลองระบาย สะดวกและรวดเร็ว สะดวก

ใหญ่ สามชุก 1 (ทา่วา้) เขตติดต่อ

ต าบลสวนแตง

50 โครงการสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5  - เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  - 2,500,000  -  - มีถนนส าหรับ การคมนาคม อบต. อบจ.

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ ระยะทางยาว 550 เมตร การคมนาคม สะดวก หนองโอ่ง สุพรรณบรีุ

จากบา้นนางลักขณา สอนดี สะดวกได้ร้อยละ

ทางเข้าโรงโม่หนิ 70 ขึ้นไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
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51 ก่อสร้างเสริมขยายถนนดินพร้อม  - เพื่อใหป้ระชาชนมีทาง กวา้ง 9 เมตร  - 6,500,000  -  - ความยาวถนน ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

ลงหนิคลุกผิวจราจรบดอัดแน่น คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 เมตร 2,000 เมตร คมนาคมสะดวก ยุ้งทะลาย สุพรรณบรีุ

คันคลองระบายน้ าสายใหญ่ รวดเร็ว

(ฝ่ังซ้าย) จรเข้สามพนัจาก

ต.ยุ้งทะลายถึงต.จรเข้สามพนั

52 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นระยะทางกวา้ง 8 เมตร  - 3,000,000  -  -  - การคมนาคมที่ อบต. อบจ.

เร่ิมจากบา้นนางสุภาพ วหิกถึง ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ ยาว 2,000 เมตร สะดวกและ สระพงัลาน สุพรรณบรีุ

หน้าซุ้มวดันันทวนั คมนาคมได้อย่างสะดวก ปลอดภยัภายใน

รวดเร็ว หมู่บา้น

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่ ผิวจราจรกวา้ง 8 เมตร  -  - 9,000,000  - ร้อยละของ มีถนนที่ได้ เทศบาล อบจ.

แอสฟลัทติ์ก หมู่ที่ 4 สายบา้น ได้มาตรฐานการเดินทาง ยาว 1,500 เมตร ประชาชนที่ มาตรฐานการ บา้นโข้ง สุพรรณบรีุ

ทุ่งดินด าสระบวัทอง สัญจรเกิดความสะดวก สัญจรไป-มา สัญจรเกิดความ

รวดเร็ว ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว

54 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 4  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ สะพานคอนกรีต  -  - 2,000,000  - ร้อยละของ ประชาชนมีถนน อบต. อบจ.

สัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว (ทางข้าม) กวา้ง 6 เมตร เส้นทางสัญจร สัญจรไป-มาที่ได้ ดอนคา สุพรรณบรีุ

เพิ่มขึ้น ยาว 13 เมตร (หน้า สะดวกเพิ่มขึ้น มาตรฐานและ

บา้นนายนวล ทบัศรี) สะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีทาง กวา้ง 6.00 เมตร  -  - 5,000,000  - ความยาวถนน ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

คอนกรีตหมู่ที่ 5 บา้นหางตลาด คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 เมตร 2,500 เมตร คมนาคมสะดวก ยุ้งทะลาย สุพรรณบรีุ

จากสะพานวดัใหม่สิทธาวาสถึง รวดเร็ว

ถนนมาลัยแมนเขตต.สระยายโสม

56 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีทาง ระยะทางกวา้ง 7 เมตร  -  - 4,000,000  - ร้อยละของ มีถนนที่ได้ เทศบาล อบจ.

แอสฟลัทติ์ก หมู่ 1 ต.สระยายโสม คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 เมตร ประชาชนที่ มาตรฐานการ ขุนพดัเพง็ สุพรรณบรีุ

ถึงถนนลาดยางสายวดันันทวนั สัญจรไป-มาได้ สัญจรเกิดความ

หมู่ 3 ต.สระยายโสม รับความสะดวก สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็วขึ้น

57 สร้างถนนลาดยางคันคลอง หมู่ 1  - เพื่อใหพ้ฒันาระบบการให้ กวา้ง 6 เมตร  -  - 6,000,000  - ร้อยละ 80 ของ การเดินทาง เทศบาล อบจ.

ไป หมู่ 7 ถึงเทศบาล ต.ทา้วอู่ทอง บริการในโครงสร้างพื้นฐาน หนา 0.05 เมตร ประชาชนเดิน สัญจรสะดวกขึ้น กระจัน สุพรรณบรีุ

ยาว 2,000 เมตร ทางสะดวกขึ้น

58 ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรถนน  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง  -  -  - 10,000,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีเส้น เทศบาล อบจ.

ลาดยาง หมู่ที่ 6 สายบา้นจรเข้ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 6 เมตร พร้อมไหล่ทาง ถนนได้รับการ ทาง คมนาคมที่ จรเข้สามพนั สุพรรณบรีุ

สามพนัถึงบา้นดอนง้ิว ส าหรับเดินทางไปประกอบ ยาว 2,590 เมตร หนา ก่อสร้าง/ สะดวก ปลอดภยั

อาชีพ 0.50 เมตร มีพื้นที่ลาด ปรับปรุงเพิ่มขึ้น

ยางไม่น้อยกวา่ 20,720

ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง กวา้ง 6.00 เมตร  -  -  - 7,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีเส้น เทศบาล อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (AC) จาก คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,100 เมตร ประชาชนที่ได้ ทาง คมนาคมที่ บา้นดอน สุพรรณบรีุ

ทางเชื่อมถนนลาดยางทางหลวง ส าหรับเดินทางไปประกอบ หนา 0.05 เมตร พื้นที่ รับประโยชน์ สะดวกปลอดภยั

ชนบทสายยางลาวกระจันถนน อาชีพ ลาดยางไม่น้อยกวา่

คันคลองชลประทาน D.Mian 6,600 ตารางเมตร

(คลองDสิบนาลาว) ฝ่ังซ้าย หมู่ 4

บา้นหวัท านบ ถึงบริเวณเขตติดต่อ

ต.หวัโพธิ ์หมู่ 11 บา้นดอนต้นกลุ่ม

60 โครงการสร้างถนนคสล.หมู่ 5  - เพื่อใหก้ารคมนาคม ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  -  -  - 4,100,000 มีถนนส าหรับ การคมนาคม อบต. อบจ.

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ สะดวก ระยะทางยาว 900 เมตร การคมนาคม สะดวก หนองโอ่ง สุพรรณบรีุ

จากบา้นนายทว ีอาจคงหาญ สะดวกได้ร้อยละ

ถึงรพ.สต.บา้นหว้ยหนิ 70 ขึ้นไป

61 โครงการสร้างถนนลาดยางแอส  - เพื่อใหก้ารคมนาคม ผิวจราจรกวา้ง 7 เมตร  -  -  - 6,000,000 มีถนนส าหรับ การคมนาคม อบต. อบจ.

ฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 6 ต.หนอง สะดวก ระยะทางยาว 3,650 การคมนาคม สะดวก หนองโอ่ง สุพรรณบรีุ

โอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ ถึง เมตร สะดวกได้ร้อยละ

หมู่ 6 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง 70 ขึ้นไป

62 ถนนหนิคลุกบดอัด หมู่ที่ 9 จาก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ ถนนหนิคลุกกวา้ง  -  -  - 3,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีถนน อบต. อบจ.

บา้นนายทองลี หงส์เวยีงจันทร์ สัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว 8 เมตร ยาว 1,000 เส้นทางสัญจร สัญจรไป-มาที่ได้ ดอนคา สุพรรณบรีุ

ถึงเขตต.เลาขวญั จ.กาญจนบรีุ เพิ่มขึ้น เมตร สะดวกเพิ่มขึ้น มาตรฐานและ

สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
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63 โครงการก่อสร้างแนวก าแพงกั้น  - เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังใน ก่อสร้างแนวก าแพงกั้น  -  -  - 4,000,000 ร้อยละของ มีแหล่งกักเก็บน้ า อบต. อบจ.

ถนนทรุดตัว วางแผ่นกั้นตล่ิงพงั พื้นที่การเกษตรและใช้ ถนนทรุดตัว วางแผ่นกั้น เส้นทางสัญจร และไม่มีน้ าทว่ม ดอนมะเกลือ สุพรรณบรีุ

ของหมู่ที่ 3,5,8,12 ตลอดเส้นทาง ส าหรับเปน็แหล่งกักเก็บน้ า ตล่ิงพงัของหมู่ 3,5,8,12 สะดวกเพิ่มขึ้น ขัง ในพื้นที่การ

ไวใ้ช้ในฤดูกาลแล้ง ตลอดเส้นทาง เกษตร

64 ก่อสร้างถนนลาดยาง ชุมชน  - เพื่อพฒันาเส้นทาง สายจากพื้นที่ หมู่ที่ 3 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

ขุนพดัเพง็สามัคคี หมู่ที่ 3 คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน ถึงถนนลาดยาง เข้าวดั จ านวน 1 สาย ความสะดวกใน ขุนพดัเพง็ สุพรรณบรีุ

นันทวนั เขตติดต่อ การเดินทางสัญจร

ต.สระพงัลาน ผิวจราจร มากขึ้น

กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง

1,315 เมตร

65 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคสล.  - เพื่อพฒันาเส้นทาง สายบา้นโซ่ง-เขตติดต่อ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ถนนลาดยางหรือ ประชาชนได้รับ เทศบาล อบจ.

ชุมชนขุนพดัเพง็พฒันา หมู่ที่ 4 คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน ต.สระพงัลาน ผิวจราจร ถนนคสล. ความสะดวกใน ขุนพดัเพง็ สุพรรณบรีุ

กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง จ านวน 1 สาย การเดินทางสัญจร

4,200 เมตร มากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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66 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา ผิวจราจรกวา้ง 8 เมตร 2,000,000 2,000,000  -  - จ านวน การสัญจรไป-มา อบต. อบจ.

คอนกรีต หมู่ที่ 2 บา้นชัฎหนอง ระหวา่งต าบลเปน็ไปโดย ยาว 1,100 เมตร ประชาชนสัญจร ระหวา่งต าบล หว้ยขมิ้น สุพรรณบรีุ

ยาว ต.หว้ยขมิ้น อ.ด่านช้าง สะดวก รวดเร็ว ไป-มาบนถนน เปน็ไปโดยสะดวก

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.นิคมกระเสียว และปลอดภยั สายนี้เพิ่มมาก รวดเร็วและ

อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ ขึ้น ปลอดภยั

67 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อพฒันาการคมนาคม ขนาดกวา้ง 6 เมตร 1,512,000  -  -   - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ  อบต. อบจ.

แคปซีลสายบา้นทุ่งดินด า หมู่ 17 ขนส่งใหป้ระชาชนในเขต ยาว 600 เมตร มีความยาว ความสะดวกใน ด่านช้าง สุพรรณบรีุ

ต.ด่านช้าง ถึงบา้นปา่สัก หมู่ 12 พื้นที่ได้รับความสะดวก เพิ่มขึ้น 600 การสัญจรการ

ต.หนองมะค่าโมง เมตร คมนาคมขนส่ง

มีความสะดวก

68 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง  - เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกกวา้ง 8 เมตร 4,500,000 4,500,000 5,000,000 5,000,000 ถนนลาดยาง การสัญจรการ อบต. อบจ.

มะค่าโมง-บุ่งยาง ต่อจากลาดยาง รวดเร็ว ยาว 6,000 เมตร มีความยาว ขนส่งมีความ หนอง สุพรรณบรีุ

เดิม จากบา้นหนองอุโลก หมู่ 3 เพิ่มขึ้น 6,000 สะดวกรวดเร็ว มะค่าโมง

ต.หนองมะค่าโมง ถึงบา้นทบัละคร เมตร

หมู่ 6 ต.วงัคัน

69 ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ 4 แยก  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ถนนลาดยางกวา้ง 8 1,200,000 1,200,000  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

ถนนสาย 333 หมู่ 4 บา้นดงรัง ถนนส าหรับใช้การ คมนาคม เมตร ยาว 900 เมตร ของครัวเรือน ความสะดวกใน วงัคัน สุพรรณบรีุ

ต.วงัคัน ถึงบา้นพขุ่อย หมู่ 2 ได้อย่างสะดวก (แยกทางหลวง 333 ประชาชนมีการ การใช้ถนนใน

ต.หนองมะค่าโมง (71+500)-บา้นพขุ่อย) คมนาคมสะดวก การสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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70 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นทุ่ง  - เพื่อการสัญจรสะดวก กวา้ง 6 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

มะกอก หมู่ 1 ต.องค์พระ ถึง รวดเร็ว ปลอดภยั และขนส่ง ยาว 3,000 เมตร ประชาชนเดิน ความสะดวกใน องค์พระ สุพรรณบรีุ

ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบรีุ ผลผลิตทางการเกษตร ทาง สะดวก การเดินทางและ

(สายไปน้ าเอ่อ) เพิ่มขึ้น ขนส่งสินค้า

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อพฒันาการคมนาคม ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,100,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

แคปซีล สายพนุ้ าร้อน-บา้นหนอง ขนส่งใหป้ระชาชนในเขต ยาว 3,700 เมตร มีความยาว ความสะดวกใน ด่านช้าง สุพรรณบรีุ

ปลากระด่ี จากหมู่ที่ 4 บา้นพนุ้ า พื้นที่ ได้รับความสะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ เพิ่มขึ้น 3,700 การสัญจรการ

ร้อน ต.ด่านช้าง ถึงบา้นหนอง 22,200 ตารางเมตร เมตร คมนาคมขนส่ง

กระด่ี หมู่ที่ 2 ต.นิคมกระเสียว มีความสะดวก

72 ก่อสร้างถนนลาดยางสายโปง่ขาม-  - การคมนาคมและขนส่ง กวา้ง 8 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,800,000 ถนนลาดยาง การสัญจรการ อบต. อบจ.

หนองอิงพงิ ต่อจากลาดยางเดิม สินค้า ยาว 4,000 เมตร มีความยาว ขนส่งมีความ หนอง สุพรรณบรีุ

ออกไปอีก หมู่ 16 ต.หนองมะค่า เพิ่มขึ้น 4,000 สะดวก รวดเร็ว มะค่าโมง

โมง ถึงเขตต.หนองกระทุ่ม เมตร

73 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น  - เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกกวา้ง 8 เมตร 1,280,000  -  -  - ถนนลาดยาง การสัญจรการ อบต. อบจ.

หนองอุโลก หมู่ที่ 3 ต.หนอง รวดเร็ว ยาว 400 เมตร มีความยาว ขนส่งมีความ หนอง สุพรรณบรีุ

มะค่าโมง-บา้นหนองอิงพงิ เพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็ว มะค่าโมง

ต.หนองกระทุ่ม ต่อจากถนน 400 เมตร

ลาดยางเดิมถึงบา้นนายมงคล

ชลาไทย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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74 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นไร่  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง กวา้ง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000  -  - 1.ร้อยละของ 1. ประชาชน อบต. อบจ.

ไกลทาง หมู่ 1-3 ต.นิคมกระเสียว ในการคมนาคมที่สะดวก ยาว 1,200 เมตร ประชาชนเดิน เดินทางสะดวก นิคม สุพรรณบรีุ

อ.ด่านช้าง ถึงต.หว้ยขมิ้น รวดเร็วและปลอดภยั ทางสะดวก 2. ท าใหก้ารเกิด กระเสียว

อ.ด่านช้าง 2. ร้อยละของ อุบติัเหตุน้อยลง

ประชาชนพงึ

พอใจ

3. ร้อยละของ

การเกิดอุบติัเหตุ

น้อยลง

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อพฒันาการคมนาคม ขนาดกวา้ง 6 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

บา้นโปง่คอม หมู่ 7 ต.ด่านช้าง ขนส่งใหป้ระชาชนในเขต ยาว 1,500 เมตร หรือ เพิ่มขึ้น 1,500 ความสะดวกใน ด่านช้าง สุพรรณบรีุ

อ.ด่านช้าง ถึงเขตต.หนองปลิง พื้นที่ได้รับความสะดวก มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ เมตร การสัญจรการ

อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรีุ 9,000 ตารางเมตร คมนาคมขนส่ง

มีความสะดวก

76 ก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนบอ่-  - การคมนาคมและขนส่ง กวา้ง 8 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง การสัญจรขนส่ง อบต. อบจ.

หนองก้านเหลืองต่อจากลาดยาง สินค้า ยาว 4,000 เมตร มีความยาว มีความสะดวก หนอง สุพรรณบรีุ

เดิมออกไปอีก หมู่ 20 ต.หนอง เพิ่มขึ้น 4,000 รวดเร็ว มะค่าโมง

มะค่าโมง ถึงเขตต.หนองกระทุ่ม เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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77 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมบดอัด  - เพื่อการสัญจรสะดวก กวา้ง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

จากบา้นเขาธง ต.องค์พระ ถึง รวดเร็ว ปลอดภยัและขนส่ง ยาว 1,500 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน องค์พระ สุพรรณบรีุ

ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ ผลผลิตทางการเกษตร เดินทางสะดวก การเดินทางและ

จ.กาญจนบรีุ เพิ่มขึ้น ขนส่งสินค้า

78 ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากทาง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ถนน ถนนลาดยางกวา้ง  -  - 3,170,000  - ร้อยละ 100 ของ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

หลวงชนบท สพ 3026 จากบา้น ส าหรับใช้การคมนาคม 8 เมตร ยาว 1,300 ครัวเรือน ความสะดวกใน วงัคัน สุพรรณบรีุ

นายช านาญ สุวรรณศิริ หมู่ 6 ได้อย่างสะดวก เมตร ประชาชนมีการ การใช้ถนนใน

บา้นทบัละคร ต.วงัคัน ถึง แยก คมนาคมสะดวก การสัญจร

ทางหลวงชนบท อน.4026 เขต

จ.อุทยัธานี

79 ปรับปรุงถนนโดยลงหนิคลุก  - เพื่อเปน็การสัญจรสะดวก กวา้ง 8 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

ลงไพร์มโคทพร้อมบดอัด สายจาก รวดเร็ว ปลอดภยั และขนส่ง ยาว 4,000 เมตร ประชาชน ความสะดวกใน องค์พระ สุพรรณบรีุ

บา้นหนองมะเขือขื่น ต.องค์พระ ผลผลิตทางการเกษตร เดินทางสะดวก การเดินทางและ

ถึงบา้นละวา้วงัควาย ต.วงัยาว เพิ่มขึ้น ขนส่งสินค้า

80 ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 13  - การคมนาคมและขนส่ง กวา้ง 8 เมตร 500,000  -  -  - ถนนลาดยาง การสัญจร อบต. อบจ.

สายบา้นนายธวชั เฮงตระกูล - สินค้า ยาว 130 เมตร มีความยาว การขนส่งมีความ หนอง สุพรรณบรีุ

บา้นหนองอิงพงิ ต.หนองกระทุ่ม เพิ่มขึ้น 130 สะดวก รวดเร็ว มะค่าโมง

ช่วงรอยต่อระหวา่งต าบลที่เหลืออยู่ เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร กวา้ง  6 เมตร 13,270,000 13,270,000 13,270,000 13,270,000 ประชาชนผู้ใช้ ประชาชนสัญจร เทศบาล อบจ.

เสริมเหล็กถนนคันคลอง ได้สะดวก ยาว 3,635 เมตร ถนน ได้ ต.บอ่กรุ สุพรรณบรีุ

ชลประทาน จากหมู่ที่ 1 ต าบล หนา 0.15 เมตร

หนองกระทุ่ม ถึงหมู่ที่ 7 ต.บอ่กรุ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

21,810 ตารางเมตร

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนได้สัญจร กวา้ง 6 เมตร 35,170,000 35,170,000 35,170,000 35,170,000 ประชาชนผู้ใช้ ประชาชนสัญจร เทศบาล อบจ.

เสริมเหล็กถนนคันคลอง ได้สะดวก ยาว 9,630 เมตร หนา ถนน ได้ ต.บอ่กรุ สุพรรณบรีุ

ชลประทานจากหมู่ที่ 7 ต.บอ่กรุ 0.15 เมตร มีพื้นที่

หมู่ที่ 4 ต.หวันา และหมู่ที่ 6 ไม่น้อยกวา่ 57,780

ต.ปา่สะแก ตารางเมตร

83 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  - เพื่อแก้ไขปญัหาความ ด าเนินการปรับปรุงผิว 6,670,000  -  -  - ประชาชนผู้ใช้ เกษตรกรได้รับ อบต. อบจ.

Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 เดือดร้อนใหแ้ก่ราษฎรที่ใช้ จราจรแบบ Asphaltic ถนน ความสะดวกต่อ ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

ต.ปา่สะแก ถึง หมู่ที่ 3 ต.หวันา เส้นทางสัญจรไป-มาใหม้ี Concrete ผิวจราจร การขนส่งผลผลิต

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ทางการเกษตร

ตลอดเวลา ยาว 2,480 เมตร หรือ และในการสัญจร

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ไป-มา

14,840 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - ใช้เส้นทางสัญจร ด าเนินการก่อสร้างถนน 28,670,000 28,670,000  -  - ประชาชนผู้ใช้ เกษตรกรได้รับ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 ต.วงัศรีราช และหมู่ที่ ลาดยาง ขนาดกวา้ง ถนน ความสะดวกต่อ ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

1,3,4,5,6 ต.ปา่สะแก 6 เมตร ยาว 7,910 การขนส่งผลผลิต

เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ทางการเกษตร

47,460 ตารางเมตร และในการสัญจร

ไป-มา

85 ซ่อมแซมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ร้ือผิวถนนเดิมที่ช ารุด 6,000,000  -  -  - ร้อยละของ บริเวณดังกล่าว อบต. อบจ.

บริเวณถนนเลียบคันคลอง สัญจรได้สะดวกและ และท าการปผิูวจราจร ประชาชนที่ ไม่เกิดการพงั เขาพระ สุพรรณบรีุ

ชลประทาน 1 ซ้าย จากหน้า ปลอดภยัในการคมนาคม Asphaltic Concrete เดินทางสะดวก ทลายของตล่ิง

ส านักงานขนส่งจังหวดัสุพรรณบรีุ และขนส่งพชืผลทาง กวา้ง 6 เมตร

สาขาเดิมบางนางบวช ถึงหมู่บา้น การเกษตร ระยะทางยาว 1,200 ม.

ทองวลิล่า หมู่ที่ 2 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

72,000 ตารางเมตร

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1  - การคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ขนาดหรือพื้นที่ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

บา้นเขาคีรี เร่ิมจากถนน คสล.เดิม และขนส่งพชืผลการเกษตร ยาว 960 เมตร หนา ถนนที่ได้รับ ความสะดวกใน หวัเขา สุพรรณบรีุ

บริเวณที่ดินของนายบวั นิ่มนวล 0.15 เมตร การก่อสร้าง การคมนาคม

ถึงถนนคสล.เดิมเขตติดต่อต าบล

เขาพระ บริเวณบา้นนางรัตนา

ระเบยีบแหวน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9  - การคมนาคมที่สะดวกและ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ขนาดหรือพื้นที่ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

บา้นเขาเขียวเร่ิมจากถนน คสล. ขนส่งพชืผลการเกษตร ยาว 630 เมตร ถนนที่ได้รับการ ความสะดวกใน หวัเขา สุพรรณบรีุ

เดิมศาลเจ้าพอ่เขาเขียว ถึงบริเวณ หนา 0.15 เมตร ก่อสร้าง การคมนาคม

ทางแยกสุดเขตต.เขาพระ-หวัเขา ตามแบบที่ก าหนด

88 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11  - การคมนาคมที่สะดวกและ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ขนาดหรือพื้นที ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

บา้นหนองกระด่าน เร่ิมจากบริเวณ ขนส่งพชืผลการเกษตร ยาว 1,000 เมตร ถนนที่ได้รับ ความสะดวกใน หวัเขา สุพรรณบรีุ

บา้นนางสม ดีเสมอ ถึงบริเวณเขต หนา 0.15 เมตร การก่อสร้าง การคมนาคม

ติดต่อต.หวันา-หวัเขา ตามที่แบบก าหนด

89 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู1่2  - การคมนาคมที่สะดวกและ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ขนาดหรือพื้นที ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

บา้นตรอกตาโพธิเ์ร่ิมจากบริเวณ ขนส่งพชืผลการเกษตร ยาว 900 เมตร ถนนที่ได้รับ ความสะดวกใน หวัเขา สุพรรณบรีุ

คสล.เดิมหน้าวดัตรอกตาโพธิ์ หนา 0.15 เมตร การก่อสร้าง การคมนาคม

ถึงบริเวณติดต่อต.หวันา ตามแบบที่ก าหนด

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ กวา้ง 6 เมตร 13,270,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีถนน เทศบาล อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนคันคลอง สะดวก ยาว 3,300 เมตร ออกก าลังกาย หนอง สุพรรณบรีุ

ชลประทาน จากหมู่ที่ 1 ต าบล หนา 0.15 เมตร กระทุ่ม

หนองกระทุ่ม-หมู่ที่ 7 ต าบลบอ่กรุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร กวา้ง 6 เมตร 6,930,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีถนน เทศบาล อบจ.

ถนนคันคลองชลประทาน จาก ได้สะดวก ยาว 3,300 เมตร ออกก าลังกาย หนอง สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม - หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร กระทุ่ม

ต.บอ่กรุ

92 โครงการก่อสร้างถนนบดอัด จาก  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้ กวา้ง 6 เมตร 2,850,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีถนน เทศบาล อบจ.

หมู่ 9 และหมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม สะดวกขึ้น ยาว 2 กิโลเมตร ออกก าลังกาย หนอง สุพรรณบรีุ

ถึงหมู่ 14 ต.หนองมะค่าโมง หนา 0.15 เมตร กระทุ่ม

อ.ด่านช้าง

93 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก  - เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง 10,000,000 10,000,000  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

สะพานคอนกรีตหน้า อบต.โคกช้าง ต.โคกช้าง ต.ยางนอน และ กวา้ง 6 เมตร ความสะดวก โคกช้าง สุพรรณบรีุ

 - เขตติดต่อหมู่ที่ 7 ต.ยางนอน พื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความ ระยะทาง 3,100 เมตร รวดเร็วและ

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั ปลอดภยัใน

ในการคมนาคม การคมนาคม

94 โครงการขยายผิวจราจรลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนนสายหวัเกาะ- 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

สายหวัเกาะ-หนองกรด ความสะดวก รวดเร็วและ หนองกรด กวา้ง 8 เมตร ความสะดวก โคกช้าง สุพรรณบรีุ

ปลอดภยัในการคมนาคม ยาว 13 กิโลเมตร รวดเร็วและ

(ถนนของ อบจ.สพ.ผ่านต. ปลอดภยัใน

เดิมบาง,ทุ่งคลี.ยางนอน, การคมนาคม

เขาพระและโคกช้าง)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้าน ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 จ านวน 1 เส้น การคมนาคม เทศบาล อบจ.

แอสฟลัทติ์ก จากทางแยกถนน การคมนาคมขนส่งในเขต ความยาว 1,725 เมตร ขนส่งในเขตพื้นที่ ต.นางบวช สุพรรณบรีุ

สาย 340 ถนนริมคลองส่งน้ า พื้นที่ใหม้ีประสิทธภิาพ (ตามแบบที่ทางราชการ มีความสะดวก

ชลประทาน 1 ซ้าย สามชุก หมู่ 4 และได้มาตรฐาน ก าหนด) และปลอดภยั

 - หมู่ 2 บา้นบางกระพน้ มากขึ้น

ต.นางบวช เชื่อมต่อทางหลวง

ชนบทสายนางพมิพ-์บา้นบาง

กระพนั (3106) เขตติดต่อ

ต.วงัลึก อ.สามชุก

96 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนต.หวันา ขนาดกวา้ง 6 เมตร 6,000,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

โดยการ Asphaltic Concrete ได้รับความสะดวกและ ยาวประมาณ 4,000 ม. ความสะดวก หวันา สุพรรณบรีุ

เรียบคันคลองส่งน้ าชลประทาน ปลอดภยัในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ รวดเร็วและ

จากหมู่ที่ 3 ต.หวันา ถึง ต.บอ่กรุ 24,000 ตารางเมตร ปลอดภยัใน

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด การคมนาคม

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic  - เพื่อใช้เปน็เส้นทางขนส่ง โดยท าการเสริมระดับ 13,600,000  -  -  - ประชาชนผู้ใช้ ราษฎร์ในพื้นที่ ทต. อบจ.

Concrete จากบริเวณสะพาน ผลิตผลทางการเกษตรและ ไหล่ทาง และเสริมระดับ ถนน ต าบลใกล้เคียง เดิมบาง สุพรรณบรีุ

คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทา้ยน้ า สัญจรไป-มาของประชาชน พื้นทางหนิคลุกบดอัด ได้รับความสะดวก

หมู่ 2 ต.เดิมบาง ถึงถนนคอนกรีต ในเขตพื้นที่และใกล้เคียง แน่นพร้อมลาดยาง และปลอดภยั

เสริมเหล็ก หมู่ 9 ต.เขาพระ Asphaltic Concrete ในการใช้เส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง สัญจรและขนส่ง

6 เมตร ยาว 3,140 ม. ผลิตผลทางการ

หนา 0.05 ม. พื้นที่ เกษตร

ด าเนินการไม่น้อยกวา่

18,840 ตารางเมตร

98 โครงการบรูณะซ่อมแซมปรับ  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ บรูณะซ่อมแซมปรับ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีการ อบจ.

ขยายสะพาน ร4ซ.สพ.2 ข้ามคลอง คมนาคมที่สะดวก ขยายสะพาน ร4ซ.สพ.2 ความพงึพอใจ คมนาคมที่สะดวก สุพรรณบรีุ

แมมโบ ้หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี ข้ามคลองแมมโบ ้หมู่ 7 และใช้ประโยชน์ และรวดเร็ว

ต.ทุ่งคลี ต้องการขยาย ร่วมกัน

สะพานเปน็ขนาดกวา้ง

6 เมตร ยาว 24 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหม้ีเส้นทางการ ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 7,190,000  -  -  - 1.เปน็ไปตาม ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 2 บา้น คมนาคมที่สะดวก ยาว 2,050 เมตร แบบของอบต. ใช้เส้นทาง หนองโพธิ์ สุพรรณบรีุ

หนอกจิกยาว ต.หนองโพธิ์ หนองโพธิ ์ คมนาคมได้อย่าง

อ.หนองหญ้าไซ เชื่อมต่อหมู่ 6 ร้อยละ 100 สะดวกและรวด

บา้นสุวรรณตะไล (วดัเด่น) 2.ประชาชนใน เร็ว

ต.หนองสะเดา อ.สามชุก หมู่บา้นที่ใช้

เส้นทางดังกล่าว

เปน็เส้นทาง

สัญจรระหวา่ง

ต าบลไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 60 ของ

ประชากรใน

หมู่ 11

100 ก่อสร้างถนนลาดยางหนองส าโรง  - เพื่อยกระดับมาตรฐาน กวา้ง 6 เมตร 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 จ านวนถนนที่ ครัวเรือนได้รับ อบต. อบจ.

ต.หนองหญ้าไซ - บา้นบอ่ส าราญ ของถนนใหม้ีคุณภาพดียิ่งขึ้น ยาว 8,000 เมตร ก่อสร้าง ความสะดวก หนอง สุพรรณบรีุ

ต.ทะเลบก หมู่ 10 รวดเร็วในการ หญ้าไซ

เดินทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101 ก่อสร้างถนนลาดยางเร่ิมจาก  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ขนาดกวา้ง 6 เมตร จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนมีเส้น อบต. อบจ.

บริเวณที่ดินนายเสนาะ แจ่มอ าพร ที่สะดวกได้มาตรฐานเชื่อม ยาว 6,500 เมตร รับการก่อสร้าง ทาง คมนาคมที่ หนองขาม สุพรรณบรีุ

ถึงบริเวณบา้นเนินโก (หมู่ที่ 3) โยงกันอย่างทั่วถึงและเหมาะ ได้มาตรฐานอย่าง

สม กับพื้นที่สามารถให้ ทั่วถึงมากขึ้น

บริการแก่ประชาชนได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ

102 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก  - เพื่อยกระดับมาตรฐาน กวา้ง 6 เมตร 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จ านวนถนนที่ ครัวเรือนที่ได้รับ อบต. อบจ.

บา้นหนองกวาง ต.หนองหญ้าไซ - ของถนนใหม้ีคุณภาพดียิ่งขึ้น ยาว 3,000 เมตร ก่อสร้าง ความสะดวก หนอง สุพรรณบรีุ

บา้นรางตาทอง หมู่ 5 ต.ทพัหลวง รวดเร็วในการ หญ้าไซ

เดินทาง

103 ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บา้น  - เพื่อใช้เปน็เส้นทาง กวา้ง 6 เมตร 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ถนนจ านวน ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายบา้นทพัตาแทน-บา้นทพัยาย คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ยาว 3,300 เมตร 3 สาย เส้นทางการ ทพัหลวง สุพรรณบรีุ

ดาบ เชื่อมระหวา่ง หมู่ 4,5 ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

ต.ทพัหลวงกับหมู่ 4,12 ต.ทะเลบก และปลอดภยั

อ.ดอนเจดีย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหม้ีเส้นทางการ กวา้ง 6 เมตร 29,110,590  -  -  - 1. เปน็ไปตาม ประชาชน อบต. อบจ.

ถนนถ่ายโอนภารกิจเส้นทางถนน คมนาคมที่สะดวก ความยาวที่ถ่ายโอน แบบของอบต. สามารถใช้ หนองโพธิ์ สุพรรณบรีุ

คันคลองสายใหญ่ 1 ขวา (เฉพาะ 8,300 กิโลเมตร ต้ังแต่ หนองโพธิ ์ เส้นทางคมนาคม

ฝ่ังซ้าย) กิโลเมตรที่ 8+300- ร้อยละ100 ได้อย่างสะดวก

16+500 2. ประชาชนใน และรวดเร็ว

หมู่ที่บา้นที่ใช้

เส้นทางดังกล่าว

เปน็เส้นทาง

สัญจรระหวา่ง

ต าบลไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 60 ของ

ประชากรในม.2

105 ก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณที่ดิน  - เพื่อใหม้ีเส้นทางคมนาคม ขนาดกวา้ง 5 เมตร  - 5,000,000  -  - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนมี อบต. อบจ.

นางสุวรรณา ยอดสร้อย ถึงบริเวณ ที่สะดวกได้มาตรฐานเชื่อม ยาว 60 เมตร (หมู่ 9) รับการก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม หนองขาม สุพรรณบรีุ

พื้นที่ หมู3่ ต.ด่านช้าง โยงกันอย่างทั่วถึงและ ที่ได้มาตรฐาน

เหมาะสมกับพื้นที่สามารถ อย่างทั่วถึงมาก

ใหบ้ริการแก่ประชาชนได้ ขึ้น

อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
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106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 3,000 เมตร 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 7 เร่ิมจากถนนมาลัยแมน คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ดอนมะนาว สุพรรณบรีุ

ถึงบริเวณโรงสีลาภมงคล ถึงบา้น ที่สะดวก ที่สะดวก

นายสมบติั ภกัดีวราภรณ์

107 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 6,000 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

จากสะพานข้ามคลอง ร.6 ถึงเขต คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ดอนมะนาว สุพรรณบรีุ

ติดต่อหว้ยม่วง ที่สะดวก ที่สะดวก

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 980 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบา้น คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ดอนมะนาว สุพรรณบรีุ

นายทองเหมาะ บวับงัใบ ถึง ที่สะดวก ที่สะดวก

สะพานคอนกรีตราชหบี 

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 600 เมตร 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

เสริมเหล็กจากไร่อ้อยนายฮวด - คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ดอนมะนาว สุพรรณบรีุ

แซ่เฮง ถึงบา้นนายเอกภพ - ที่สะดวก ที่สะดวก

 แก้วสมบติั หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่ผ่านมา
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110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 1,000 เมตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 เร่ิมต้นจากบริเวณบา้น คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

นายรอด จันทจิต ถึงเขตติดต่อ ที่สะดวก ที่สะดวก

ต.กระตีบ บริเวณบา้นนายสงวน -

สระทองแปน้

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 6 เร่ิมต้นจากบริเวณบา้น คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

อาจารย์ธรีวฒิุ ทองค า ถึงบริเวณ ที่สะดวก ที่สะดวก

บา้นนายบญุธรรม ใจกล้า เขต

ติดต่อต.บอ่สุพรรณ

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 3,000 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,300,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 8 คันคลองชลประทาน คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

เร่ิมต้นจากบริเวณบา้นนางล่ันทม - ที่สะดวก ที่สะดวก

นาคอ าภา ถึงเขตติดต่อต.ศรีส าราญ

บริเวณบา้นน.ส.สุปราณีย์ พอ่ค้า

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 700 เมตร 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 13 เร่ิมต้นจากทางแยก คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

ทางหลวงสายบางล่ี-หนองวลัย์ ที่สะดวก ที่สะดวก

เปรียง (โรงงานไฟแช็ค) เลียบ

คลองส่งน้ า 8ซ-2ซ ถึงทางแยก

ถนนหนิคลุก เขตติดต่อต าบล

ดอนมะนาว

114 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 8,000 เมตร 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนมี อบต. อบจ.

ถนนลาดยางของ อบจ.สาย 2050 คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคม เนิน สุพรรณบรีุ

ที่สะดวก ที่สะดวก พระปรางค์

115 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 2,000 เมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมี ประชาชนใน อบต. อบจ.

ลาดยางหมู่ที่ 4 บา้นโรงโขน - คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม ต.เนินพระปรางค์ เนิน สุพรรณบรีุ

เขตต าบลดอนมะนาว ที่สะดวก และต.ดอนมะนาว พระปรางค์

ได้ใช้เส้นทาง

การคมนาคม

สะดวกและไม่มี

ฝุ่นละออง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 2,000 เมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมี ประชาชนใน อบต. อบจ.

ลาดยางหมู่ที่ 1 บา้นดอนกลาง - คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร เส้นทางคมนาคม ต.เนินพระปรางค์ เนิน สุพรรณบรีุ

เขตต าบลดอนมะนาว ที่สะดวก และต.ดอนมะนาว พระปรางค์

ได้ใช้เส้นทาง

การคมนาคม

สะดวกและไม่มี

ฝุ่นละออง

117 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง ก่อสร้างสะพาน คสล. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เพื่อใหป้ระชาชน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2 บา้นหวายสอ สัญจรการคมนาคมสะดวก หมู่ที่ 2 ขนาด 6ม.x20ม. ได้มีทางสัญจร เนิน สุพรรณบรีุ

การคมนาคม พระปรางค์

สะดวก

118 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง ระยะทาง 1,800 เมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชน อบต. อบจ.

จากสะพานรางหลอด - เขตติดต่อ สัญจรการคมนาคมสะดวก กวา้ง 6 เมตร ต.เนินพระปรางค์ เนิน สุพรรณบรีุ

เทศบาล ได้มีถนนสัญจร พระปรางค์

ไป-มาได้สะดวก

ยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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119 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้าง  - เพื่อใช้เปน็เส้นทางในการ ถนนลาดยางสายบา้น 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 ประชาชน 2 อบต. อบจ.

ผิวจราจรโดย Overlay ทบัผิว สัญจรของประชาชน 2 ต าบลดอนกอก-บา้นดอนต าลีง ต าบล เดินทาง บอ่สุพรรณ สุพรรณบรีุ

จราจรเดิม เชื่อมต่อระหวา่งหมู่ที่ สะดวกและ

1,2,4 ต.บอ่สุพรรณ กับ รวดเร็วยิ่งขึ้น

ต.ทุ่งคอก ระยะทางยาว

5,600 ม. กวา้ง 8 ม.

หนา 0.05 ม เปน็พื้นที่

Overlay ไม่น้อยกวา่

44,800 ตร.ม. พร้อม

ตีเส้นจราจร

120 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นบางซอ -  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง กวา้ง 6 เมตร 9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,990,000 ประชาชนมี อบต. อบจ.

บา้นโคกเจ็ดลูก (สพ.2068) เร่ิม คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,630 เมตร เส้นทางคมนาคม บางตาเถร สุพรรณบรีุ

จากต่อถนน คสล. ตลาดบางซอ ลดระยะเวลาในการเดินทาง พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ที่สะดวกสบาย

ถึงที่ท าการผู้ใหญ่บา้น หมู่ 3-18 การขนส่งผลผลิตทางการ 15,780 ตารางเมตร รวดเร็ว

เกษตรได้รับความสะดวก

121 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง กวา้ง 6 เมตร 5,320,000 5,320,000 5,320,000 5,320,000 ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 ถนนลาดยาง คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,400 เมตร เส้นทางคมนาคม บางตาเถร สุพรรณบรีุ

สายปตร.คลองโซน 20 - ปตร.บา้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ที่สะดวกสบาย

โคกเจ็ดลูก เร่ิมจากปตร.คลองโซน การขนส่งผลผลิตทางการ 8,400 ตารางเมตร รวดเร็ว

20 (คลองขุนขยัน) ถึงปตร.บา้น เกษตรได้รับความสะดวก

บา้นโคกเจ็ดลูก สบาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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122 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 10 -  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง กวา้ง 6 เมตร 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ 8 สายปตร.บา้นโคกเจ็ดลูก - คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,600 เมตร เส้นทางคมนาคม บางตาเถร สุพรรณบรีุ

บา้นทา่ข้าม เร่ิมจากปตร.บา้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ที่สะดวกสบาย

โคกเจ็ดลูกถึงวดับา้นโคกเจ็ดลูก การขนส่งผลผลิตทางการ 15,600 ตารางเมตร รวดเร็ว

เกษตรได้รับความสะดวก

123 บ ารุงและซ่อมแซมผิวจราจร  - เพื่อใหถ้นนมีมาตรฐานและผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละของผู้ ถนนมีมาตรฐาน อบต. อบจ.

ลาดยาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณ การคมนาคมสะดวก ระยะทางยาว 1,300 ได้รับประโยชน์ การคมนาคม หนองบอ่ สุพรรณบรีุ

ทางแยกวดับวรศิริธรรม เมตร สะดวกและลด

การเกิดอุบติัเหตุ

124 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6  - เพื่อใหม้ีถนนมาตรฐาน กวา้ง 6 เมตร 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 ร้อยละของผู้ ถนนมีมาตรฐาน อบต. อบจ.

บา้นเขาซ่อนหม้อ เร่ิมจากแยก และการคมนาคมสะดวก ระยะทางยาว 2,000 ม. ได้รับประโยชน์ การคมนาคม หนองบอ่ สุพรรณบรีุ

ถนนทางหลวง 3340 บริเวณคลอง สะดวก

ระบายน้ าเขาซ่อนหม้อ ไปส้ินสุด

ไร่โชคงามเขตต าบลรางหวาย

125 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อความสะดวกและ กวา้ง 5 เมตร 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

ข้ามคลองสองพี่น้องจากหมู่ที่ 4 ปลอดภยัในการสัญจร ยาว 60 เมตร ความสะดวก หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ต.หวัโพธิ ์ถึงหมู่ที่ 6 ต.บางพลับ ปลอดภยัในการ

สัญจรเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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126 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 18,400,000 18,400,000 18,400,000 18,400,000 ร้อยละ 80 ของ ท าใหป้ระชาชน อบต. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,5 คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนใน มีเส้นทางคมนาคม บางเลน สุพรรณบรีุ

เส้นทางหลวงชนบทสายล่าง และไม่ท าใหเ้กิดฝุ่นละออง ทบัหน้าถนนเดิมจาก พื้นที่เดินทาง ที่สะดวกและ

และได้มาตรฐาน บริเวณสะพานข้ามแม่น้ า สะดวกและพงึ รวดเร็วขึ้น

ทา่จีน ถนนลาดยางสาย พอใจ

3422 ถึงสะพานราง

กระทุ่มเขตติดต่อ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ปริมาณงานกวา้ง 6 ม.

หนา 0.05 ม. ยาว

7,650 ม.

127 ซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 5  - เพื่อความสะดวกและ ยาว 2,000 เมตร 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

สายบางบอน -หวัโพธิ ์เร่ิมจาก ปลอดภยัในการสัญจร กวา้ง 6 เมตร ความสะดวก หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

คสล.บริเวณบา้นนางพเยาว ์ ปลอดภยัในการ

ผูกพนัธุ ์ถึงบริเวณสะพานบา้น สัญจรเพิ่มขึ้น

นายวเิชียร เอื้อเฟื้อ

128 ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 9  - เพื่อความสะดวกและ กวา้ง 6 เมตร 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

คลองส่งน้ าชลประทาน จากถนน ปลอดภยัในการสัญจร ยาว 6,000 เมตร ความสะดวก หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ทางหลวง 3505 สายบางล่ี - ปลอดภยัในการ

หนองวลัย์เปรียง สัญจรเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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129 ซ่อมสร้างถนนสายทา่ไชย-ดอนต้น  - เพื่อความสะดวกและ กวา้ง 6 เมตร 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

กุ่ม หมู่ที่ 10 เร่ิมจากบา้นนาง ปลอดภยัในการสัญจร ระยะทาง 1,200 เมตร ความสะดวก หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ลัดดา คนงานดี ถึงบา้นนางทองค า ปลอดภยัในการ

สุทธสุิทธิ์ สัญจรเพิ่มขึ้น

130 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหวัโพธิ์  - เพื่อความสะดวกและ กวา้ง 6 เมตร 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

ถึงบางบอนเร่ิมจากนางลาวลัย์ ปลอดภยัในการสัญจร ระยะทาง 2,000 เมตร ความสะดวก หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

แปดนาวณัย์ ถึงบริเวณสะพาน ปลอดภยัในการ

บอ่ปลานายตุ้ม ใจเสือกุล สัญจรเพิ่มขึ้น

131 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบา้น  - เพื่อความสะดวกปลอดภยั กวา้ง 6 เมตร 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

รางประทนุ-ดอนมะเกลือ จาก ในการสัญจร ยาว 2,000 เมตร ความสะดวก หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

โรงเรียนบา้นประทนุทอง ถึง ปลอดภยัในการ

บริเวณบอ่ปลานายทองใบ สัญจรเพิ่มขึ้น

สุวรรณศรี

132 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัท์  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ฐานกวา้งเฉล่ีย 7 เมตร 1,648,000 1,648,000 1,648,000 1,648,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ อบต. อบจ.

ติก คอนกรีตจากสะพานคสล. การคมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 เมตร หนา ประชาชนสัญจร คมนาคมที่สะดวก ต้นตาล สุพรรณบรีุ

ปลายล า หมู่ 5 ต.ต้นตาลเชื่อมต่อ ปลอดภยัและรวดเร็ว 0.05 เมตร ยาว 550 ได้สะดวกขึ้น ปลอดภยัและ

หมู่ 5 ต.บา้นกุ่ม เมตร รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
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133 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัท์  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ฐานกวา้ง 7 เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีการ อบต. อบจ.

ติกคอนกรีตจากบริเวณทางข้าม การคมนาคมที่สะดวก ผิวกวา้ง 6 เมตร ประชาชนสัญจร คมนาคมที่สะดวก ต้นตาล สุพรรณบรีุ

วดัทองประดิษฐ์ถึงสุดเขตถนน ปลอดภยัและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร สะดวกขึ้น และปลอดภยัและ

ชลประทาน หมู่ 1 ต.ต้นตาล ยาว 340 เมตร รวดเร็ว

เชื่อมต่อหมู่ 1 ต.บางตะเคียน

134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใช้ในการบริการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ทต. อบจ.

เสริมเหล็กเลียบคลองระบายน้ า ประชาชนใหม้ีความสะดวก เสริมเหล็กถนนกวา้ง ประชาชนมี ที่ได้มาตรฐานใน ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

1 เอ ขวา 5 ขวา สองพี่น้องฝ่ังใต้ และปลอดภยัมากยิ่งขึ้นจาก 6 เมตร ยาว 400 เมตร ความพงึพอใจ การสัญจรและมี

จากถนนเทศบาลซอย 14 ส้ินสุด การใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน หนา 0.20 เมตร ถนนที่ได้ ความปลอดภยั

เขตเทศบาล ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ มาตรฐาน มากยิ่งขึ้น

2,400 ตารางเมตร

135 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใช้ในการบริการ ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ทต. อบจ.

บริเวณทางเข้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประชาชนใหม้ีความสะดวก ติก กวา้ง 6 เมตร ยาว ประชาชนมี ที่ได้มาตรฐาน ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

เทศบาล และปลอดภยัมากยิ่งขึ้นจาก 187 เมตร หนา 0.05 ความพงึพอใจ ในการสัญจรและ

การใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ถนนที่ได้ มีความปลอดภยั

จราจรไม่น้อยกวา่ 1,112 มาตรฐาน มากยิ่งขึ้น

ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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136 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สพ.  - เพื่อใหป้ระชาชนเกษตรกร  ระยะทางยาว 3,000 ม. 9,280,000 9,280,000 9,280,000 9,280,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและ อบต. อบจ.

4276 (บา้นบางพลับ-ดงสะแก) ในพื้นที่หมู่ 6 และหมู่ที2่ มี ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หมู่บา้นมีเส้นทาง เกษตรกรมี บางพลับ สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 2 (ตามบญัชีการถ่ายโอน เส้นทางในการคมนาคมที่ หนา 0.50 เมตรหรือมี คมนาคมที่ เส้นทางคมนาคม

ภารกิจงานทางจากกรมทางหลวง สะดวกและเพิ่มความ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 18,000 สะดวกและ ที่สะดวกและ

ชนบทเมื่อปงีบประมาณ 2546) ปลอดภยัในการเดินทาง ตารางเมตร ไหล่ทาง ปลอดภยั ปลอดภยั

กวา้งข้างละ 20 ซม.

137 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย สพ.  - เพื่อใหป้ระชาชนและ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและ อบต. อบจ.

4277 (บา้นดอนกระเบื้อง - เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 3 เร่ิมจากบา้นนายสมชาย หมู่บา้นมี เกษตรกรมีเส้น บางพลับ สุพรรณบรีุ

โคกงูเหา่) หมู่ที่ 3 มีเส้นทางในการคมนาคมที่ สาสิกุล ถึงสุดเขตต. เส้นทางคมนาคม ทาง ที่สะดวกและ

สะดวกและรวดเร็วขึ้น บางพลับ ระยะทางยาว ที่สะดวกและ ปลอดภยัขึ้น

610 เมตร ผิวจราจร ปลอดภยั

กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 3,660 ตารางเมตร

ไหล่ทางกวา้งข้างละ

20 เซนติเมตร

138 ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหน้า  - เพื่อความสะดวกในการ ผิวจราจรกวา้ง 9 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนใน อบต. อบจ.

วดัดอนสงวนถึง หมู่ 12 ต.หวัโพธิ์ เดินทาง ยาว 100 เมตร หมู่บา้นมี หมู่บา้นได้ บางพลับ สุพรรณบรีุ

เส้นทางคมนาคม เดินทางสะดวก

ที่สะดวก ปลอดภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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139 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนและ ซ่อมแซมผิวจราจรถนน 4,640,000 4,640,000 4,640,000 4,640,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและ อบต. อบจ.

สาย สพ. 3271 (บา้นหวัโพธิ ์- เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3ลาดยางเร่ิมจากทาง หมู่บา้นมี เกษตรกรมีเส้น บางพลับ สุพรรณบรีุ

บา้นบางบอน) หมู่ 2 และหมู่ 3 และใกล้เคียงมีเส้นทางใน หลวงหมายเลข 3260 เส้นทางคมนาคม ทาง ที่สะดวกและ

(ตามบญัชีการถ่ายโอนภารกิจงาน การคมนาคมที่สะดวกและ ถึงสะพาน คสล.ข้าม ที่สะดวกและ ปลอดภยัขึ้น

ทางจากกรมทางหลวงชนบทเมื่อ เพิ่มความปลอดภยัในการ คลองสองพี่น้อง ระยะ ปลอดภยั

ปงีบประมาณ 2546 ใหก้ับ เดินทาง ทางยาว 1,500 เมตร

อบต.หวัโพธิ์) ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร

หนา 0.50 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,000

ตารางเมตร ไหล่ทาง

ข้างละ 20 เซนติเมตร

140 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง  - เพื่อใหป้ระชาชนและ ก่อสร้างสะพานคสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและ อบต. อบจ.

บางคาง หมู่ที่ 7 เกษตรกร หมู่ 7 มีเส้นทาง จ านวน 1 แหง่ (เปล่ียน หมู่บา้น เกษตรกรมี บางพลับ สุพรรณบรีุ

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วจากสะพานไม้ผิวจราจร ประชาชนและ เส้นทางคมนาคม

กวา้ง 4 เมตร ยาว 32 เกษตรกรมี ที่สะดวกและ

เมตร ไม่มีทางเทา้) เส้นทางคมนาคม รวดเร็วขึ้น

ที่สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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141 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 9,000,000  -  -  - ความพงึพอใจ ความพงึพอใจ อบต. อบจ.

คันคลอง 17 บริเวณจากถนนสาย ไป-มา สะดวกและปลอดภยั ยาว 1,500 เมตร ของประชาชนที่ ของประชาชนที่ ไร่รถ สุพรรณบรีุ

ดอนเจดีย์ - อู่ยา ถึงบา้นนางราตรี ได้ใช้ถนนในการ ได้ใช้ถนนในการ

หาญพฒุ (เขตเชื่อมต่อระหวา่ง สัญจรไป-มา สัญจรไป-มา ไดเ

ต าบลไร่รถกับต าบลดอนเจดีย)์ ร้อยละ 75 สะดวกและ

ปลอดภยั

142 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 15,000,000  -  -  - ความพงึพอใจ ความพงึพอใจ อบต. อบจ.

บริเวณจากหมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อ ไป-มา สะดวกและปลอดภยั ยาว 2,000 เมตร ของประชาชนที่ ของประชาชนที่ ไร่รถ สุพรรณบรีุ

ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง (เขตเชื่อมต่อ ได้ใช้ถนนในการ ได้ใช้ถนนในการ

ระหวา่งต าบลไร่รถกับต าบล สัญจรไป-มา สัญจรไป-มา ไดเ

บา้นโข้ง) ร้อยละ 75 สะดวกและ

ปลอดภยั

143 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 33,000,000  -  -  - ความพงึพอใจ ความพงึพอใจ อบต. อบจ.

จากบา้นผู้ใหญ่ประจักษ ์ศรีบญุเพง็ ไป-มา สะดวกและปลอดภยั ยาว 5,500 เมตร ของประชาชนที่ ของประชาชนที่ ไร่รถ สุพรรณบรีุ

ถึงเขตติดต่อต าบลสระกระโจม ได้ใช้ถนนในการ ได้ใช้ถนนในการ

(เขตเชื่อมต่อต าบลไร่รถกับต าบล สัญจรไป-มา สัญจรไป-มา ไดเ

สระกระโจม) ร้อยละ 75 สะดวกและ

ปลอดภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 7,200,000  -  -  - ความพงึพอใจ ความพงึพอใจ อบต. อบจ.

เสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง เร่ิมจาก ไป-มา สะดวกและปลอดภยั ยาว 2.4 กิโลเมตร ของประชาชนที่ ของประชาชนที่ ไร่รถ สุพรรณบรีุ

ถนนสายคันคลอง 17 ซ้าย มอ. ได้ใช้ถนนในการ ได้ใช้ถนนในการ

แยกจากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง สัญจรไป-มา สัญจรไป-มา ได้

ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 322 ร้อยละ 75 สะดวกและ

(เขตเชื่อมต่อระหวา่งต าบลไร่รถ ปลอดภยั

กับต าบลดอนเจดีย)์

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 5,700,000 -  -  - ความพงึพอใจ ความพงึพอใจ อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง เร่ิม ไป-มา สะดวกและปลอดภยั ยาว 1.9 กิโลเมตร ของประชาชนที่ ของประชาชนที่ ไร่รถ สุพรรณบรีุ

จากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง ได้ใช้ถนนในการ ได้ใช้ถนนในการ

ตรงสะพาน คสล. เขตติดต่อต าบล สัญจรไป-มา สัญจรไป-มา ได้

ตล่ิงชัน ถึงบา้นนายช้วน รสมณี ร้อยละ 75 สะดวกและ

(เขตเชื่อมต่อระหวา่งต าบลไร่รถกับ ปลอดภยั

ต าบลตล่ิงชัน)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต 3,960,000  -  -  - ประชาชนที่ใช้ ประชาชนมี อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก หมู่ 4 บา้นนเรศ เขต การคมนาคมที่ได้มาตรฐาน เสริมเหล็ก สายหน้าบา้น ถนนมีความ เส้นทางคมนาคม ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ

ติดต่อต าบลไร่รถ นายทองสุข ถึงบา้นนาง พงึพอใจร้อยละ ที่ได้มาตรฐานและ

ตุ๊กตา จ้อยเจริญ กวา้ง 90 สามารถใช้ในการ

6 เมตร ระยะทาง ขนส่งผลผลิตทาง

1,200 เมตร การเกษตรออกสู่

ตลาดได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต 3,960,000  -  -  - ประชาชนที่ใช้ ประชาชนมี อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนองฝ้าย การคมนาคมที่ได้มาตรฐาน เสริมเหล็ก สายหนองไม้ ถนนมีความ เส้นทางคมนาคม ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ

เหลือง ถึงบา้นนายเสวก พงึพอใจร้อยละ ที่ได้มาตรฐานและ

เรียนกะศิลป ์กวา้ง 6 ม. 90 สามารถใช้ในการ

ระยะทาง 1,200 ม. ขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตรออกสู่

ตลาดได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหป้ระชาชนมีการ กวา้ง 6 เมตร 1,500,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขต อบต. อบจ.

หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วยาว 450 เมตร ร้อยละ 85 ได้รับ พื้นที่และใกล้ หนอง สุพรรณบรีุ

อ.ดอนเจดีย์ ถึง หมู่ 7 ต.หนอง ความสะดวก เคียง ได้รับการ สาหร่าย

ราชวตัร อ.หนองหญ้าไซ รวดเร็วขึ้น คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อพฒันาศักยภาพ กวา้ง 6 เมตร 1,500,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขต อบต. อบจ.

หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย บคุลากร ผู้บริหาร สมาชิก ยาว 450 เมตร ร้อยละ 85 ได้รับ พื้นที่และใกล้ หนอง สุพรรณบรีุ

อ.ดอนเจดีย์ ถึง หมู่ที่ 2 ต.ทะเลบก พนักงานส่วนต าบลใหม้ี ความสะดวก เคียง ได้รับการ สาหร่าย

อ.ดอนเจดีย์ ความรู้ รวดเร็วขึ้น คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็วขึ้น

150 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จาก  - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 7,500,000  -  -  - ถนน คสล. ยาว การคมนาคม ทต. อบจ.

ถนนลาดยางสายหนองสลัดได - และรวดเร็วขึ้น 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,500 เมตร สะดวกและ สระกระ สุพรรณบรีุ

ยมเบอืถึงเหมือง กสช. หนา 0.15 ม. รวดเร็วขึ้น โจม

151 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีถนน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 9 ต.หนองสะเดา ถึงเขต คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 เมตร คิด ที่มีสภาพดีไว้ หนอง สุพรรณบรีุ

ติดต่อ ต.หนองผักนาก พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,000 สัญจร สะเดา

ตารางเมตร

152 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีถนน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 7 ต.หนองสะเดา ถึงเขต คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 เมตร คิด ที่มีสภาพดีไว้ หนอง สุพรรณบรีุ

ติดต่อ ต.หนองหญ้าไซ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,000 สัญจร สะเดา

ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน
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153 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใช้ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีถนน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 ต.หนองสะเดา ถึงเขต คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว ยาว 1,400 เมตร คิด ที่มีสภาพดีไว้ หนอง สุพรรณบรีุ

ติดต่อ ต.กระเสียว พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,400 สัญจร สะเดา

ตารางเมตร

154 ลาดยางจากปอ้มต ารวจถึงเขต  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ยาว 500 เมตร  - 5,600,000  -  - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

ติดต่อเทศบาล หมู่ที่ 8 ถนนสัญจรไป-มา สะดวก กวา้ง 6 เมตร ก่อสร้างและ ความสะดวดใน กระเสียว สุพรรณบรีุ

รวดเร็วและปลอดภยั ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น การสัญจรไป-มา

155 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่ออ านวยความสะดวกใน กวา้ง 6 เมตร 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จ านวนโครงการ ประชาชนทั้ง 2 อบต. อบจ.

หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สามชุก ถึง การคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร ที่ด าเนินการ ต าบล มีเส้นทาง ย่านยาว สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก ไป 2 ต าบลและต าบลอื่นๆ ทางเพิ่มมากขึ้น

ทางเขตต าบลวงัหวา้ อ.ศรีประจันต์ การคมนาคมและ

ขนส่งพชืผลทาง

การเกษตรสะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน
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156 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางติด  - เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนโครงการ ประชาชนมี อบต. อบจ.

หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก ในการคมนาคมของ ระยะทาง 2,200 เมตร ที่ด าเนินการ เส้นทางเดินทาง ย่านยาว สุพรรณบรีุ

ถึงหมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สามชุก ประชาชน เพิ่มมากขึ้นเกิด

ความสะดวก

สบายและการ

คมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการ

เกษตรสะดวกขึ้น

157 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่ออ านวยความสะดวก ถนนกวา้ง 6 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนโครงการ ประชาชนทั้ง 2 อบต. อบจ.

หมู่ที่ 4 ต.วงัน้ าซับ อ.ศรีประจันต์ ในการคมนาคมของ ระยะทาง 700 เมตร ที่ด าเนินการ ต าบล มีเส้นทาง ย่านยาว สุพรรณบรีุ

ถึงหมู่ที่ 2,3 ต.ย่านยาว อ.สามชุก ประชาชน 2 ต าบล และ ทางเพิ่มมากขึ้น

ต าบลอื่นๆ การคมนาคมและ

ขนส่งพชืผลทาง

การเกษตรสะดวก

158 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6 เมตร 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จ านวนโครงการ ประชาชนทั้ง 2 อบต. อบจ.

หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก ถึง ในการคมนาคมของ ระยะทาง 1,000 เมตร ที่ด าเนินการ ต าบล มีเส้นทาง ย่านยาว สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 8 ต.วงัลึก อ.สามชุก ประชาชน 2 ต าบล และ ทางเพิ่มมากขึ้น

ต าบลอื่นๆ การคมนาคมและ

ขนส่งพชืผลทาง

การเกษตรสะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา
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159 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  - เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ระยะทาง 1,400 เมตร 5,000,000  -  -  - ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ อบต. อบจ.

บา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 เร่ิมจาก สะดวกในการสัญจรไป-มา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกในการ ดอนปรู สุพรรณบรีุ

สะพาน คสล.บา้นหนองใหญ่ ถนน สัญจรไป-มา

หมู่ที่ 5 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์

ถึงแยกบา้นทา่พกิุลหมู่ที่ 15 

ต.วงัลึก อ.สามชุก 

160 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บา้น  - เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ระยะทาง 1,150 เมตร  - 4,000,000  -  - ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ อบต. อบจ.

สามจุ่น หมู่ 1 เร่ิมจากเขตหมู่ 3 สะดวกในการสัญจรไป-มา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกในการ ดอนปรู สุพรรณบรีุ

ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ ถึงหมู่ 1 ถนน สัญจรไป-มา

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์

161 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

Concrete บริเวณหมู่ที่ 2-4 การคมนาคมของประชาชน ยาว 5,013 เมตร คมนาคมที่เพิ่ม คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

ต.วงัยาง (คันคลองชลประทาน 1 ขึ้น มาตรฐานสากล

ซ้าย 1 ซ้าย) เชื่อมต่อ 

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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162 ก่อสร้างถนนลาดยาว Asphaltic  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 6,000,000 6,000,000  -  - จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

Concrete บริเวณหมู่ที่ 7 ต.วงัยาง การคมนาคมของประชาชน ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

สายคลองชลประทานสุพรรณ เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

3 ขวา เชื่อมต่อต.เสาไห ้อ.วเิศษ

ชัยชาญ

163 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  -  -  - 8,750,000 จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

Concrete ต่อจากบา้นนางเยื้อน การคมนาคมของประชาชน ยาว 2,500 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

ดอกกุหลาบ ถึงบา้นนางสมบรูณ์ เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

อาภาเภสัช ชุมชนบา้นดอนโปง่

ดงนางเจ๊กฯ

164 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphaltic  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  - 4,000,000 4,000,000  - จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

Concrete บริเวณหมู่ที่ 4 ต.วงัยาง การคมนาคมของประชาชน ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

(สายดงตาล-บรรไดทอง) เชื่อมต่อ เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง

165 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphaltic  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  - 4,000,000 4,000,000  - จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

Concrete บริเวณหมู่ที่ 9,3 การคมนาคมของประชาชน ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

ต.วงัยาง (สายคันคลองชลประทาน เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

1 ซ้าย 1 ซ้าย) เชื่อมต่อ

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

166 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphaltic  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  - 4,000,000 4,000,000  - จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

Concrete บริเวณหมู่ที่ 1 ต.วงัยาง การคมนาคมของประชาชน ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

(สายคันคลองชลประทาน 2 ซ้าย เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

1 ซ้าย) เร่ิมจากเชตถึงถนนเล่ียง

เมือง เชื่อมต่อต.โพธิพ์ระยา 

167 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิม  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

หมู่ 5 ถึงหมู่ 2 ต.วงัยาง เชื่อมต่อ การคมนาคมของประชาชน ยาว 2,800 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

ต.โพธิพ์ระยา อ.เมือง ชุมชนบา้น หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

อยู่เจริญ 3

168 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ต.วงัยาง  - เพื่อเปน็การแก้ไขปญัหา ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  - 6,000,000 6,000,000  - จ านวนเส้นทาง ประชาชนมีการ ทต. อบจ.

ถึงหมู่บา้นลาดปลาเค้า หมู่ 5 คมนาคมของประชาชน ยาว 2,000 เมตร คมนาคมที่ คมนาคมที่ดี ได้ วงัยาง สุพรรณบรีุ

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น มาตรฐานสากล

169 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต  - เพื่อใช้เปน็เส้นทางสัญจร ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 แหง่ การคมนาคม อบต. อบจ.

บริเวณหมู่ที่ 9 เชื่อมต่อต าบล ร่วมกันระหวา่ง 2 ต าบล ความยาว 6 เมตร สะดวก มะขามล้ม สุพรรณบรีุ

วงัน้ าเย็น (ชนิดไม่มีทางเทา้)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัท์  - เพื่อใหก้ารคมนาคม ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 8,482,000 8,482,000 8,482,000 8,482,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ ทต. อบจ.

ติก คอนกรีตสายคันคลองดาบเงิน สะดวก ระยะทาง 4,000 เมตร โครงการที่ ประโยชน์ร่วมกัน ตะค่า สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ต.ตะค่าจาก หนา 0.05 เมตร หรือมี ประชาชนได้รับ

บริเวณแยกถนนคันกั้นน้ าชล ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

ประทานสาย 1 ถึงคลองบา้นหว้ย 24,000 ตารางเมตร 

ระยะทาง กม.ที่ 0+000 ถึงระยะ พร้อมไหล่ทางหนิคลุก

ทาง กม.ที่ 0+000 ถึงระยะทางที่ บดทบัแน่นความกวา้ง

4+000 หนา 0.05 เมตร หรือมี

171 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - เพื่อแก้ไขปญัหาความ ผิวกวา้ง 6 เมตร 10,500,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

Asphaltic Concrete ถนนคัน เดือดร้อนด้านเส้นทาง ยาว 2,400 เมตร สัญจรสะดวก จรเข้ใหญ่ สุพรรณบรีุ

กั้นน้ าชลประทาน บา้นทบัน้ า คมนาคมใหก้ับราษฎร รวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 4 ในพื้นที่

172 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - เพื่อแก้ไขปญัหาความ ผิวกวา้ง 6 เมตร 10,000,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

Asphaltic Concrete ถนนคัน เดือดร้อนด้านเส้นทาง ยาว 2,200 เมตร สัญจรสะดวก จรเข้ใหญ่ สุพรรณบรีุ

กั้นน้ าชลประทาน หมู่ที่ 4 คมนาคมใหก้ับราษฎร รวดเร็วขึ้น

บา้นทบัน้ าไปหมู่ที่ 1 บา้นดอน ในพื้นที่

ผักเส้ียน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

173 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  - เพื่อแก้ไขปญัหาความ ผิวกวา้ง 6 เมตร 10,600,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

Asphaltic Concrete ถนนคัน เดือดร้อนด้านเส้นทาง ยาว 2,700 เมตร สัญจรสะดวก จรเข้ใหญ่ สุพรรณบรีุ

กั้นน้ าชลประทานหมู่ที่ 1 บา้น คมนาคมใหก้ับราษฎร รวดเร็วขึ้น

ดอนผักเส้ียน ต.จรเข้ใหญ่ ถึง ในพื้นที่

หมู่ที่ 10 ต.โคกคราม

174 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อใช้ในการคมนาคม หนา 0.05 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวน 1 เส้น เปน็เส้นทางที่ใช้ อบต. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายหลัง ขนส่งพชืผลทางการเกษตร กวา้ง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา กฤษณา สุพรรณบรีุ

โรงเรียนวดัราษฎร์บรูณะ หมู่ที่ 4 ไปต าบลข้างเคียง ระยะทาง 930 เมตร ติดต่อกับต าบล

ข้างเคียง

175 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  - เพื่อใช้ในการคมนาคม ความกวา้ง 7.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 แหง่ เปน็เส้นทางที่ใช้ อบต. อบจ.

ข้ามคลองชลประทานสาย 1 ขนส่งพชืผลทางการเกษตร ความยาว 30 เมตร สัญจรไป-มา กฤษณา สุพรรณบรีุ

บริเวณสะพานเหลือง หมู่ที่ 4 ไปต าบลข้างเคียง ติดต่อกับต าบล

ข้างเคียง

176 โครงการเสริมสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี เสริมสร้างถนนลาดยาง 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 จ านวนกิจกรรม/ ประชาชนมี ทต. อบจ.

สายคลองระบาย 5 ขวา สุพรรณ 3 มาตรฐาน ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร โครงการที่ เส้นทางคมนาคม ต้นคราม สุพรรณบรีุ

(ล าตาแดง) เขตติดต่อต าบลจรเข้  - เพื่อประชาชนสามารถใช้ ระยะทาง 5,000 เมตร ด าเนินการตาม สัญจรไป-มา

ใหญ่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11 เปน็เส้นทางคมนาคม รายละเอียดของ สะดวก รวดเร็ว

โครงการ ปลอดภยัยิ่งขึ้น

989,153,650 728,641,000 652,301,000 654,241,000รวม 176 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า จากพื้นที่เขต  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

ติดต่อต.สนามคลี ถึงที่นายเชื่อม การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

เจริญจันทร์ หมู่ที่ 5 ต.บา้นโพธิ์ ได้มาตรฐาน ยาว 600 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

2 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า จากคันคลอง  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

วดัปา่เขตติดต่อต าบลพหิารแดง ม.2 การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ถึงนานางบญุน า เจริญมงคล ม.3 ได้มาตรฐาน ยาว 1,500 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ต.บา้นโพธิ์ ลึก 1.00 เมตร

3 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า จากถนนกรม  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

ศิลป ์เขตติดต่อต.พหิารแดง ถึงถนน การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

สายอู่ยา-ดอนจันทร์ หมู่ที่ 3 ต. ได้มาตรฐาน ยาว 1,500 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

บา้นโพธิ์ ลึก 1.00 เมตร

4 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ าคู่ถนนสายอู่ยา-  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

ดอนจันทร์ จากเขตหมู่ 3 บริเวณ การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

หน้าบา้นนางเสนาะ เผ่าพงษค์ล้าย ได้มาตรฐาน ยาว 5 กิโลเมตร พงึพอใจ การเกษตร

ถึงเขตหมู่ที่ 7 บริเวณหน้าบา้น ลึก 1.00 เมตร

        7.2 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก คู คลอง/ปรบัปรงุคันก้ันน้้า)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่  - 2,050,000 2,050,000 2,050,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

บงึบา้นโพธิ ์ถึงคลองชลประทาน การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

3 ซ้าย 1 ขวา ได้มาตรฐาน ยาว 2,050 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

6 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

บา้นนายจ าปา สุขศรีดา ถึงสะพาน การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

คลองชลประทาน 3 ซ้าย 1 ขวา ได้มาตรฐาน ยาว 1,500 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 1.00 เมตร

7 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 6 สาย  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

หลังโรงสีสินทรัพย์ถาวร ถึงบริเวณ การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

บา้นนายประเสริฐ สมพงษ์ ได้มาตรฐาน ยาว 1,000 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 0.80 เมตร

8 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 8 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

ทา้ยคลองชลประทาน 3 ซ้าย 1 ขวา การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.00 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ลงบงึบา้นโพธิต์รงฝายน้ าล้น ได้มาตรฐาน ยาว 1,400 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 0.80 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน
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9 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ าพร้อมฝังทอ่  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่  - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

 0.60 เมตร จ านวน 46 ทอ่น จาก ได้มาตรฐาน ยาว 840 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ถนนลาดยางสายลาดโตนด-เตาอิฐ ลึก 1.00 เมตร

หมู่ที่ 1 ถึงถนนเล่ียงเมือง ฝังทอ่ 46 ทอ่น

10 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

คลองชลประทาน 3 ซ้าย 1 ขวา การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.00 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ถึงบริเวณบา้นนายสภคั กล่ินหอมดี ได้มาตรฐาน ยาว 1,165 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 0.80 เมตร

11 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 856,000 856,000 856,000 856,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

คลองชลประทาน 3 ซ้าย 1 ขวา การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.00 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ถึงบริเวณบา้นนายส าเริง มาลาวงษ์ ได้มาตรฐาน ยาว 856 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 0.80 เมตร

12 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่ 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

คลองชลประทาน 3 ซ้าย 1 ขวา การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ถึงถนนสายอู่ยา-ดอนจันทร์ ได้มาตรฐาน ยาว 1,150 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 1.50 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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13 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ที่ 9 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ดาดคอนกรีต 1 แหง่  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

วดัศีรษะเกษ ถึงถนนสายสุพรรณบรีุ การเกษตร มีทางระบายน้ า ปากคูกวา้ง 2.50 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

 - ดอนเจดีย์ (ซ.เลียบถนน) ได้มาตรฐาน ยาว 2,500 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

ลึก 1.50 เมตร

14 ก่อสร้างประตูเปดิ-ปดิน้ า คลอง  - เพื่อใหม้ีประตูปดิ-เปดิน้ า ประตูปดิ-เปดิน้ า 2 จุด  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

ส าโหลก ตรงที่นานายทวปี ส าหรับกักเก็บและระบายน้ า ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ศรีสัมพนัธ ์และนานายอนุชา ส าหรับการเกษตร พงึพอใจ การเกษตร

เอื้อทยา

15 ขุดลอกคูคลองส่งน้ า หมู่ที่ 3 จาก  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ปากคูกวา้ง 4.00 เมตร  - 5,100,000 5,100,000 5,100,000 ร้อยละที่ ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

บริเวณนานายท านอง (ฝ่ังตะวนัออก) การเกษตร มีทางระบายน้ า ยาว 3,000 เมตร ประชาชน แหล่งน้ าส าหรับ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ถึงฝายน้ าล้น หมู่ที่ 8 ได้มาตรฐาน ลึก 1.00 เมตร พงึพอใจ การเกษตร

16 ขุดลอกบงึบา้นโพธิ ์เขตติดต่อต าบล  - เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าส าหรับ ขุดลอกบงึบา้นโพธิ์ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละที่ ประชาชนใน เทศบาล อบจ.

หว้ยวงัทองถึงเขตติดต่อต าบล การเกษตร การอุปโภค ระยะทาง 12 กิโลเมตร ประชาชน ต าบลบา้นโพธิ์ ต.บา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ดอนก ายาน  - บริโภค มีน้ าเพยีงพอต่อ พงึพอใจ และต าบลข้าง

ความต้องการของประชาชน เคียงมีน้ าเพยีงพอ

ต่อการท าการ

เกษตรและความ

ต้องการของ

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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17 โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง  - เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มบา้น ระยะทางยาว 1,000 ม. 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 พื้นดินไม่ทรุดตัว 1. ประชาชนหมู่ อบต. อบจ.

ริมแม่น้ าทา่จีน บริเวณโรงเรียน เรือนและพื้นที่การเกษตร 1,3,4 จ านวน สนามชัย สุพรรณบรีุ

บรรหาร-แจ่มใส (วดัลาวทอง) ของประชาชนหมู่ที่ 1,3,4 300 ครัวเรือน ได้

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ และปอ้งกันริมตล่ิงไม่ใหน้้ า รับความปลอดภยั

กัดเซาะ จากพื้นดินทรุดตัว

บริเวณริมตล่ิง

แม่น้ าทา่จีน

2. ปอ้งกันน้ าทว่ม

บริเวณบา้นเรือน

และพื้นที่เกษตร

ของประชาชน

18 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ หมู่ที่ 1 ปากกวา้ง 3.00 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 คลองส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 เร่ิมจากหน้าบา้นนายบ ารุง ส าหรับท าการเกษตรและ เมตร ก้นกวา้ง 0.80 1 สาย ส าหรับท าการ โคกโคเฒ่า สุพรรณบรีุ

สุวรรณสูร ถึงแหล่งน้ าล าสมุห์ อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50- เกษตรและ

และสามารถส่งน้ าสนับสนุน 2.00 เมตร ระยะทาง อุปโภค-บริโภค 

พื้นที่เกษตรกรรม ยาว 1,800 เมตร อย่างเพยีงพอและ

สามารถส่งน้ า

สนับสนุนพื้นที่

เกษตรกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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19 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ หมู่ที่ 1 ปากกวา้ง 2.00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1 เร่ิมจากถนนสาย 33 ส าหรับท าการเกษตรและ เมตร ก้นกวา้ง 0.80 1 สาย ส าหรับท าการ โคกโคเฒ่า สุพรรณบรีุ

สุพรรณ-ปา่โมก ถึงทางเข้าหมู่บา้น อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50- เกษตรและ

ดอนสะแก และสามารถส่งน้ าสนับสนุน 2.00 เมตร ระยะทาง อุปโภค-บริโภค 

พื้นที่เกษตรกรรม ยาว 700 เมตร อย่างเพยีงพอและ

สามารถส่งน้ า

สนับสนุนพื้นที่

เกษตรกรรม

20 ปรับปรุงระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร  - เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ทอ่ระบายน้ าขนาด 1,940,000  -  -  - เกษตรกรได้รับ ช่วยลดความ อบต. อบจ.

บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ และอุทกภยั เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ประโยชน์จาก เสียหายใหก้ับ ไผ่ขวาง สุพรรณบรีุ

หนองอ้อด้านทศิเหนือ ม.3 เมตร จ านวน 653 ทอ่น การปรับปรุง เกษตรกรที่ได้รับ

พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ระบบส่งน้ า 80% ผลกระทบจาก

47 บอ่ ภยัแล้งและ

อุทกภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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21 ก่อสร้างดาดคอนกรีต เร่ิมต้ังแต่  - เพื่อใหป้ระชาชนมี จ านวนดาดคอนกรีต 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

บริเวณบา้นพกัชลประทาน หมู่ 2 แหล่งน้ าเพยีงพอในการ หมู่ที่ 2 ปากบนกวา้ง ก่อสร้างดาด มีแหล่งน้ าที่ สวนแตง สุพรรณบรีุ

ถึงที่ดินนายโทน ช้อยเชื้อดี หมู่ 1 ประกอบอาชีพทางการ 2.5 เมตร ยาว 3,000 คอนกรีตที่เพิ่ม เพยีงพอต่อการ

เกษตรกรรม เมตร ก้นกวา้ง 0.80 ขึ้น ประกอบอาชีพ

เมตร ทางการเกษตร

กรรม

22 ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 เร่ิม  - เพื่อใหป้ระชาชนมี จ านวนดาดคอนกรีต 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

จากที่ดินนายสุนทร ข าศิริ ถึงสวน แหล่งน้ าเพยีงพอในการ หมู่ที่ 2 ปากบนกวา้ง ก่อสร้างดาด มีแหล่งน้ าที่ สวนแตง สุพรรณบรีุ

สาธารณะหนองเข้ ประกอบอาชีพทางการ 2.5 เมตร ยาว 800 คอนกรีตที่เพิ่ม เพยีงพอต่อการ

เกษตรกรรม เมตร ก้นกวา้ง 0.80 ขึ้น ประกอบอาชีพ

เมตร ทางการเกษตร

กรรม

23 ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5  - เพื่อใหป้ระชาชนมี ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 จ านวนดาด ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

ต้ังแต่บริเวณสะพานด าถึงเขต แหล่งน้ าเพยีงพอในการ บา้นปา่ส าด า ปากบน คอนกรีตที่เพิ่ม มีแหล่งน้ าที่ สวนแตง สุพรรณบรีุ

ติดต่อต.ดอนโพธิท์อง ประกอบอาชีพทางการ กวา้ง 1.80 เมตร ลึก ขึ้น เพื่อแก้ไข เพยีงพอต่อการ

เกษตรกรรม 1 เมตร หนา 0.10 เมตร ปญัหาการ ประกอบอาชีพ

ระยะทาง 2,500 เมตร ระบายน้ า ทางการเกษตร

กรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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24 ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3  - เพื่อใหป้ระชาชนมี ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จ านวนดาด ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

บริเวณบอ่น้ ามัน ถึงริมแม่น้ าทา่วา้ แหล่งน้ าเพยีงพอในการ บา้นวงัฆ้อง ปากคลอง คอนกรีตที่เพิ่ม มีแหล่งน้ าที่ สวนแตง สุพรรณบรีุ

พร้อมฝังทอ่ ประกอบอาชีพทางการ กวา้ง 2.5 เมตร ก้นคลอง ขึ้น เพื่อแก้ไข เพยีงพอต่อการ

เกษตรกรรม กวา้ง 0.50 เมตร ลึก ปญัหาการ ประกอบอาชีพ

1.30 เมตร หนา 0.10 ระบายน้ า ทางการเกษตร

เมตร ระยะทาง 2,000 กรรม

เมตร

25 ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7  - เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ านวนดาด ประชาชนสามารถ อบต. อบจ.

ต้ังแต่บริเวณคลองชลประทาน คมนาคมขนส่งที่สะดวก บา้นดอนคูณ ปากบน คอนกรีตที่เพิ่ม มีแหล่งน้ าที่ สวนแตง สุพรรณบรีุ

ถึงที่ดินนายส าราญ พุ่มมะลิ รวดเร็ว กวา้ง 1.80 เมตร ลึก ขึ้น เพื่อแก้ไข เพยีงพอต่อการ

1 เมตร หนา 0.10 เมตร ปญัหาการ ประกอบอาชีพ

ระยะทาง 2,500 เมตร ระบายน้ า ทางการเกษตร

กรรม

26 ก่อสร้างคูดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6  - เพื่อท าใหก้ารระบายน้ า ปากกวา้ง 2.00 เมตร 1,800,000  -  -   - จ านวนคูดาด ท าใหก้ารระบาย อบต. อบจ.

จากคูดาดคอนกรีตเดิม ถึงพื้นที่ การเกษตรคล่องตัว ก้นคูกวา้ง 0.50 เมตร คอนกรีตที่ใช้ น้ า เปน็ไปอย่างมี พหิารแดง สุพรรณบรีุ

นายล้ า ศรีนิล 57P 0617800 ยาว 1,200 เมตร การได้ ประสิทธภิาพ

UTM 1607118

งบประมาณและที่ผ่านมา
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27 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า  - เพื่อไม่ใหค้ลองส่งน้ า คลองระบายน้ า 1 สาย 700,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ คูส่งน้ าไม่ต้ืนเขิน อบต. อบจ.

หมู4่ ต.สนามคลี ถึง หมู่ที่ 3 ต้ืนเขินและมีน้ าเพยีงพอ กวา้ง 8 เมตร น้ าบริโภค - และมีน้ าเพยีงพอ สนามคลี สุพรรณบรีุ

ต.ตล่ิงชัน ต่อการท าการเกษตร ลึก 3 เมตร อุปโภค และการ ต่อการท าการ

ยาว 800 เมตร ท าเกษตรกรรม เกษตร

28 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ 4  - เพื่อไม่ใหค้ลองส่งน้ า คลองส่งน้ า 1 สาย 1,000,000  -  -  - ประชาชนได้ใช้ ทางน้ าไหลสะดวก อบต. อบจ.

ต.สนามคลี เร่ิมจากสะพานบา้น ต้ืนเขินและมีน้ าเพยีงพอ กวา้ง 10 เมตร น้ าบริโภค - และเกิดประโยชน์ สนามคลี สุพรรณบรีุ

ไผ่ล้อม ถึงหมู่ 3 ต.ตล่ิงชัน ต่อการท าการเกษตร ยาว 2,000 เมตร อุปโภค และการ ต่อประชาชนใน

ท าเกษตรกรรม การใช้น้ าบริโภค -

อุปโภค และการ

ท าเกษตรกรรม

29 โครงการขุดลอกวชัพชืแม่น้ าทา่วา้  - เพื่อใหท้างน้ าไหลสะดวก แม่น้ า 1 สาย  - 2,000,000  -  - ประชาชนได้ใช้ ทางน้ าไหลสะดวก อบต. อบจ.

หมู่ 1 ต.สนามคลี เร่ิมจากวดัสกุณ และเกิดประโยชน์ต่อ กวา้ง 100 เมตร น้ าบริโภค - และเกิดประโยชน์ สนามคลี สุพรรณบรีุ

ปกัษถีึงวดัจ าปี ประชาชนในการใช้น้ าบริโภค-ยาว 4,000 เมตร อุปโภค และการ ต่อประชาชนใน

อุปโภค และการท าเกษตร- ท าเกษตรกรรม การใช้น้ าบริโภค -

กรรม อุปโภค และการ

ท าเกษตรกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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30 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต  - เพื่อแก้ไขปญัหาหญ้า ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า  -  -  - 1,950,000 ประชาชนได้ใช้ คูส่งน้ าไม่ต้ืนเขิน อบต. อบจ.

คูส่งน้ า หมู่ 4 ต.สนามคลี เร่ิมจาก ขึ้นรกและคูส่งน้ าต้ืนเขิน 1 สาย ปากคูกวา้ง น้ าบริโภค - และมีน้ าเพยีงพอ สนามคลี สุพรรณบรีุ

บา้นนายจรูญ โพรามาตร ถึงบา้น อันเนื่องมาจากการทบัถม 2.50 ม. ลึก 1.50 ม. อุปโภค และการ ต่อการท าการ

นายวนัดี แก้วสุวรรณ ติดต่อ ของดิน ก้นคูกวา้ง 0.80 ม. หนา ท าเกษตรกรรม เกษตร

เทศบาลต าบลทา่เสด็จ 0.07 ม. ระยะทาง 

1,500 ม.

31 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 21  - ระบายน้ า ยาว 1,300 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ า การระบายน้ ามี อบต. อบจ.

แนวเขตติดต่ออบต.หนองมะค่าโมง ยาว 1,300 เมตร ประสิทธภิาพ หนอง สุพรรณบรีุ

กับเทศบาลต.ด่านช้าง บริเวณ มะค่าโมง

ซอย 6 จากทางหลวงชนบท

หมายเลข สพ 3026 ถึงทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 333

32 ผันน้ าด้วยระบบไฟฟา้จากเขื่อน  - เพื่อส่งน้ าสู่พื้นที่ คลองส่งน้ าระยะทาง 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 มีระบบ ผลผลิตการ อบต. อบจ.

กระเสียว หมู่ที่ 17 ต.ด่านช้าง การเกษตร ประมาณ 15 กิโลเมตร ชลประทาน เกษตรเพิ่มขึ้น หนอง สุพรรณบรีุ

ผ่าน หมู่ที่ 18,12,21,17,6,4,15 เพิ่มขึ้น มะค่าโมง

7 และหมู่ที่ 13 ต.หนองมะค่าโมง

33 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพร้อมเดินทอ่  - สูบน้ าเพื่อการเกษตร เคร่ืองสูบน้ า 1 เคร่ือง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีเคร่ืองสูบน้ า ผลผลิตการ อบต. อบจ.

จากหว้ยกระเสียวผ่านต.ด่านช้าง เดินทอ่ยาว 4 กิโลเมตร ทอ่ส่งน้ าเพิ่มขึ้น เกษตรเพิ่มขึ้น หนอง สุพรรณบรีุ

ลงสู่ฝาย หมู่ที่ 6 บา้นกิโลแปด มะค่าโมง

ต.หนองมะค่าโมง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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34 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 1-4  - เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร 1,250,000  -  -  - ประชาชนผู้ใช้ ไม่ท าใหเ้กิด อบต. อบจ.

ต.ปา่สะแก บริเวณถนนสายหวันา- ทั้งสองข้างยาวรวม ถนน น้ าทว่มขังลด ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

ปา่สะแก (ปา่สะแก-หนองปา่แซง) 2,500 เมตร อุบติัเหตุที่อาจจะ

เกิดขึ้น

35 โครงการวางบล็อกเหล่ียมระบาย  - เพื่อใหก้ารระบายน้ าใน ด าเนินการวางบล็อก  -  - 1,400,000  - ประชาชนผู้ใช้ ท าใหน้้ าไหล อบต. อบจ.

น้ า บริเวณถนนสายปา่สะแก- พื้นที่เปน็ไปอย่างรวดเร็ว เหล่ียมระบายน้ าขนาด ถนน สะดวกไม่ท าให้ ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

วดัไทร,สายหวันา-ปา่สะแก, ลดปญัหาน้ าทว่มในหมู่บา้น 1.20x1.20x1.00x เมตร เกิดน้ าทว่ม

สายปา่สะแก-หนองปา่แซง และในระยะยาวได้ จ านวน 6 แหง่ๆละ 16

ทอ่น 

36 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ด าเนินการปรับปรุง  -  -  - 8,450,000 ประชาชนผู้ใช้ พื้นที่การเกษตร อบต. อบจ.

สาธารณประโยชน(์คลองกระเสียว) ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ ฟื้นฟแูหล่งน้ าสาธารณ ถนน 1,200 ไร่ ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 6 ต.ปา่สะแก ถึงหมู่ที่ 4 ประโยชน์ (คลอง เกษตรกรจ านวน

ต.หวัเขา กระเสียว) ปากคลอง ไม่น้อยกวา่ 40 

กวา้งเฉล่ีย 18 เมตร หลังคาเรือน

ก้นกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร ได้รับความสะดวก

ลึกเฉล่ีย 5 เมตร ในการใช้น้ าใน

ระยะทางยาว 8,000 การเกษตร

เมตร หรือปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 236,000

ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
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37 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ด าเนินการปรับปรุง  -  -  - 5,100,000 ประชาชนผู้ใช้ การเกษตรได้รับ อบต. อบจ.

สาธารณประโยชน์ (คลองระบาย ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ ฟื้นฟแูหล่งน้ าสาธารณ ถนน ความสะดวกต่อ ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

น้ า) พร้อมซ่อมแซมถนนโดยการ ประโยชน์ (คลองระบาย การขนส่งผลผลิต

ลงลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.ปา่สะแก ถึง น้ า) พร้อมซ่อมแซมถนน ทางการเกษตร

หมู่ที่ 7 ต.หวันา โดยการลงลูกรัง ปาก และในการสัญจร

คลองกวา้งเฉล่ีย 14 ม. ไป-มา

ก้นกวา้งเฉล่ีย 6 เมตร

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ระยะ

ทางยาว 3,500 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 84,000 

ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง

กวา้งเฉล่ีย 4 เมตร 

ระยะทางทั้งสองข้าง

ยาวรวม 7,000 เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไม่น้อยกวา่ 4,200ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
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38 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ด าเนินการปรับปรุง  -  -  - 7,150,000 ประชาชนผู้ใช้ พื้นที่การเกษตร อบต. อบจ.

สาธารณประโยชน์ (บอ่ยืม) ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ ฟื้นฟแูหล่งน้ าสาธารณ ถนน 900 ไร่ เกษตรกร ปา่สะแก สุพรรณบรีุ

พร้อมซ่อมแซมถนนโดยการลง ประโยชน์ (บอ่ยืม) จ านวน

ลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.วงัศรีราช ถึง พร้อมซ่อมแซมถนนโดย ไม่น้อยกวา่ 20

หมู่ที่ 1 ต.กระเสียว การลงลูกรัง ปากคลอง  หลังคาเรือนได้รับ

กวา้งเฉล่ีย 6 เมตร ก้น ความสะดวก

กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ลึก ในการใช้น้ า

เฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะ

ทางทั้งสองข้างยาวรวม

9,000 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กวา่83,970 ลบ.ม.

ลงลูกรัง (ฝ่ังขวา) กวา้ง

เฉล่ีย 8 เมตร ระยะทาง

ยาว 4,520 เมตร ลง

ลูกรัง (ฝ่ังซ้าย) กวา้ง

เฉล่ีย 4 เมตร ระยะทาง

ยาว 4,520 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังทั้งสองฝ่ัง

ไม่น้อยกวา่ 8,136ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
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39 โครงการจัดการการใช้ประโยชน์  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 5,760,000  -  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดน้ าทว่มขัง อบต. อบจ.

ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการ สัญจรได้สะดวกและ รอบที่สาธารณประโยชน์ ประชาชนที่ ประชาชนได้ใช้ เขาพระ สุพรรณบรีุ

บกุรุกเพื่อขจัดความยากจนและ ปลอดภยัในการคมนาคม เขาใหญ่ กวา้ง 6 เมตร เดินทางสะดวก สัญจรสะดวก

พฒันาชนบท หมู่ที่ 2 และขนส่งพชืผลทาง ระยะทาง 9,000 เมตร และปลอดภยั

การเกษตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

54,000 ตารางเมตร

40 โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง  - เพื่อปอ้งกันและบรรเทา ด าเนินการก่อสร้างเขื่อน 6,000,000  -  -  - ร้อยละของ บริเวณดังกล่าว อบต. อบจ.

พงัริมแม่น้ าทา่จีน หมู่ที่ 2 สาธารณภยัและปอ้งกัน ปอ้งกันตล่ิงพงั ขนาด ประชาชนที่ ไม่เกิดการพงั เขาพระ สุพรรณบรีุ

ต.เขาพระ การกัดเซาะของแม่น้ าทา่จีน กวา้ง 3 เมตร ยาว เดินทางสะดวก ทลายของตล่ิง

และการพงัทลายของตล่ิง 161 เมตร

41 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อพฒันาเปน็ส าหรับ ขุดลอกหนองกระโจม 1,053,000  -  -  - ร้อยละของ ปญัหาอุทกภยั อบต. อบจ.

สาธารณประโยชน์ขุดลอกหนอง เกษตรกรแก้ไขและปอังกัน เนื้อที่ประมาณ 6,285 เกษตรกรที่ได้ และปญัหาภยั เขาพระ สุพรรณบรีุ

กระโจม เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ปญัหาภยัแล้งและเพื่อมีน้ า ตร.ปริมาตรดินขุดไม่ รับประโยชน์ แล้งลดลง 

หมู่ที่ 4 ใช้อย่างเพยีงพอ น้อยกวา่ 33,880 ลบ.ม. ประชาชนมีน้ า

เพยีงพอในการท า

การเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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42 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสาธารณ  - เพื่อพฒันาเปน็แหล่งส าหรับขุดลอกคลองลาดปลาเค้า 1,000,000  -  -  - ร้อยละของ ปญัหาอุทกภยั อบต. อบจ.

ประโยชน์คลองลาดปลาเค้า ม.6 เกษตรกรแก้ไขและปอ้งกัน เดิมกวา้งเฉล่ีย 20 เมตร เกษตรกรที่ได้ และปญัหาภยั เขาพระ สุพรรณบรีุ

ปญัหาภยัแล้งและเพื่อมีน้ า ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร รับประโยชน์ แล้งลดลง 

ใช้อย่างเพยีงพอ ใหม่กวา้งเฉล่ีย 20 เมตร ประชาชนมีน้ า

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร เพยีงพอในการท า

ยาวประมาณ 2,000 ม. การเกษตร

หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 20,000 

ลบ.ม.

43 โครงการขุดสระเก็บกักน้ า หมู่ 1  - เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง บริเวณที่สาธารณะ หมู่ 1 559,000 559,000 559,000 559,000 มีถนนที่มี ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

บา้นเขาดิน กักเก็บน้ าไวเ้พื่อการเกษตร บา้นเขาดินปริมาณงาน มาตรฐานเพิ่ม น้ าเพยีงพอใน ต.เขาดิน สุพรรณบรีุ

ขุดสระใหม่ ปากสระ ขึ้น การเกษตร

กวา้งเฉล่ีย 60 เมตร

ก้นสระกวา้งเฉล่ีย 55

เมตร ความลึกเฉล่ีย

4.50 เมตร ความยาว

60 เมตร มีปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 15.525

ลูกบาศก์เมตร (พร้อม

ปรับเกล่ียดินใหเ้รียบ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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44 โคงการขุดสระ หมู่ 3 บา้น  - กักเก็บน้ าไวใ้ช้อุปโภค ขนาดสระน้ าพื้นที่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดหรือพื้นที่ ประชาชนมีน้ า อบต. อบจ.

กระเสียวที่สาธารณะหนองแก บริโภค 1,000 ตารางเมตร ของสระได้รับ ไวใ้ช้อุปโภค หวัเขา สุพรรณบรีุ

ตามแบบที่ก าหนด ขุด บริโภค

45 โครงการขุดลอกบงึลาดปลาเค้า  - การส่งน้ าและระบายน้ า ขนาดพื้นที่ปากบอ่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขนาดหรือพื้นที่ ประชาชนมีระบบ อบต. อบจ.

หมู่ 9 บา้นเขาเขียว บริเวณเขต เพื่อการเกษตร ไม่น้อยกวา่ 25,000 คลองที่ได้รับ การส่งน้ าระบาย หวัเขา สุพรรณบรีุ

ติดต่อต.เขาพระ-หวัเขา ตารางเมตร ลึก 5 เมตร การขุดลอก น้ า ดียิ่งขึ้น

ตามที่แบบก าหนด

46 โครงการก่อสร้างขึ้นรูปคันทาง  - เพื่อเปน็แหล่งเก็บกักน้ าไว้ ก่อสร้างขึ้นรูปคันทาง 4,280,000  -  -  - ความยาวของ มีน้ าไวใ้ช้ใน เทศบาล อบจ.

และขุดลอกหนองชะโอน ระยะ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ถนนดิน กวา้ง 5 เมตร คันทาง ฤดูแล้ง ต.เขาพระ สุพรรณบรีุ

ที่ 1 ยาว 850 เมตร และลอก

วชัพชืจ าพวกผักตบชวา

หญ้า และต้นอ้อ บริเวณ

หนองชะโอน

47 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อเปน็การบริหารน้ าและ ขุดลอกคลองส่งน้ า 2,457,900 2,457,900 2,457,900 2,457,900 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีน้ า ทต. อบจ.

คลองระบายน้ า ช่วง 1 หมู่ที่ 7 ใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ บริเวณคลองแมมโบ้ ความพงึพอใจ ไวใ้ช้เพื่อการ ทุ่งคลี สุพรรณบรีุ

ต.ทุ่งคลี การเกษตรกรรมที่เพยีงพอ (คลอง ร4 ซสพ.2) และใช้ประโยชน์ เกษตรอย่าง

ระยะทางยาว 2,900 ร่วมกัน เพยีงพอ

เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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48 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อเปน็การบริหารน้ าและ ขุดลอกคลองส่งน้ า 1,941,100 1,941,100 1,941,100 1,941,100 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีน้ า ทต. อบจ.

คลองระบายน้ า ช่วง 2 หมู่ที่ 7 ใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ บริเวณคลองหนองแหว้ ความพงึพอใจ ไวใ้ช้เพื่อการ ทุ่งคลี สุพรรณบรีุ

ต.ทุ่งคลี การเกษตรกรรมที่เพยีงพอ (คลอง ปช.1 ขวา 1 ขวา และใช้ประโยชน์ เกษตรอย่าง

1 ขวา) ร่วมกัน เพยีงพอ

49 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า  - เพื่อเปน็การบริหารน้ าและ อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า 3,932,500 3,932,500 3,932,500 3,932,500 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีน้ า ทต. อบจ.

หว้ยบงึสัมพนัธห์มู่ที่ 1,5 ต.ทุ่งคลี ใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ ขุดลอกหว้ยบงึสัมพนัธ์ ความพงึพอใจ ไวใ้ช้เพื่อการ ทุ่งคลี สุพรรณบรีุ

การเกษตรกรรมที่เพยีงพอ หมู่ที่ 1,5 ต.ทุ่งคลี และใช้ประโยชน์ เกษตรอย่าง

ร่วมกัน เพยีงพอ

50 โครงการบรูณะขุดลอกวชัพชืกีด  - เพื่อเปน็การบริหารน้ าและ เพื่อบรูณะขุดลอกวชัพชื 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีน้ า ทต. อบจ.

ขวางทางน้ า และส่วนที่ต้ืนเขิน ใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ กีดขวางทางน้ าและส่วน ความพงึพอใจ ไวใ้ช้เพื่อการ ทุ่งคลี สุพรรณบรีุ

คลอง ชป.1ข.1ข.1ข. (คลองหนอง การเกษตรกรรมที่เพยีงพอ ที่ต้ืนเขิน คลอง ชป.1ข. และใช้ประโยชน์ เกษตรอย่าง

แหว้) หมู่ที4่,7 ต.ทุ่งคลี 1ข.1ข. (คลองหนองแหว้) ร่วมกัน เพยีงพอ

หมู่ที่ 4,7 ต.ทุ่งคลี

ระยะทาง 5,000 เมตร

51 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า หมู่ 3  - เพื่อเปน็สถานที่ในการกัก เพื่อก่อสร้างฝายทดน้ า 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีน้ า ทต. อบจ.

ต.ทุ่งคลี ก่อสร้างฝายทดน้ าบริเวณ เก็บน้ าใหแ้ก่เกษตรกรได้มี หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งคลี ก่อสร้าง ความพงึพอใจ ไวใ้ช้เพื่อการ ทุ่งคลี สุพรรณบรีุ

บงึสัมพนัธ์ น้ าใช้เพยีงพอในการท าการ ฝายทดน้ าบริเวณบงึ และใช้ประโยชน์ เกษตรอย่าง

เกษตรและการอุปโภคต่างๆ สัมพนัธ์ ร่วมกัน เพยีงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการบรูณะซ่อมแซมปรับปรุง  - เพื่อเปน็การบริหารน้ าและ บรูณะซ่อมแซมปรับปรุง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 มี ประชาชนมีน้ า ทต. อบจ.

ทอ่ระบายน้ าคอนกรีตบล็อคคลอง ใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าเพื่อ ทอ่ระบายน้ าคอนกรีต ความพงึพอใจ ไวใ้ช้เพื่อการ ทุ่งคลี สุพรรณบรีุ

ชป.1ข.1ข. หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี การเกษตรกรรมที่เพยีงพอ บล็อคคลอง ชป.1ข.1ข. และใช้ประโยชน์ เกษตรอย่าง

หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี (ทอ่ใน ร่วมกัน เพยีงพอ

ต.สระแจง) ขนาดกวา้ง

2 เมตร สูง 2 เมตร

จ านวน 2 ช่อง ยาว 8 ม.

53 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าลาดควาย  - เพื่อเก็บกักน้ าไวใ้ช้ในการ ขุดอ่างเก็บน้ าลาดควาย 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชนในพื้นที่ อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2 อุปโภคและบริโภค ประมาณงานพื้นที่ 30ไร่ ได้มีอ่างเก็บน้ า บางเลน สุพรรณบรีุ

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ไวใ้ช้ในการ

อุปโภค บริโภค

54 โครงการเสริมคันกั้นน้ า (เลียบ  - เพื่อปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม ฐานกวา้ง 6 เมตร 3,342,500 3,342,500 3,342,500 3,342,500 ร้อยละ 50 น้ า สามารถปอ้งกัน อบต. อบจ.

คลองบางศาลเจ้า - คลองบางเลน) ที่พกัอาศัยและพื้นที่ทางการ ผิวบนกวา้ง 4 เมตร ไม่ทว่มพื้นที่ น้ าทว่มปญัหาน้ า ต้นตาล สุพรรณบรีุ

จากบริเวณข้างบา้นนายกฤษะ - เกษตรของประชาชน สูงเฉล่ีย 1 เมตร การเกษตร ทว่มที่พกัอาศัย

ใจตรง ถึงบริเวณข้างบา้นนาย ยาว 2,800 เมตร และพื้นที่ทาง

ยุทธนา ผิวเกล้ียง หมู่ 1,2,3 การเกษตร

ต.ต้นตาลเชื่อมต่อคลองบางเลน

หมู่ 1 ต.บางเลน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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55 โครงการเสริมคันกั้นน้ าจากบริเวณ  - เพื่อปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม ฐานกวา้ง 11 เมตร 2,751,000 2,751,000 2,751,000 2,751,000 ร้อยละ 50 น้ า สามารถปอ้งกัน อบต. อบจ.

ปากคลองรางอ้ายจนถึงบริเวณข้าง ที่พกัอาศัยและพื้นที่ทางการ คลองกวา้ง 5 เมตร ไม่ทว่มพื้นที่ น้ าทว่มปญัหาน้ า ต้นตาล สุพรรณบรีุ

บา้นนางสาล่ี จินดารัตน์หมู่ที่ เกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 3 เมตร การเกษตร ทว่มที่พกัอาศัย

1,2,3 ต.ต้นตาลเชื่อมต่อหมู่ 1 ยาว 2,350 เมตร และพื้นที่ทาง

ต.บางตะเคียน การเกษตร

56 โครงการขุดอ่างกักเก็บน้ าหมู่ 3  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ปากกวา้ง 30 เมตร 1,763,000 1,763,000 1,763,000 1,763,000 ร้อยละ 20 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ อบต. อบจ.

บริเวณหนองล าบางแขม ในการท าการเกษตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 20 เมตร ประชาชนมีน้ าใช้ ในการเกษตรและ ต้นตาล สุพรรณบรีุ

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ในการเกษตร มีคุณภาพชีวติดีขึ้น

ยาว 350 เมตร

57 โครงการขุดอ่างกักเก็บน้ าหมู่ 6  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ปากกวา้งเฉล่ีย 50 เมตร 3,817,000 3,817,000 3,817,000 3,817,000 ร้อยละ 20 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ อบต. อบจ.

หนองไอ้แบน ในการท าการเกษตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 30 เมตร ประชาชนมีน้ าใช้ ในการเกษตรและ ต้นตาล สุพรรณบรีุ

ลึกเฉล่ีย 10 เมตร ในการเกษตร มีคุณภาพชีวติ

ยาว 160 เมตร ดีขึ้น

58 คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลอง สะดวกและปอ้งกันปญัหา 2.00 เมตร ความยาว ประชาชนมี ปลอดภยัจาก ทุ่งคอก สุพรรณบรีุ

ส่งน้ าหลังวดัทุ่งคอก หมู่ 10 น้ าทว่ม รวม 220 เมตร ความพงึพอใจ ปญัหาน้ าทว่มขัง

ในการปอ้งกัน การระบายน้ ามี

ปญัหาน้ าทว่มขัง ประสิทธภิาพ

ในจุดเส่ียงต่างๆ หมดปญัหาอุทก

ภยั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ก่อสร้างประตูระบายน้ าและขุด  - เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ าท าประตูปดิ-เปดิ และ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมี อบต. อบจ.

ลอกอ่างเก็บน้ าหนองสองตอน ที่สะอาดสามารถใช้ในการ ขุดลอกลึกประมาณ 2 ม. ทั้งสามหมู่มีน้ า แหล่งน้ าที่สะอาด บางพลับ สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 1,2,6 อุปโภค บริโภค จากระดับพื้นดินเดิมรวม สะอาดใช้อย่าง และใช้ในการ

พื้นที่ 32,675 ตร.ม.หรือ เพยีงพอ อุปโภค บริโภค

คิดปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกวา่ 65,350 ลบ.ม.

60 โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกัน  - เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ ก่อสร้างเขื่อน คสล. 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ประชาชนในพื้นที่ อบต. อบจ.

ตล่ิงพงั หมู่ที่ 1 จากบา้นนาย ปอ้งกันน้ า ระยะทาง 280 เมตร ได้มีเขื่อน คสล.ที่ บางเลน สุพรรณบรีุ

มานิตย์ ถึงปากคลองโรงช้าง ได้มาตรฐาน

ปอ้งกันตล่ิงพงั

และปอ้งกันน้ า

ทว่ม

61 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง  - เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ ระยะทาง 270 เมตร 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ประชาชนในพื้นที่ อบต. อบจ.

ปอ้งกันน้ าทว่ม ริมคลองสองพี่น้องและ ได้มีเขื่อนคสล.ที่ หวัโพธิ์ สุพรรณบรีุ

ชุมชนหมู่ที่ 5 ต.หวัโพธิ์ ได้มาตรฐาน

ปอ้งกันตล่ิงพงั

ปอ้งกันน้ าทว่ม

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 ขุดลอกเหมืองส่งน้ า หมู่ที่ 2  - เพื่อการระบายน้ าที่ ขุดลอกเหมืองระยะทาง 600,000  -  -  - ลอกเหมืองน้ า การระบายน้ า ทต. อบจ.

ต่อจากเขตเทศบาลต.สระกรโจม สะดวกขึ้น ยาว 1,960 เมตร โดย ยาว 1,960 เมตร เพื่อการเกษตร สระกระ สุพรรณบรีุ

ถึงหมู่บา้นอ่างทอง ปากเหมืองกวา้ง 3.50 ดีขึ้น โจม

เมตร ก้นกวา้ง 0.50 

เมตร ลึก 1.50 เมตร

63 ท าฝายน้ าล้น หมู่ที่ 8  - เพื่อใหม้ีแหล่งกักเก็บน้ า จากฝายน้ าล้นเดิมถึง  -  - 3,000,000  - มีแหล่งกักเก็บน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ า อบต. อบจ.

เพื่อการเกษตรเพยีงพอ เขตติดต่อเทศบาล เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร กระเสียว สุพรรณบรีุ

สามชุก ยาว 70 เมตร เพิ่มขึ้น เพยีงพอ

64 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ าเชื่อม  - เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อลดผล ผิวกวา้ง 5 เมตร 5,000,000  -  -  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมีทาง อบต. อบจ.

ถนนคันกั้นน้ าชลประทาน หมู่ที่ 4 กระทบจากภยัแล้งเพื่อเพิ่ม ฐานกวา้ง 10 เมตร สัญจรสะดวก จรเข้ใหญ่ สุพรรณบรีุ

บา้นทบัน้ า ถึงที่นานายโยธนิ ประสิทธภิาพการไหลของน้ า สูง 1.2 เมตร รวดเร็วขึ้น

สุขเคหา ลกผลกระทบจากการเกิด ยาว 2,225 เมตร

อุทกภยั

65 โครงการขุดลอกคลองสาลี จาก  - เพื่อมีน้ าใช้เพยีงพอต่อ ความยาว 6,800 เมตร 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 จ านวน 1 แหง่ ใช้น้ าเพื่อการ อบต. อบจ.

ประตูระบายน้ าปลายคลองสาลี ความต้องการทาง เกษตรได้อย่าง กฤษณา สุพรรณบรีุ

ถึงบา้นนางมาลี อินสุก หมู่ที่ 7 การเกษตร สะดวก

380,798,000 368,325,000 369,725,000 387,975,000รวม 65 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า รายละเอียดตามแบบ 2,788,000 2,788,000 2,788,000 2,788,000 มีถนนที่มี ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 สะอาดส าหรับการอุปโภค มาตรฐานกรมทรัพยากร มาตรฐานเพิ่ม น้ าเพยีงพอใน ต.เขาดิน สุพรรณบรีุ

(บา้นหนองแขม) บริโภค น้ าก าหนดพร้อมปา้ย ขึ้น การเกษตร

โครงการจ านวน 1 ปา้ย

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า รายละเอียดตามแบบ 2,788,000 2,788,000 2,788,000 2,788,000 มีถนนที่มี ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 สะอาดส าหรับการอุปโภค มาตรฐานกรมทรัพยากร มาตรฐานเพิ่ม น้ าเพยีงพอใน ต.เขาดิน สุพรรณบรีุ

(บา้นทุ่งกระเต้น) บริโภค น้ าก าหนดพร้อมปา้ย ขึ้น การเกษตร

โครงการจ านวน 1 ปา้ย

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  - เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 2,651,800 2,651,800 2,651,800 2,651,800 จ านวนผู้ใช้น้ า ประชาชนไม่น้ า อบต. อบจ.

แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 แบบผิวดินขนาดใหญ่ ไม่น้อยกวา่ 121- ไวใ้ช้อุปโภค ยางนอน สุพรรณบรีุ

บา้นยางนอน (หอถังสูงขนาด 30 300 หลังคา บริโภค

ลูกบาศก์เมตร) ราย เรือน

ละเอียดตามแบบมาตร

ฐานกรมทรัพยากรน้ า

ก าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

        7.3 แผนงานเคหะและชุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  - เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 2,651,800 2,651,800 2,651,800 2,651,800 จ านวนผู้ใช้น้ า ประชาชนไม่น้ า อบต. อบจ.

แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 แบบผิวดินขนาดใหญ่ ไม่น้อยกวา่ 121- ไวใ้ช้อุปโภค ยางนอน สุพรรณบรีุ

บา้นยางนอน (หอถังสูงขนาด 30 300 หลังคา บริโภค

ลูกบาศก์เมตร) ราย เรือน

ละเอียดตามแบบมาตร

ฐานกรมทรัพยากรน้ า

ก าหนด

5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  - เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 2,651,800 2,651,800 2,651,800 2,651,800 จ านวนผู้ใช้น้ า ประชาชนไม่น้ า อบต. อบจ.

แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 แบบผิวดินขนาดใหญ่ ไม่น้อยกวา่ 121- ไวใ้ช้อุปโภค ยางนอน สุพรรณบรีุ

บา้นหว้ยปลาช่อน (หอถังสูงขนาด 30 300 หลังคา บริโภค

ลูกบาศก์เมตร) ราย เรือน

ละเอียดตามแบบมาตร

ฐานกรมทรัพยากรน้ า

ก าหนด

6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  - เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 1 ระบบประปาหมู่บา้น 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระบบ ประชาชนหมู่ 1 อบต. อบจ.

แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบ มีน้ าสะอาดไวใ้ช้ในการ หมู่ที่ 1 ต.ศรีส าราญ สาธารณูปโภค มีน้ าสะอาดไวใ้ช้ ศรีส าราญ สุพรรณบรีุ

กรมทรัพยากรน้ าและอบต.) ระบบ อุปโภค-บริโภค และ ในการอุปโภค

ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต าบล สาธารณูปการ บริโภค

ศรีส าราญ ทั่วถึงและมี

ประสิทธภิาพ

มากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น แบบผิวดิน  - เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 13 ระบบประปาหมู่บา้น 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระบบ ประชาชนหมู่ 13 อบต. อบจ.

ขนาดใหญ(่ตามแบบกรมทรัพยากร มีน้ าสะอาดไวใ้ช้ในการ หมู่ที่ 13 ต.ศรีส าราญ สาธารณูปโภค มีน้ าสะอาดไวใ้ช้ ศรีส าราญ สุพรรณบรีุ

น้ าและอบต.) อุปโภคบริโภค และ ในการอุปโภค

สาธารณูปการ บริโภค

ทั่วถึงและมี

ประสิทธภิาพ

มากขึ้น

8 โครงการก่อสร้างหอถังประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. 1,064,000 1,064,000 1,064,000 14,064,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ า อบต. อบจ.

พร้อมระบบสูบน้ าหมู่ 1 บริเวณ อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีน้ าใช้ สะอาดใช้ในการ ต้นตาล สุพรรณบรีุ

ข้างที่นางวนันา ศรีภกัดี ในการอุปโภค อุปโภค บริโภค

บริโภคอย่าง

ทั่วถึง

9 โครงการก่อสร้างหอถังประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. 1,064,000 1,064,000 1,064,000 14,064,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ า อบต. อบจ.

พร้อมระบบสูบน้ าหมู่ 3 บริเวณ อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีน้ าใช้ สะอาดใช้ในการ ต้นตาล สุพรรณบรีุ

ข้าง อบต.ต้นตาล ในการอุปโภค อุปโภค บริโภค

บริโภคอย่าง

ทั่วถึง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  - เพี่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างระบบประปา 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 ประชาชนอีก ประชาชนมีน้ า อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 ต.บางพลับ หมู่ที่ 6 มีน้ าสะอาดใช้ หมู่บา้นประเภทประปา ร้อยละ 60 มีน้ า สะอาดใช้ในการ บางพลับ สุพรรณบรีุ

อุปโภค บริโภคอย่างเพยีงพอ บาดาลขนาดใหญ่ ตาม สะอาดใช้อย่าง อุปโภค บริโภค

และทั่วถึงทกุครัวเรือน แบบแปลนกรม เพยีงพอและ ในครัวเรือน

ทรัพยากรน้ า จ านวน 1 ทั่วถึงทกุครัว

แหง่ เรือน

25,268,400 25,268,400 25,268,400 51,268,400รวม  10  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือหม้อต้มน้้าร้อน เพื่อใช้ในการประชุมสภา  1 ใบ 14,000       -  -  - กองกิจการสภา
ขนาดความจุ 18 ลิตร และประชุมคณะ

กรรมการต่างๆ ใช้ใน

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองโทรสารส่งเอกสาร ใช้ในราชการ 1 เคร่ือง 18,000       -  -  - กองกิจการสภา
ได้คร้ังละไม่ต้่าวา่ กองกิจการสภา
20 แผ่น

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ใช้ในราชการ  1 คัน 787,000       -  -  - กองกิจการสภา
ปริมาตรกระบอกสูงไม่ กองกิจการสภา
ต้่ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคป

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ โต๊ะพบัหน้าฟอเมก้าขาว เพื่อใช้ในงานประชุม จ านวน 10 ตัว 11,500  -  -  - ส านักปลัด อบจ.
โครงขาเหล็กพบัได้ ขนาด และกิจกรรม/โครงการ
กวา้ง 60 ม. ยาว 180 ซม. ต่าง ๆ ใน อบจ.
สูง 75 ซม.

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ โต๊ะพบัหน้าฟอเมก้าขาว เพื่อใช้ในงานประชุม จ านวน 10 ตัว 12,500       -  -  - ส านักปลัด อบจ.
โครงขาเหล็กพบัได้ ขนาด และกิจกรรม/โครงการ
กวา้ง 75 ม. ยาว 180 ซม. ต่าง ๆ ใน อบจ.
สูง 75 ซม.

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เก้าอี้บนุวม พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในงานประชุม จ านวน 300 ตัว 150,000     -  -  - ส านักปลัด อบจ.
และกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ใน อบจ.

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ พร้อม เพื่อใช้ในงานประชุม 172,000     -  -  - ส านักปลัด อบจ.

ปร้ินเตอร์ 5 เคร่ือง และกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ใน อบจ. เคร่ืองพมิพข์าว-ด า  4 เคร่ือง 64,000       -  -  -

เคร่ืองพมิพสี์เลเซอร์ 1 เคร่ือง 12,000       -  -  -
เคร่ืองส ารองไฟ 5 เคร่ือง 16,000       -  -  -

คอมพวิเตอร์แบบส านักงาน 80,000       -  -  -
จ านวน 5 เคร่ือง

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองส่งเอกสาร (FAX) เพื่อใช้ในการติดต่อ จ านวน 3 เคร่ือง 18,000       -  -  - ส านักปลัด อบจ.
ส่งเอกสารได้ 20 แผ่น ประสานงานต่าง ๆ ของ

ทางราชการ

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ กล้องถ่ายรูป ความละเอียด เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000       -  -  - ส านักปลัด อบจ.
16 ล้านพกิเซล ประชาสัมพนัธง์าน

กิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองท าลายเอกสาร เพื่อลดจ านวนเอกสารที่ จ านวน 1 เคร่ือง 32,000       -  -  - ส านักปลัด อบจ.
แบบท าลายเอกสาร ไม่ได้ใช้ประโยชน์และ

คร้ังละ 20 แผ่น เอกสารส าคัญที่หมดอายุ
การใช้งาน

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ กาต้มน้ าร้อน ขนาด เพื่อใช้ในการรับรอง จ านวน 1 เคร่ือง 14,000       -  -  - ส านักปลัด อบจ.

ความจุ 18 ลิตร บริการชุมชนและคณะ
กรรมการต่าง ๆ

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ กล้อง CCTV เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือใน จ านวน 2 ตัว 100,000     -  -  - ขนส่งด่านช้าง

การรักษาความปลอดภยั ส านักปลัด อบจ.

ในชีวติและทรัพย์สินของ
ทางราชการ

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ รถตัดหญ้า แบบเข็น เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณ จ านวน 1 คัน  - 13,000      -  - ขนส่งด่านช้าง
สวนหย่อมภายในสถานี ส านักปลัด อบจ.
ขนส่งด่านช้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ใช้เก็บเอกสารส าคัญของ จ านวน 3 ตู้  -  -  - 12,000     ขนส่งด่านช้าง

สถานีขนส่งด่านช้าง ส านักปลัด อบจ.

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้เปน็ยานพาหนะใน จ านวน 1 คัน  -  - 800,000     - ส านักปลัด อบจ.

การเดินทางประสานงาน

ระหวา่งส่วนราชการ

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ ใช้ในภารกิจของ อบจ. จ านวน 2 เคร่ือง 66,000       -  -  - ขนส่งด่านช้าง

ชนิดแขวน ขนาด 25,000 สุพรรณบรีุ ส านักปลัด อบจ.

BTU

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ซ่อมแซมหอ้งน้ าส าหรับ บริการผู้โดยสาร และ  - 1,890,000   -  -  - ขนส่งด่านช้าง

ส่ิงก่อสร้าง ผู้โดยสารขนส่งด่านช้าง บคุคลทั่วไป ส านักปลัด อบจ.

สถานีขนส่งด่านช้าง

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร รับ-ส่งเอกสารทาง จ านวน 5 เคร่ือง 30,000      10,000     10,000      - ส านักปลัด

ราชการ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ใช้ในภารกิจของ อบจ. จ านวน 1 เคร่ือง 35,000       -  -  - ส านักปลัด

สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ใช้ในภารกิจของ อบจ. จ านวน 1 เคร่ือง  - 10,000      -  - ส านักปลัด

สุพรรณบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง ใช้ในภารกิจของ อบจ. จ านวน 2 เคร่ือง 5,000       5,000        -  - ส านักปลัด อบจ.

และวทิยุ สุพรรณบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 12 เคร่ือง 80,000      48,000     16,000     48,000     บงึฉวาก
ส าหรับงานส านักงาน ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 7,900       บงึฉวาก
Multifunction แบบฉีด ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
หมึก (Inkjet) บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 12 เคร่ือง 72,000      48,000     12,000     12,000     บงึฉวาก
เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
Network บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 5 เคร่ือง 23,700       -  - 15,800     บงึฉวาก
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
ด า บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 17 เคร่ือง 22,400      12,800     96,000     96,000     บงึฉวาก
ขนาด 800 VA ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

บงีฉวากฯ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง 210,000     -  -  - บงึฉวาก
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 2 เคร่ือง 30,000       - 30,000      - บงึฉวาก
ใช้กระดาษธรรมดา ส่ง ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
เอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป จัดซ้ือถังดับเพลิง เพื่อปอ้งกันอัคคีภยั จ านวน 30 ถัง 49,500       -  - 49,500     บงึฉวาก
ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 50 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 6 เคร่ือง 9,000,000     -  -  - บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 40 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 3 เคร่ือง  - 900,000    900,000    900,000   บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 25 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 1 เคร่ือง  - 500,000     -  - บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 20 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 2 เคร่ือง 800,000     -  -  - บงึฉวาก

แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 15 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 1 เคร่ือง  - 300,000     -  - บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 7.5 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 2 เคร่ือง 400,000     -  -  - บงึฉวาก

แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 5 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 2 เคร่ือง 300,000     -  -  - บงึฉวาก

แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ าแบบแช่ เพื่อใช้สูบน้ าล้างตะกอน จ านวน 24 เคร่ือง 84,000       - 84,000      - บงึฉวาก

 (ไดโว)่ ขนาด 0.5 แรงม้า ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ าขนาด ใช้ดูดตะกอน จ านวน 14 เคร่ือง 280,000     - 280,000     - บงึฉวาก

1 แรงม้า 1 เฟส ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ าขนาด ใช้ท าโปรตีนสกิมเมอร์ จ านวน 14 เคร่ือง 400,000     - 400,000     - บงึฉวาก

3 แรงม้า 3 เฟส และใช้สูบน้ า ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตโอโซน ฆ่าเชื้อโรคภายในบอ่ จ านวน 4 เคร่ือง  - 1,400,000  - 1,400,000    บงึฉวาก

ขนาด 45 กรัม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตโอโซน ฆ่าเชื้อโรคภายในบอ่ จ านวน 3 ตัว  - 383,000     - 192,000   บงึฉวาก

ขนาด 10 กรัม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตโอโซน ฆ่าเชื้อโรคภายในบอ่ จ านวน 1 ตัว  - 130,000     -  - บงึฉวาก

ขนาด 5 กรัม ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือชุดไมค์-ล าโพง เพื่อปฏบิติังานด้านการ จ านวน 20 เคร่ือง 30,000       -  - 30,000     บงึฉวาก

ขยายเสียงขนาดเล็ก บริการนักทอ่งเที่ยวโดยให้ ส านักปลัด

ค าแนะน าในการเยี่ยมชม

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือตู้แช่ ขนาด 45 คิว เพื่อใช้แช่อาหารปลา, จ านวน 2 ตู้ 66,000       -  - 66,000     บงึฉวาก

บกิฟตุ อาหารจระเข้ ภายใน ส านักปลัด

บงึฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร จ านวน 4 ตู้ 22,000       -  - 22,000     บงึฉวาก

ของบงึฉวากฯ ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภมูิน้ า จ านวน 5 เคร่ือง 5,000,000   -  -  - บงึฉวาก

ระบบ AHU ภายในบอ่ปลาฉลามฯ ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ค่าที่ดินและ จัดซ้ือรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ติดต่อราชการและเดินทาง จ านวน 1 คัน 1,214,000   -  -  - บงึฉวาก

ส่ิงก่อสร้าง  (ดีเซล) ปริมาณกระบอก ไปร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ส านักปลัด

สูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี ขององค์กร

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองวดัออกซิเจน เพื่อวดัอุณหภมูิและค่า จ านวน 4 เคร่ือง 192,600     -  - 192,600   บงึฉวาก

หรือการแพทย์ ในน้ า ออกซิเจนที่ละลายในน้ า ส านักปลัด

ภายในบอ่ปลาต่าง ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองซักพรม เพื่อก าจัดคราบส่ิง จ านวน 1 เคร่ือง 188,000     -  -  - บงึฉวาก

สกปรกบริเวณพรมภายใน ส านักปลัด

อาคาร 3

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเช็ควาล์ว ASHAHI เพื่อใช้กันน้ าย้อนในระบบ จ านวน 1 ตัว 50,000       -  -  - บงึฉวาก

ขนาด 4 นิ้ว ปั๊มน้ า ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิด เพื่อใช้ปฏบิติังานด้าน จ านวน 1 ตัว 20,000       -  -  - บงึฉวาก

มอเตอร์ไฟฟา้ การประชุม,อบรม,สัมมนา ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณ่าและ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพื่อใช้ปฏบิติังานด้าน จ านวน 1 ตัว 39,000       -  -  - บงึฉวาก

เผยแพร่ โปรเจคเตอร์ การประชุม,อบรม,สัมมนา ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ จัดซ้ือและติดต้ังระบบ เพื่อนับจ านวนทอ่งเที่ยว การจัดซ้ือและติดต้ังระบบ 1,580,000   -  -  - บงึฉวาก

นับจ านวนผู้เข้าชม ที่เข้าชมภายในบงึฉวาก นับจ านวนผู้เข้าชม ส านักปลัด

 (Counting Sensor) เฉลิมพระเกียรติฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองชั่งไฟฟา้ทศนิยม ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 1 เคร่ือง 62,060       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ 2 ต าแหน่ง แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองผลิตโอโซน ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 1 ตัว 1,807,230   -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ  (แบบเคล่ือนย้ายไม่ได้) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

ขนาด 80 กรัม/ชั่วโมง เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองผลิตโอโซน ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 1 ตัว 2,512,360   -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ  (แบบเคล่ือนย้ายไม่ได้) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

ขนาด 200 กรัม/ชั่วโมง เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ปั๊มน้ า ขนาด 1 แรงม้า ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 12 เคร่ือง 369,600     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ปั๊มแช่สแตนเลส ขนาดทอ่ ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 10 ตัว 59,900       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ 2 นิ้ว (แบบไม่มีลูกลอย) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ปั๊มแช่สแตนเลส ขนาดทอ่ ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 5 ตัว 35,500       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ 2 นิ้ว (แบบมีลูกลอย) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ วาล์ว ขนาด 6 นิ้ว ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 5 ตัว 215,000     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ วาล์ว ขนาด 4 นิ้ว ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 5 ตัว 96,000       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 งาน 400,000     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ เสียงตามสายในบงึฉวาก อ านวยความสะดวก ส านักปลัด

นักทอ่งเที่ยวและการ

ติดต่อส่ือสาร

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองวดัออกซิเจนในน้ า ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 2 เคร่ือง 209,720     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

5,767,370    -  -  -

รวม 5 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 145,790,670    41,984,200   43,240,900   40,437,100  

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 12 เคร่ือง 80,000      48,000     16,000     48,000     บงึฉวาก
ส าหรับงานส านักงาน ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 7,900       บงึฉวาก
Multifunction แบบฉีด ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
หมึก (Inkjet) บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 12 เคร่ือง 72,000      48,000     12,000     12,000     บงึฉวาก
เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
Network บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 5 เคร่ือง 23,700       -  - 15,800     บงึฉวาก
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
ด า บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 17 เคร่ือง 22,400      12,800     96,000     96,000     บงึฉวาก
ขนาด 800 VA ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

บงีฉวากฯ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง 210,000     -  -  - บงึฉวาก
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 2 เคร่ือง 30,000       - 30,000      - บงึฉวาก
ใช้กระดาษธรรมดา ส่ง ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
เอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น บงีฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป จัดซ้ือถังดับเพลิง เพื่อปอ้งกันอัคคีภยั จ านวน 30 ถัง 49,500       -  - 49,500     บงึฉวาก
ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 50 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 6 เคร่ือง 9,000,000     -  -  - บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 40 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 3 เคร่ือง  - 900,000    900,000    900,000   บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 25 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 1 เคร่ือง  - 500,000     -  - บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 20 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 2 เคร่ือง 800,000     -  -  - บงึฉวาก

แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 15 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 1 เคร่ือง  - 300,000     -  - บงึฉวาก
แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 7.5 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 2 เคร่ือง 400,000     -  -  - บงึฉวาก

แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 5 เพื่อใช้หมุนเวยีนน้ า และ จ านวน 2 เคร่ือง 300,000     -  -  - บงึฉวาก

แรงม้า ทดแทนปั๊มเดิม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ าแบบแช่ เพื่อใช้สูบน้ าล้างตะกอน จ านวน 24 เคร่ือง 84,000       - 84,000      - บงึฉวาก

 (ไดโว)่ ขนาด 0.5 แรงม้า ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ าขนาด ใช้ดูดตะกอน จ านวน 14 เคร่ือง 280,000     - 280,000     - บงึฉวาก

1 แรงม้า 1 เฟส ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือปั๊มน้ าขนาด ใช้ท าโปรตีนสกิมเมอร์ จ านวน 14 เคร่ือง 400,000     - 400,000     - บงึฉวาก

3 แรงม้า 3 เฟส และใช้สูบน้ า ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตโอโซน ฆ่าเชื้อโรคภายในบอ่ จ านวน 4 เคร่ือง  - 1,400,000  - 1,400,000    บงึฉวาก

ขนาด 45 กรัม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตโอโซน ฆ่าเชื้อโรคภายในบอ่ จ านวน 3 ตัว  - 383,000     - 192,000   บงึฉวาก

ขนาด 10 กรัม ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองผลิตโอโซน ฆ่าเชื้อโรคภายในบอ่ จ านวน 1 ตัว  - 130,000     -  - บงึฉวาก

ขนาด 5 กรัม ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือชุดไมค์-ล าโพง เพื่อปฏบิติังานด้านการ จ านวน 20 เคร่ือง 30,000       -  - 30,000     บงึฉวาก

ขยายเสียงขนาดเล็ก บริการนักทอ่งเที่ยวโดยให้ ส านักปลัด

ค าแนะน าในการเยี่ยมชม

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือตู้แช่ ขนาด 45 คิว เพื่อใช้แช่อาหารปลา, จ านวน 2 ตู้ 66,000       -  - 66,000     บงึฉวาก

บกิฟตุ อาหารจระเข้ ภายใน ส านักปลัด

บงึฉวากฯ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร จ านวน 4 ตู้ 22,000       -  - 22,000     บงึฉวาก

ของบงึฉวากฯ ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภมูิน้ า จ านวน 5 เคร่ือง 5,000,000   -  -  - บงึฉวาก

ระบบ AHU ภายในบอ่ปลาฉลามฯ ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ค่าที่ดินและ จัดซ้ือรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ติดต่อราชการและเดินทาง จ านวน 1 คัน 1,214,000   -  -  - บงึฉวาก

ส่ิงก่อสร้าง  (ดีเซล) ปริมาณกระบอก ไปร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ส านักปลัด

สูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี ขององค์กร

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองวดัออกซิเจน เพื่อวดัอุณหภมูิและค่า จ านวน 4 เคร่ือง 192,600     -  - 192,600   บงึฉวาก

หรือการแพทย์ ในน้ า ออกซิเจนที่ละลายในน้ า ส านักปลัด

ภายในบอ่ปลาต่าง ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองซักพรม เพื่อก าจัดคราบส่ิง จ านวน 1 เคร่ือง 188,000     -  -  - บงึฉวาก

สกปรกบริเวณพรมภายใน ส านักปลัด

อาคาร 3

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซ้ือเช็ควาล์ว ASHAHI เพื่อใช้กันน้ าย้อนในระบบ จ านวน 1 ตัว 50,000       -  -  - บงึฉวาก

ขนาด 4 นิ้ว ปั๊มน้ า ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิด เพื่อใช้ปฏบิติังานด้าน จ านวน 1 ตัว 20,000       -  -  - บงึฉวาก

มอเตอร์ไฟฟา้ การประชุม,อบรม,สัมมนา ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณ่าและ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพื่อใช้ปฏบิติังานด้าน จ านวน 1 ตัว 39,000       -  -  - บงึฉวาก

เผยแพร่ โปรเจคเตอร์ การประชุม,อบรม,สัมมนา ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ จัดซ้ือและติดต้ังระบบ เพื่อนับจ านวนทอ่งเที่ยว การจัดซ้ือและติดต้ังระบบ 1,580,000   -  -  - บงึฉวาก

นับจ านวนผู้เข้าชม ที่เข้าชมภายในบงึฉวาก นับจ านวนผู้เข้าชม ส านักปลัด

 (Counting Sensor) เฉลิมพระเกียรติฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองชั่งไฟฟา้ทศนิยม ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 1 เคร่ือง 62,060       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ 2 ต าแหน่ง แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองผลิตโอโซน ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 1 ตัว 1,807,230   -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ  (แบบเคล่ือนย้ายไม่ได้) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

ขนาด 80 กรัม/ชั่วโมง เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองผลิตโอโซน ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 1 ตัว 2,512,360   -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ  (แบบเคล่ือนย้ายไม่ได้) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

ขนาด 200 กรัม/ชั่วโมง เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ปั๊มน้ า ขนาด 1 แรงม้า ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 12 เคร่ือง 369,600     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ปั๊มแช่สแตนเลส ขนาดทอ่ ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 10 ตัว 59,900       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ 2 นิ้ว (แบบไม่มีลูกลอย) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ปั๊มแช่สแตนเลส ขนาดทอ่ ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 5 ตัว 35,500       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ 2 นิ้ว (แบบมีลูกลอย) แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ วาล์ว ขนาด 6 นิ้ว ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 5 ตัว 215,000     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ วาล์ว ขนาด 4 นิ้ว ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 5 ตัว 96,000       -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 งาน 400,000     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ เสียงตามสายในบงึฉวาก อ านวยความสะดวก ส านักปลัด

นักทอ่งเที่ยวและการ

ติดต่อส่ือสาร

ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองวดัออกซิเจนในน้ า ใช้ในภารกิจของสถาน จ านวน 2 เคร่ือง 209,720     -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

5,767,370    -  -  -

รวม 5 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 145,790,670    41,984,200   43,240,900   40,437,100  

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน ปั๊มอัดฉีดน้ าแรงดันสูง เพื่อใช้เพิ่มแรงดันน้ าจ่าย จ านวน 1 ตัว 120,000  -  -  - ศูนย์ทอ่งเที่ยว

 (บอ่บาดาล) ขนาด 8.5 ไปตามทอ่น้ า และทดแทน ส านักปลัด
แรงม้า ปั๊มน้ าเดิม

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน ปั๊มน้ าแรงดันแบบหอยโข่ง เพื่อใช้เพิ่มแรงดันน้ าจ่าย จ านวน 1 ตัว 80,000  -  -  - ศูนย์ทอ่งเที่ยว
 (บอ่จระเข้ ดอนเจดีย)์ ไปตามทอ่น้ า และทดแทน ส านักปลัด
ขนาด 10 แรงม้า ปั๊มน้ าเดิม

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น เพื่อดูแลสนามกีฬาอ าเภอ ด าเนินการดูแลสนามกีฬา 26,000  -  - 26,000 ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ดอนเจดีย์ สวนรุกขชาติ กลางอ าเภอดอนเจดีย์ สวน ส านักปลัด
พระบรมราชานุสรณ์ รุกขชาติ พระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์ คุ้มขุนแผน ที่ ดอนเจดีย์ คุ้มขุนแผน
อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองตัดหญ้าแบบ เพื่อดูแลสนามกีฬาอ าเภอ ด าเนินการดูแลสนามกีฬา 22,000       -  - 22,000     ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ข้ออ่อน ดอนเจดีย์ สวนรุกขชาติ กลางอ าเภอดอนเจดีย์ สวน ส านักปลัด

พระบรมราชานุสรณ์ รุกขชาติ พระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์ คุ้มขุนแผน ที่ ดอนเจดีย์ คุ้มขุนแผน
อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ โครงการ หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000       -  -  - ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ส าหรับงานส านักงาน ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

ศูนย์ทอ่งเที่ยว

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 5 เคร่ือง 80,000       -  - 80,000     ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ส าหรับงานส านักงาน ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

ศูนย์ทอ่งเที่ยว

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 2 เคร่ือง 15,800       -  - 15,800     ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ชนิด LED ขาว ด า ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด
 (30 หน้า/นาท)ี ศูนย์ทอ่งเที่ยว

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิ Multifunction เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 เคร่ือง 17,000       -  - 17,000     ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ภายในภารกิจงานของ ส านักปลัด

ศูนย์ทอ่งเที่ยว

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร จ านวน 3 ตู้ 16,500       -  - 16,500     ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ของศูนย์ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร จ านวน 3 ตู้ 23,700       -  - 23,700     ศูนย์ทอ่งเที่ยว
ส านักปลัด

ศาสนาและวฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองตัดหญ้าแบบ เพื่อดูแลสนามกีฬาอ าเภอ จ านวน 2 เคร่ือง 24,000       -  -  - ศูนย์ทอ่งเที่ยว
และนันทนาการ ล้อจักรยาน ดอนเจดีย์ สวนรุกขชาติ ส านักปลัด

พระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์ คุ้มขุนแผน ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1. เพื่อใช้ทดแทนส าหรับ งานที่ได้รับมอบหมาย  - 480,000     -  - กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล เคร่ืองเดิมที่ช ารุด เสร็จส้ินตามก าหนด ระยะ

แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อย 2. เพื่อใหก้ารท างาน เวลา รวดเร็ว และถูกต้อง

กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

16 เคร่ือง เกิดประสิทธภิาพ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 3. เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์  - 24,000      -  -

หรือชนิด LED สี แบบ ส านักงานเพยีงพอต่อ

Network จ านวน 2 การปฏบิติังาน เนื่องจาก

 เคร่ือง ปจัจุบนัมีไม่เพยีงพอ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  - 60,000      -  -

หรือชนิด LED ขาวด า

ชนิด Network แบบที่ 2

 (33 หน้า/นาท)ี จ านวน

4 เคร่ือง
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 20,000       -  -  -

ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ

ที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง  - 45,000      -  -

ครุภณัฑ์ส านักงาน 5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2

 บาน จ านวน 9 ตู้

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน 6. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1. เพื่อใช้ทดแทนส าหรับ  - 50,000      -  - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองเดิมที่ช ารุด

ครุภณัฑ์ส านักงาน 7. เคร่ืองโทรศัพท ์ 2. เพื่อใหก้ารท างาน 4,500        -  -  -

จ านวน 3 เคร่ือง เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ครุภณัฑ์ส านักงาน 8. เก้าอี้ท างาน จ านวน เกิดประสิทธภิาพ 10,000       -  -  -

3 ตัว 3. เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน 9. เคร่ืองโทรสาร แบบใช้ ส านักงานเพยีงพอต่อ  - 36,000      -  -

กระดาษ ส่งเอกสารคร้ังละ การปฏบิติังาน เนื่องจาก

20 แผ่น ปจัจุบนัมีไม่เพยีงพอ
ครุภณัฑ์ส านักงาน 10. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  - 50,000      -  -

2 บานเล่ือนใส จ านวน
10 ตู้ (เก็บแบบรายการ
ภาษ ีอบจ.)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์ระบบ ค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์ระบบ  - 100,000    100,000    100,000    100,000   
การจัดเก็บภาษอีอนไลน์ การจัดเก็บภาษอีอนไลน์

พร้อมดูแลเวปไซต์ระบบ
การจัดเก็บภาษอีอนไลน์
ของ อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ค่าพฒันาเวปไซต์ระบบ ค่าพฒันาเวปไซต์ระบบ  - 100,000    100,000    100,000    100,000   
การจัดเก็บภาษอีอนไลน์ การจัดเก็บภาษอีอนไลน์

ของ อบจ.สุพรรณบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 ชุด 17,000  -  -   - กองการเจ้าหน้าที่
ส าหรับงานส านักงาน ราชการของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 เคร่ือง 31,000  -  -   - กองการเจ้าหน้าที่
ส าหรับงานประมวลผล ราชการของ
 (แบบที่ 2) อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เครืองปร้ินเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 2 เคร่ือง 28,000  -  -   - กองการเจ้าหน้าที่
ราชการของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองสแกนเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 เคร่ือง 3,500  -  -   - กองการเจ้าหน้าที่
ราชการของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 2 เคร่ือง 7,000  -  -   - กองการเจ้าหน้าที่
ราชการของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 เคร่ือง 30,000       -  -   - กองการเจ้าหน้าที่
 - เคร่ืองแสกนลายนิ้วมือ ราชการของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ระบบ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 ตัว  - 30,000      -   - กองการเจ้าหน้าที่
ดิจิตอล ความละเอียด ราชการของ
ไม่น้อยกวา่ 18 ล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ

พกิเซล หน้า LED ขนาด

ไม่ต่ ากวา่ 3 นิ้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 16,000  -  - 16,000 หน่วยตรวจสอบ

ส่ิงก่อสร้าง โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน ราชการของ เพยีงพอในการปฏบิติังาน ภายใน

ส านักงาน อบจ.สุพรรณบรีุ จ านวน 1 เคร่ือง

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพยีงพอใน 64,000  -  - 64,000 หน่วยตรวจสอบ
ส่ิงก่อสร้าง ส าหรับงานส านักงาน ราชการของ การปฏบิติังาน จ านวน ภายใน

อบจ.สุพรรณบรีุ 4 เคร่ือง

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ จัดซ้ือรถยนต์ 4 ประตู เพื่อเปน็การจัดหา ยานพาหนะเพยีงพอในการ  -  - 768,000      - หน่วยตรวจสอบ

ส่ิงก่อสร้าง แบบดับเบิ้ลแค็บ ยานพาหนะเคร่ืองจักรกล ปฏบิติังานตามภารกิจของ ภายใน

เพิ่มเติม เพื่อน ามา องค์การบริหารส่วนจังหวดั

ทดแทนของที่มีอยู่เดิม สุพรรณบรีุ จ านวน 1 คัน
ซ่ึงมีสภาพการใช้งาน
มานานมาก ช ารุดบอ่ย
หรือปริมาณไม่เพยีงพอ
และเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าไวก้ับความ
เสียหายต่าง ๆ ซ่ึงอาจ

เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
ปฏบิติัภารกิจต่าง ๆ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง เพื่อการสนับสนุนการใช้ มีกล้องเพยีงพอในการปฏบิติั 30,000  -  -  - หน่วยตรวจสอบ
ส่ิงก่อสร้าง ระบบดิจิตอล เทคโนโลยีส าหรับการ งานและรายงานผลในการ ภายใน

บริหารและการจัดการ ปฏบิติังานของ 
สมัยใหม่และสามารถ อบจ.สุพรรณบรีุ จ านวน 
ตอบสนองงานและ 1 เคร่ือง
ภารกิจได้อย่างรวดเร็ว
ทนัต่อเหตุงาน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน ใช้ในการเก็บเอกสาร จ านวน 3 ตู้ 16,500       -  - 16,500     หน่วยตรวจสอบ
ส่ิงก่อสร้าง ภายใน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก ใช้ในการเก็บเอกสาร จ านวน 3 ตู้ 31,600       -  - 31,600     หน่วยตรวจสอบ
ส่ิงก่อสร้าง ภายใน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใช้ในการปฏบิติั ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน 26,000  -  -  - หน่วยตรวจสอบ
ส่ิงก่อสร้าง ราชการของ 1 เคร่ือง ภายใน

อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองบนัทกึเสียงระบบ เพื่อใช้ในการบนัทกึเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 6,000        -  - 6,000       หน่วยตรวจสอบ
ดิจิตอล รายงานการประชุม ภายใน

ควบคุมภายใน และอื่น ๆ
ตามภารกิจของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ส ารวจ ล้อวดัระยะทางชนิดเดิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ขนาด 10 กิโลเมตร 7,000        -  - 7,000       หน่วยตรวจสอบ
ตาม ระยะทางถนน ของ จ านวน 1 เคร่ือง ภายใน

อบจ.สุพรรณบรีุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการพฒันาและ เพื่อพฒันาการจัดการ  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000    ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ส่งเสริมระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศของ  กองแผนและ
และสารสนเทศ อบจ.สุพรรณบรีุ โดยการ งบประมาณ

จัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

อาท ิเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เคร่ืองแม่ข่าย สแกนเนอร์
พร้ินเตอร์ ใหก้ารท างาน

มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ โครงการเช่าเคร่ือง GPS เพื่อติดตามการท างาน เคร่ืองจักรกลหรือรถยนต์ 1,200,000  1,200,000 1,200,000 1,200,000    ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ส่ิงก่อสร้าง ติดตามยานพาหนะ และประเมินการปฏบิติั ส่วนกลางจ านวน ไม่น้อยกวา่ กองแผนและ

เคร่ืองจักรกลหรือรถยนต์ งานของเคร่ืองจักรกล 30 คัน งบประมาณ
ส่วนกลางพร้อมระบบ หรือรถยนต์ส่วนกลาง
ดาวเทยีมและระบบ ของ อบจ.สุพรรณบรีุ

ดาวเทยีมและเชี่อมตัวกับ
แทง่วดัน้ ามันเชื้อเพงิ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการพฒันาระบบ เพื่อพฒันาข้อมูล จัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - 600,000     - 600,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ

GIS เพื่อพฒันาทอ้งถิ่น สารสนเทศด้าน GIS เพื่อ หรือซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ กองแผนและ
ช่วยในการวางแผนการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมและ งบประมาณ
บริหารงานส าหรับ การสนับสนุนการท างานด้าน
ผู้บริหาร อบจ.สุพรรณบรีุ ภมูิสารสนเทศ GIS

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือวสัดุ เพื่อจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์วสัดุคอมพวิเตอร์ส าหรับ  - 200,000    200,000    200,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
คอมพวิเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏบิติั ใช้งานหรือส าหรับซ่อมแซม กองแผนและ

ราชการของ อบจ. ทดแทนในส่วนที่เกิดการช ารุด งบประมาณ
สุพรรณบรีุ อาท ิเม้าส์
คีบอร์ด ฮาร์ดดิส จัดเก็บ
ข้อมูล อะไหล่คอมพวิเตอร์

หมึกปร้ินเตอร์ แผ่น CD
แผ่น DVD ฯลฯ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง ใช้ในราชการกองแผนฯ  จ านวน 1 คัน 800,000     -  -  - กองแผนและ
ส่ิงก่อสร้าง 4 ประตู งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ จัดซ้ือซอฟแวร์ปอ้งกันและ เพิ่มระดับการรักษาความ ใหเ้ครือข่ายมีประสิทธภิาพ 100,000    100,000    100,000    100,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ส่ิงก่อสร้าง สปายแวร์ ปลอดภยัของระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวของ กองแผนและ
เคร่ือข่ายและข้อมูล การใช้งานในอนาคต งบประมาณ
สารสนเทศของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ โครงการพฒันาระบบให้ ค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแล ใหเ้ครือข่ายมีประสิทธภิาพ 300,000    300,000    300,000    300,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ส่ิงก่อสร้าง บริการข้อมูลสารสนเทศ รักษาหรือจ้างอัพเกรด เพื่อรองรับการขยายตัวของ กองแผนและ

พฒันาระบบซอฟแวร์ การใช้งานในอนาคต งบประมาณ
ระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกส์,ค่าพฒันา
ปรับปรุงและค่าเช่าพื้นที่
เวบ็ไซต์ อบจ.สุพรรณบรีุ
คชจ.การจัดท าโครงการ
ระบบบริหารจัดการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.

สุพรรณบรีุ,ค่าใช้จ่ายการ

จัดท าโครงการระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

ส่ิงเสริมการทอ่งเที่ยว

จังหวดัสุพรรณบรีุ

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ โครงการจ้างบ ารุงรักษา คชจ.ส าหรับการจ้าง กล้องวจรปดิ 3,000,000  3,500,000 4,000,000 4,500,000  

ส่ิงก่อสร้าง ระบบกล้องวงจรปดิ บ ารุงรักษากล้องวงจรปดิ ประมาณ 357 ชุด

 (CCTV)  (CCTV) ,ครุภณัฑ์  

คอมพวิเตอร์ , ทวี ีโดยมี

อายุที่หมดสัญญา

ค้ าประกัน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ โครงการจ้างบ ารุงรักษา คชจ.ส าหรับการจ้างบ ารุง ใหเ้ครือข่ายมีประสิทธภิาพ 300,000    300,000    300,000    300,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ส่ิงก่อสร้าง ระบบเครือข่ายพร้อม รักษาคอมพวิเตอร์ด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวของ กองแผนและ

อุปกรณ์การเชื่อมโยง ระบบเครือช่าย,ระบบ การใช้งานในอนาคต งบประมาณ

ระบบสารสนเทศ พสูิจน์ตัวตน ,ระบบ

จัดเก็บข้อมูลจราจร

คอมพวิเตอร์ , ระบบ

ส่ือประชาสัมพนัธ์

อิเล็กทรอนิกส์ , อุปกรณ์

การกระจายสัญญาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ไร้สาย , อุปกรณ์การ

กระจายสัญญาณ L3 และ

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีอายุที่หมดสัญญา

ค้ าประกัน

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 1 เคร่ือง 130,000     -  -  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

แบบที่ 1 ต้ังแต่ ป ี2554 กองแผนและ

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File เพื่อทดแทนของเดิม  - 50,000       -  -  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ระบบเครือช่าย แบบที่ 1 กองแผนและ

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อทดแทนของเดิม  -  - 115,000     -  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ไร้สาย (Access point) กองแผนและ

แบบที่ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 3 เคร่ือง  - -  - 105,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ

3 kVA กองแผนและ

งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 2 ตัว 14,000      -  -  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

 (L2 Switch) ขนาด กองแผนและ

24 ช่อง งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติั ใหเ้ครือข่ายมีประสิทธิ จ านวน 1 ชุด 22,000      -  -  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

การส าหรับเคร่ือง ภาพเพื่อรองรับการขยาย กองแผนและ

คอมพวิเตอร์แม่ข่าย ตัวของการใช้งานใน งบประมาณ

 (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ อนาคต

ถูกต้องตามกฎหมาย

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 5 เคร่ือง  - 14,000      -  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

800 VA กองแผนและ

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ส ารับจัดเก็บข้อมูล เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 2 ตัว  -  - 570,000  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

แบบภายนอก (External กองแผนและ

Storage) งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิม จ านวน 3 เคร่ือง  -  - 63,000  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวล กองแผนและ

ผล งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่าย ชุดอุปกรณ์ปอ้งกัน ใหเ้ครือข่ายมีประสิทธิ  -  - 220,000  - ศูนย์เทคโนโลยีฯ

 (Firewall) แบบที่ 1 เครือข่ายที่มีลิขสิทธิ์ ภาพเพื่อรองรับการขยาย กองแผนและ

ถูกต้องตามกฎหมาย ตัวของการใช้งานใน งบประมาณ

 อนาคต

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ใหเ้ครือข่ายมีประสิทธิ จ านวน 1 ชุด - -  - 130,000     ศูนย์เทคโนโลยีฯ

 (L3 Switch) ขนาด ภาพ กองแผนและ

24 ช่อง งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา



61 62 63 64

1,200,000                  1,000,000                 1,000,000                 1000000

800,000                    1,200,000                 1,200,000                 1,200,000                 

100,000                    600,000                    200,000                    600,000                   

300,000                    200,000                    100,000                    200,000                   

3,000,000                  100,000                    300,000                    100,000                   

300,000                    300,000                    4,000,000                 300,000                   

130,000                    3,500,000                 300,000                    4,500,000                 

50,000                      300,000                    570,000                    300,000                   

14,000                      115,000                    63,000                     105,000                   

22,000                      14,000                     220,000                    130,000                   

5,916,000                7,329,000                7,953,000                8,435,000                

24,669,300               4,834,800                3,616,000                3,590,900                

30,585,300                12,163,800               11,569,000               12,025,900               



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดคอมพวิเตอร์ เพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน 1 เคร่ือง 29,000       -  -  - กองพสัดุและ
บริหารการจัดการและ ทรัพยสิน

ทดแทนเคร่ืองเดิมที่มี

อายุการใช้งานมา 8 ปี

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือสแกนส าหรับงาน เพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน 1 เคร่ือง 29,000       -  -  - กองพสัดุและ
เก็บเอกสารระดับศูนย์ บริหารการจัดการและ ทรัพย์สิน

บริการ แบบที่ 2 ชนิดปอ้น ทดแทนเคร่ืองเดิมที่มี

กระดาษขนาด A4 อายุการใช้งานมา 8 ปี

อัตโนมัติ ไม่น้อยกวา่
50 แผ่น สามารถสแกน

เอกสารได้ 2 หน้า แบบ

อัตโนมัติ

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในภารกิจของ จ านวน 1 เคร่ือง 16,000       -  -  - กองพสัดุและ
โน้ตบุ๊คส านักงาน กองพสัดุและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในภารกิจของ จ านวน 3 เคร่ือง 48,000       -  -  - กองพสัดุและ
ส าหรับส านักงาน กองพสัดุและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ เพื่อใช้ในภารกิจของ จ านวน 6 ตู้ 10,000      10,000     5,000       5,000       กองพสัดุและ
กองพสัดุและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ ขาว-ด า เพื่อใช้ในภารกิจของ จ านวน 3 เคร่ือง 30,000       - 15,000      - กองพสัดุและ
กองพสัดุและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

30,585,300  12,163,800 11,569,000 12,025,900 

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถเกล่ียดินขนาดเคร่ือง ทนทานกวา่เดิม ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย 1,640,000  -  -  - กองช่าง
ยนต์ ไม่ต่่าวา่ 150 ต่างๆ ตามที่ อปท.อื่น ๆ ขอ
แรงม้า จ่านวน 2 คัน ๆ รับการสนับสนุน
ละ 8,200,000 บาท

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ยานพานะ รถกระบะเหล็กขนาด ทดแทนของเดิม ขนอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง  - 3,000,000  -  - กองช่าง
และขนส่ง เคร่ืองยนต์ไม่ต่่ากวา่ และซ้อมบ่ารุง

175 แรงม้า พร้อม
หลังคาและลูกกรง 
จ่านวน 2 คัน คันละ
1,500,000 บาท

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ยานพานะ รถกระบะเททา้ยจ่านวน ทดแทนของเดิม ขนอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง  -  - 4,000,000  - กองช่าง
และขนส่ง 2 คัน คันละ และซ้อมบ่ารุง

2,000,000 บาท

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ยานพานะ รถยนต์บรรทดีุเซล ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 คัน  -  -  - 1,600,000 กองช่าง
และขนส่ง ขนาด 1 ตันขับเคล่ือน อบจ.สุพรรณบรีุ

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 08 



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดีย ใช้ในการปฏบิติังานและ จ่านวน 1 เคร่ือง 58,000  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ทดแทนเคร่ืองเดิมเพื่อ

ขนาด 4,000 ANSI ใหง้านมีประสิทธภิาพ
Lumens

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 3 เคร่ือง 27,000  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ดิจิตอลความละเอียด กองช่าง

16 ล้านพกิเซล

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ โทรทศัน์ LCD ระดับ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 42,000  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ความละเอียดของภาพ กองช่าง

1920x1080 พกิเซล
ขนาด 60 นิ้ว

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองตัดหญ้าแบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 3 เคร่ือง 28,500  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ข้อแข็ง กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 17,600  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 29.5 นิ้ว กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองซักผ้าขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 18,000  -  -  - กองช่าง

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 15 กก. กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 27,600  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 3 กิโลวตัต์ กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่ารวจ เคร่ืองหาพกิัดจับสัญญาณ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 3 เคร่ือง 25,000  -  -  - กองช่าง

ดาวเทยีมแบบพกพา(GPS) กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุดีเซลขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 คัน 896,000  -  -  - กองช่าง

1 ตัน ปริมาณกระบอก กองช่าง

สูบไม่ต่่ากวา่ 2,400 ซีซี

หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุด 110 กิโลวตัต์

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมี

เพลาขับแบบดับเบิ้ลแค็บ

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่ารวจ เคร่ืองเจาะและเก็บ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 750,000  -  -  - กองช่าง

ตัวอย่างดินท่างานด้วย กองช่าง

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

ก่าลังไม่น้อยกวา่ 33

แรงม้า มีระบบระบาย

ความร้อนด้วยน้่าพร้อม

อุปกรณ์

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่ารวจ เคร่ืองมือชุดออกแบบและ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 1,500,000  -  -  - กองช่าง

ชุดทดสอบผิวจราจร กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต/ผิวจราจร

เคปซีล พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 ชุด 60,000  -  -  - กองช่าง

แยกส่วน ขนาด 24,000 กองช่าง

บทีซูี

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่านักงาน ปรับปรุงต่อเติมหอ้ง ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 หอ้ง 250,000  -  -  - กองช่าง

ทดสอบวสัดุ กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง ชั้นเหล็กวางเอกสารชนิด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 12 ชุด 56,400       -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 4 ชั้น อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือตู้เก็บ แบบ A๐ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ตู้ 29,000       -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง กวา้ง 107x50x115 ซม. อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือชุดออกแบบส่วน ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 1,000,000   -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง แอสฟลัท์ อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองชั่งดิจิตอลแบบปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 14,500  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ต้ังโต๊ะ ชั่งได้สูงสุด 30Kg อบจ.สุพรรณบรีุ

ควาละเอียด 1 g หน้จอ

แสดงผลแบบ LED

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือชุดเคร่ืองเจาะและ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 750,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง เก็บตัวอย่างดินในแต่ละ อบจ.สุพรรณบรีุ

ชั้นของความลึก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 800,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง สัญญาณดาวเทยีม อบจ.สุพรรณบรีุ

GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง ค่าจัดซ้ือตู้เชื่อม MMA ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ตู้ 12,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 200 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือสวา่นไฟฟา้ 1/2" ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ตัว 2,200  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง GSB 550 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือแทน่ตัดไฟฟา้ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 6,100  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 14" GCO 200 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองหนิเจียร์ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 2,200  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ขนาด 4" GWS 7-100 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเล่ือยจิกซอร์ GST ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 4,200  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 65 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเวทส่ีาเร็จรูป ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 ชุด 783,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 12.20x6.10 ม. ความสูง อบจ.สุพรรณบรีุ

ปรับต้ังแต่ 0.80-1.50 ม.

แผ่นเวท ี1.22x1.22 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ่านวน 50 แผ่น พร้อม

บนัไดอลูมิเนียม 5 Step

ปรับสูงตามเวทไีด้

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือโครงสร้าง Roof ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ผืน 336,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง top ขนาด 12.50x6.50x อบจ.สุพรรณบรีุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

4.50 ม. ประกอบด้วย

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม. ยาว 3 ม.

จ่านวน 12 ทอ่น, 

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม. ยาว 2 ม.

จ่านวน 8 ทอ่น ,

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม.ยาว0.50 ม.

จ่านวน 12 ทอ่น , ผ้าใบ

หลังคา Roof top ขนาด

13.10x7.10 ม. 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือโครงสร้างทรัส U ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 ทอ่น พร้อม 63,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง คว่า่ขนาด 0.29x0.29 ม. อบจ.สุพรรณบรีุ อุปกรณ์ประกอบ

ยาว 3 ม.จ่านวน 1 ทอ่น, 

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม. ยาว 2 ม.

จ่านวน 2 ทอ่น ,

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม.ยาว0.50 ม.

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานเขียนแบบ จ่านวน 2 เคร่ือง 112,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง แบบ Laptop จอแสดง และปฏบิติัราชการในงาน

ผลขนาด 17 นิ้ว LED อบจ.สุพรรณบรีุ

มีหน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดไดร์ฟแบบความเร็ว

สูงความจุไม่น้อยกวา่  

128 GBหน่วยความจ่า

ขนาดไม่น้อยกวา่ 32 GB

เพิ่อใช้ในงานเขียนแบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ปฏบิติัราชการในงาน  จ่านวน 1 เคร่ือง 16,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง แบบสี ความเร็วในการ อบจ.สุพรรณบรีุ

พมิพร่์างสี และร่างขาวด่า

ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อ

นาท ีหน่วยความจ่าขนาด

ไม่น้อยกวา่ 128 MB 

สามารถใช้ได้กับ A4,

Letter,Legal และ

Custom โดยมีถาดใส่ได้

ไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 250,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง เพื่อหาค่า CBR แบบ อบจ.สุพรรณบรีุ

ไฟฟา้ พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง บ่ารุงรักษาซ่อมแซม ปฏบิติัราชการในงาน โครงสร้างครุภณัฑ์ 2,100,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ครุภณัฑ์ยานพาหนะ อบจ.สุพรรณบรีุ ขนาดใหญ่

เคร่ืองจักรกล เคร่ือง

ทุ่นแรงและอุปกรณ์ต่าง ๆ

และทรัพย์สินอื่น ๆ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง เคร่ืองมือชุดออกแบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 1,000,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ส่วนผสมแอสฟลัท ์ อบจ.สุพรรณบรีุ

คอนกรีต โดยวธิมีาร์แชล

และหาค่าอัตรการไหลตัว

ของแอสฟสัทค์อนกรีต

ส่าหรับหาสัดส่วนที่

เหมาะสมระหวา่ง

แอสฟสัทซี์เมนต์กับ

มวลรวม

12,676,300  3,000,000   4,000,000   1,600,000   

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถเกล่ียดินขนาดเคร่ือง ทนทานกวา่เดิม ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย 1,640,000  -  -  - กองช่าง
ยนต์ ไม่ต่่าวา่ 150 ต่างๆ ตามที่ อปท.อื่น ๆ ขอ
แรงม้า จ่านวน 2 คัน ๆ รับการสนับสนุน
ละ 8,200,000 บาท

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ยานพานะ รถกระบะเหล็กขนาด ทดแทนของเดิม ขนอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง  - 3,000,000  -  - กองช่าง
และขนส่ง เคร่ืองยนต์ไม่ต่่ากวา่ และซ้อมบ่ารุง

175 แรงม้า พร้อม
หลังคาและลูกกรง 
จ่านวน 2 คัน คันละ
1,500,000 บาท

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ยานพานะ รถกระบะเททา้ยจ่านวน ทดแทนของเดิม ขนอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง  -  - 4,000,000  - กองช่าง
และขนส่ง 2 คัน คันละ และซ้อมบ่ารุง

2,000,000 บาท

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ยานพานะ รถยนต์บรรทดีุเซล ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 คัน  -  -  - 1,600,000 กองช่าง
และขนส่ง ขนาด 1 ตันขับเคล่ือน อบจ.สุพรรณบรีุ

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 08 



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดีย ใช้ในการปฏบิติังานและ จ่านวน 1 เคร่ือง 58,000  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ทดแทนเคร่ืองเดิมเพื่อ

ขนาด 4,000 ANSI ใหง้านมีประสิทธภิาพ
Lumens

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 3 เคร่ือง 27,000  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ดิจิตอลความละเอียด กองช่าง

16 ล้านพกิเซล

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ โทรทศัน์ LCD ระดับ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 42,000  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ความละเอียดของภาพ กองช่าง

1920x1080 พกิเซล
ขนาด 60 นิ้ว

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองตัดหญ้าแบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 3 เคร่ือง 28,500  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ข้อแข็ง กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 17,600  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 29.5 นิ้ว กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองซักผ้าขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 18,000  -  -  - กองช่าง

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 15 กก. กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 27,600  -  -  - กองช่าง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 3 กิโลวตัต์ กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่ารวจ เคร่ืองหาพกิัดจับสัญญาณ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 3 เคร่ือง 25,000  -  -  - กองช่าง

ดาวเทยีมแบบพกพา(GPS) กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุดีเซลขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 คัน 896,000  -  -  - กองช่าง

1 ตัน ปริมาณกระบอก กองช่าง

สูบไม่ต่่ากวา่ 2,400 ซีซี

หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุด 110 กิโลวตัต์

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมี

เพลาขับแบบดับเบิ้ลแค็บ

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่ารวจ เคร่ืองเจาะและเก็บ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 750,000  -  -  - กองช่าง

ตัวอย่างดินท่างานด้วย กองช่าง

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

ก่าลังไม่น้อยกวา่ 33

แรงม้า มีระบบระบาย

ความร้อนด้วยน้่าพร้อม

อุปกรณ์

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่ารวจ เคร่ืองมือชุดออกแบบและ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 1,500,000  -  -  - กองช่าง

ชุดทดสอบผิวจราจร กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต/ผิวจราจร

เคปซีล พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 ชุด 60,000  -  -  - กองช่าง

แยกส่วน ขนาด 24,000 กองช่าง

บทีซูี

อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ส่านักงาน ปรับปรุงต่อเติมหอ้ง ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 หอ้ง 250,000  -  -  - กองช่าง

ทดสอบวสัดุ กองช่าง

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง ชั้นเหล็กวางเอกสารชนิด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 12 ชุด 56,400       -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 4 ชั้น อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือตู้เก็บ แบบ A๐ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ตู้ 29,000       -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง กวา้ง 107x50x115 ซม. อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือชุดออกแบบส่วน ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 1,000,000   -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง แอสฟลัท์ อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองชั่งดิจิตอลแบบปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 14,500  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ต้ังโต๊ะ ชั่งได้สูงสุด 30Kg อบจ.สุพรรณบรีุ

ควาละเอียด 1 g หน้จอ

แสดงผลแบบ LED

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือชุดเคร่ืองเจาะและ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 750,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง เก็บตัวอย่างดินในแต่ละ อบจ.สุพรรณบรีุ

ชั้นของความลึก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 800,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง สัญญาณดาวเทยีม อบจ.สุพรรณบรีุ

GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง ค่าจัดซ้ือตู้เชื่อม MMA ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ตู้ 12,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 200 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือสวา่นไฟฟา้ 1/2" ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ตัว 2,200  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง GSB 550 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือแทน่ตัดไฟฟา้ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 6,100  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 14" GCO 200 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองหนิเจียร์ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 2,200  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ขนาด 4" GWS 7-100 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเล่ือยจิกซอร์ GST ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 เคร่ือง 4,200  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 65 อบจ.สุพรรณบรีุ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเวทส่ีาเร็จรูป ขนาด ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 ชุด 783,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง 12.20x6.10 ม. ความสูง อบจ.สุพรรณบรีุ

ปรับต้ังแต่ 0.80-1.50 ม.

แผ่นเวท ี1.22x1.22 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ่านวน 50 แผ่น พร้อม

บนัไดอลูมิเนียม 5 Step

ปรับสูงตามเวทไีด้

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือโครงสร้าง Roof ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ผืน 336,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง top ขนาด 12.50x6.50x อบจ.สุพรรณบรีุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

4.50 ม. ประกอบด้วย

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม. ยาว 3 ม.

จ่านวน 12 ทอ่น, 

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม. ยาว 2 ม.

จ่านวน 8 ทอ่น ,

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม.ยาว0.50 ม.

จ่านวน 12 ทอ่น , ผ้าใบ

หลังคา Roof top ขนาด

13.10x7.10 ม. 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือโครงสร้างทรัส U ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 2 ทอ่น พร้อม 63,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง คว่า่ขนาด 0.29x0.29 ม. อบจ.สุพรรณบรีุ อุปกรณ์ประกอบ

ยาว 3 ม.จ่านวน 1 ทอ่น, 

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม. ยาว 2 ม.

จ่านวน 2 ทอ่น ,

ทรัสอลูมิเนียม ขนาด

0.29x0.29 ม.ยาว0.50 ม.

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานเขียนแบบ จ่านวน 2 เคร่ือง 112,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง แบบ Laptop จอแสดง และปฏบิติัราชการในงาน

ผลขนาด 17 นิ้ว LED อบจ.สุพรรณบรีุ

มีหน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดไดร์ฟแบบความเร็ว

สูงความจุไม่น้อยกวา่  

128 GBหน่วยความจ่า

ขนาดไม่น้อยกวา่ 32 GB

เพิ่อใช้ในงานเขียนแบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ปฏบิติัราชการในงาน  จ่านวน 1 เคร่ือง 16,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง แบบสี ความเร็วในการ อบจ.สุพรรณบรีุ

พมิพร่์างสี และร่างขาวด่า

ไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อ

นาท ีหน่วยความจ่าขนาด

ไม่น้อยกวา่ 128 MB 

สามารถใช้ได้กับ A4,

Letter,Legal และ

Custom โดยมีถาดใส่ได้

ไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 250,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง เพื่อหาค่า CBR แบบ อบจ.สุพรรณบรีุ

ไฟฟา้ พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง บ่ารุงรักษาซ่อมแซม ปฏบิติัราชการในงาน โครงสร้างครุภณัฑ์ 2,100,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ครุภณัฑ์ยานพาหนะ อบจ.สุพรรณบรีุ ขนาดใหญ่

เคร่ืองจักรกล เคร่ือง

ทุ่นแรงและอุปกรณ์ต่าง ๆ

และทรัพย์สินอื่น ๆ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง เคร่ืองมือชุดออกแบบ ปฏบิติัราชการในงาน จ่านวน 1 ชุด 1,000,000  -  -  - กองช่าง

ก่อสร้าง ส่วนผสมแอสฟลัท ์ อบจ.สุพรรณบรีุ

คอนกรีต โดยวธิมีาร์แชล

และหาค่าอัตรการไหลตัว

ของแอสฟสัทค์อนกรีต

ส่าหรับหาสัดส่วนที่

เหมาะสมระหวา่ง

แอสฟสัทซี์เมนต์กับ

มวลรวม

12,676,300  3,000,000   4,000,000   1,600,000   

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร รับ-ส่ง เอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 30,000       -  - กองการศึกษาฯ
ทางราชการ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้นั่งท างาน ใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 4 ตัว 4,800        -  - กองการศึกษาฯ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม ใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 5 ชุด 11,400 5,700 5,700 5,700 กองการศึกษาฯ
เก้าอี้

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์ ใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 4 ชุด 7,400 3,700 3,700  - กองการศึกษาฯ
พร้อมเก้าอี้

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กบานพบั ใช้เก็บเอกสารทางราชการ จ านวน 6 ตู้ 11,000      11,000     5,500       5,500       กองการศึกษาฯ
2 ประตู 6 ตู้

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้ชั้นเก็บแฟม้เอกสาร ใช้เก็บเอกสารทางราชการ จ านวน 1 ตู้ 5,500        -  -  - กองการศึกษาฯ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 30,000       -  -  - กองการศึกษาฯ
Cannon 

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อม ใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 3 ชุด 45,000       - 29,000      - กองการศึกษาฯ
อุปกรณ์

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์แบบพกพา ใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 2 เคร่ือง 21,000       -  - 21,000     กองการศึกษาฯ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Laser เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 3 เคร่ือง 82,000       - 41,000      - กองการศึกษาฯ
Printer ราชการของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพดี์ด ขนาดแคร่ เพื่อใช้ในการปฏบิติั 14,600       -  -  - กองการศึกษาฯ

24" ราชการของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏบิติั  จ านวน 1 คัน  -  - 787,000     - กองการศึกษาฯ

ส่ิงก่อสร้าง  (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก ราชการของ

สูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี อบจ.สุพรรณบรีุ

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง  -  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000  กองการศึกษาฯ
ส่ิงก่อสร้าง ฟตุซอล หลังคาคลุมสนามฟตุบอล

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา เพื่อ จัดซ้ือสนามฟตุซอล  - 5,000,000  5,000,000 5,000,000 5,000,000  กองการศึกษาฯ

ส่ิงก่อสร้าง ด าเนินการ "โครงการ
จัดหาสนามฟตุซอลเอนก
ประสงค์"

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองโทรสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 เคร่ือง 18,000       -  -  - กองการศึกษาฯ

ราชการของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน ใช้เก็บวสัดุ อุปกรณ์ จ านวน 2 ตู้ 11,000       -  -  - กองการศึกษาฯ

เอกสารทางรชการ

อบจ.สุพรรณบรีุ

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์โฆษณา กล้องถ่ยภาพนิ่ง เพื่อใช้ในการปฏบิติั จ านวน 1 เคร่ือง 30,000       -  -  - กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ ระบบดิจิตอล ราชการของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

5,321,700   6,820,400   7,671,900   6,811,200   

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถปฏบิติัการระบบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ จ านวน 4 คัน 10,000,000    -  -  - กองพฒันาชนบท
และขนส่ง การแพทย์ฉุกเฉิน อุบติัเหตุผู้ปว่ยฉุกเฉิน

เจ็บปว่ยฉุกเฉินใหถ้ึงมือ
แพทย์อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภยั

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ จัดซ้ือชุดดับเพลิงพร้อม เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 5 ชุด 1,500,000   -  -  - กองพฒันาชนบท
อุปกรณ์ในการปอ้งกัน การระงับอัคคีภยัใหก้ับ
และระงับอัคคีภยั เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานของ

องค์การบริหารส่วน
จังหวดัสุพรรณบรีุ

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั จ านวน 1 เคร่ือง 1,500,000   -  -  - กองพฒันาชนบท
ตัดถ่าง จากอุบติัเหตุทางถนน

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุส่ีล้อเล็ก เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและ จ านวน 1 คัน 1,500,000   -  -  - กองพฒันาชนบท
และขนส่ง บรรเทาสาธารณภยั

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ตัวลากจูงขนย้ายเรือทอ้ง เพื่อใช้ในการสนับสนุน จ านวน 1 คัน 200,000     -  -  - กองพฒันาชนบท
และขนส่ง แบน กู้ภยัทางน้ า

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถสุขาเคล่ือนที่ จ านวน เพื่อใช้ในการสนับสนุน จ านวน 2 คัน 15,000,000,000     -  -  - กองพฒันาชนบท
และขนส่ง 2 คัน งาน

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถปคิอัพ ยานพาพาหนะเพิ่มเติม จ านวน 1 คัน 1,500,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

และขนส่ง เพื่อน ามาทดแทนของที่มี
อยู่เดิม ซ่ึงมีสภาพการ
ใช้งานมานานช ารุดบอ่ย
หรือปริมาณไม่เพยีงพอ
และเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าไวก้ับความ
เสียหายทางรถเดิมที่มีอยู่ 
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เพื่อใช้ปฏบิติัภารกิจต่างๆ 
ขององค์กร

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถเครน-รถกระเช้า จัดหายานพาหนะเคร่ือง จัดซ้ือรถเครน-รถกระเช้า 3,000,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

และขนส่ง จักรกลเพิ่มเติม เพื่อ จ านวน 1 คัน

น ามาทดแทนของที่มี
อยู่เดิม ซ่ึงมีสภาพการใช้
งานมานานช ารุดบอ่ย
หรือปริมาณไม่เพยีงพอ
และเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าไวก้ับความ
เสียหายต่าง ๆ ซ่ึงอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
ปฏบิติัภารกิจต่างๆ ของ
องค์กร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบดอันส่ันสะเทอืน เปน็การจัดหายานพาหนะ จ านวน 3 คัน 1,200,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

และขนส่ง 3 ตัน เคร่ืองจักรกลเพิ่มเติม 

เพื่อน ามาทดแทนของที่มี

อยู่เดิม ซ่ึงมีสภาพใช้งาน

มานานช ารุดบอ่ย หรือ

ปริมาณไม่เพยีงพอ และ

เตรียมความพร้อม

ล่วงหน้าไวก้ับความ

เสียหายต่าง ๆ ซ่ึงอาจ

เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้

ปฏบิติัภารกิจต่าง ๆ ของ

องค์กร

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือหางพวงลากจูงย้าย เปน็การจัดหายานพาหนะ จ านวน 3 หาง 300,000     -  -  - กองพฒันาชนบท

และขนส่ง รถบด เคร่ืองจักรกลเพิ่มเติม

เพื่อน ามาทดแทนของที่มี

อยู่เดิม ซ่ึงมีสภาพการใช้

งานมานานช ารุดบอ่ย 

และเตรียมความพร้อม

ล่วงหน้าไวก้ับเสียหาย

ต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยใช้ภารกิจ

ต่าง ๆ ขององค์กร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ซ้ือเคร่ืองโรยหนิ เปน็การจัดหายานพาหนะ จ านวน 2 เคร่ือง 240,000     -  -  - กองพฒันาชนบท

เคร่ืองจักรกลเพิ่มเติม

เพื่อน ามาทดแทนของที่มี

อยู่เดิม ซ่ึงมีสภาพการใช้

งานมานานช ารุดบอ่ย 

และเตรียมความพร้อม

ล่วงหน้าไวก้ับเสียหาย

ต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยใช้ภารกิจ

ต่าง ๆ ขององค์กร

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถลาดยางแบบพน่วสัดุ การจัดหายานพาหนะ จ านวน 1 คัน 22,000,000,000     -  -  - กองพฒันาชนบท

ผสมเสร็จ เคร่ืองจักรกลเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การดูแลบ ารุงรักษา

สายทางใหเ้กิดความ

สะดวกรวดเร็ว

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือเรือดันผักตบชวา เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 ล า 1,500,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

และขนส่ง ในแม่น้ าทา่จีน ในการก าจัดดันผักตบชวา

และวชัพชืทางน้ า

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิค เพื่อก าจัดผักตบชวาใน จ านวน 1 คัน 6,000,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

คอยาว แม่น้ าทา่จีน

การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จ้างต่อเรือพอนทนู เพื่อก าจัดผักตบชวา บ ารุง จ านวน 2 ล า 4,000,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

ซ่อมแซมยานพาหนะ

เคร่ืองจักรกลและเคร่ือง

ทุ่นแรง อื่น ๆ 

การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ จัดซ้ือชุดกล้องวดีีโอวงจร เพื่อใช้ในการปอ้งกันและ เพื่อใช้ในการปอ้งกันชีวติ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กองพฒันาชนบท

ปดิพร้อมอุปกรณ์ และ ปราบปราม ตลอดจน ทรัพย์สินของประชาชน

อุปกรณ์ติดต้ัง (CCTV) การรักษาความสงบ เพื่อลดความเส่ียงการ

เรียบร้อย เกิดอาชญากรรม และ

อุบติัเหตุต่างๆ

การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษา และปรับ บ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อปฏบิติังานในภารกิจของ 2,000,000   -  -  - กองพฒันาชนบท

ปรุงครุภณัฑ์ ยานพาหนะเคร่ืองจักรกล อบจ.สุพรรณบรีุ

และเคร่ืองทุ่นแรงอื่น ๆ

91,440,000  20,000,000 20,000,000 20,000,000 

งบประมาณและที่ผ่านมา



602 

 

      การติดตามและประเมินผล 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 

6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 

2559 ข้อ 13 (3) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภาในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  

(8) แผนงาน 5 คะแนน  

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

 

 

ส่วนที่  5 
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(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตาราง : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
   3.4 วิสัยทัศน์ 5 
   3.5 กลยุทธ์ 5 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 
   3.8 แผนงาน 5 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 

รวมคะแนน 100 
 

 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  

2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  

2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
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2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต ้  

    หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตาราง : การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
       แห่งชาต ิ

5 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
      ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 
 

 3. สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

    3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา 

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ

ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 
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เดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น  

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก  

1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton  

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 

Solving Method  

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

(9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  

(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม  

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  

 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  

4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  

5. ผลกระทบ (Impact)  
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  4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

      4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีปัญหาอุปสรรคที่

ส าคัญ คือในขั้นตอนของการจัดประชุมประชาคม  เพ่ือส ารวจและรับทราบสภาพปัญหา / ความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความช่วยเหลือ  และน าไปสู่การ

น าเสนอแผนงาน /โครงการเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  ผู้แทน

ประชาคมที่เข้าร่วมประชุมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอแผนงาน /โครงการ  เนื่องจากยังขาดความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พึงจะกระท าได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงท า

ให้การน าเสนอแผนงาน / โครงการแต่ละครั้ง  ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่ วนจังหวัดไม่สามารถที่

จะกระท าไดเ้นื่องจากขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ก่อนการจัดประชุมประชาคมในแต่ละครั้ง  จะต้องท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้แทนประชาคมหรือผู้เข้าร่วมประชุมทราบเสียก่อน  ว่าภารกิจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ  นั้น  มีภารกิจหน้าที่อันใดที่สามารถจะกระท าได้ พร้อมทั้งชี้แจง
และเสนอแนะแนวทางในการน าเสนอแผนงาน / โครงการเพ่ือที่จะลงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ว่าควรเป็น
โครงการประเภทใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจะกระท าได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และมิให้ผู้แทนประชาคมเกิดการเข้าใจผิดและมอง
ว่าเมื่อเสนอแผนงาน / โครงการใด ๆ  เข้ามาแล้ว ก็มิได้รับการตอบสนองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เท่าท่ีควร 
 

 

 

 

 


