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ส่วนที่ 1
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
1. ด้ำนกำยภำพ
1.1 ที่ตั้งและอำณำเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สภำพทั่วไป
แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

3
ที่ตั้งและอำณำเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่
ราบลุ่ม แม่น้าท่าจีน หรือแม่น้าสุพรรณบุรี ไหลผ่านตามแนวยาว ของจังหวัด จากเหนือจรดใต้จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา ถึง
100 องศา16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 3 - 10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,357.92
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้ านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภ าคกลาง อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ติดต่อจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี
ติดต่อจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ตำรำง เนื้อที่ของอำเภอต่ำง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอ
1. อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
2. อาเภอดอนเจดีย์
3. อาเภอบางปลาม้า
4. อาเภอสองพี่น้อง
5. อาเภอศรีประจันต์
6. อาเภอสามชุก
7. อาเภอเดิมบางนางบวช
8. อาเภออู่ทอง
9. อาเภอด่านช้าง
10. อาเภอหนองหญ้าไซ
รวม

ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ สำนักนำยกรัฐมนตรี

เนื้อที่ (ตร.กม.)

อันดับที่

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

5,358.008
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

( ค่ำพิกัดทำงภูมิศำสตร์ในตำแหน่งที่ตั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี )
(ละติจูด 14.463911 ลองติจุด 100.132580)
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พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกลักษณะตามระดับความสูงของพื้ นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่
และบางส่วนเป็นที่ราบสูงโดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้ง
แต่เหนือจรดใต้บริเวณพื้นที่ต่าสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่เหมาะสาหรับการทานา มี
แม่น้า ลาคลอง หนอง บึง อยู่ทั่วไปมีแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรี เป็นแม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึง
ใต้สุดในฤดูฝนจะมีน้าหลากไหลบ่ามี น้าท่วมขังในที่ราบลุ่มทาให้เกิดน้าท่วม ในบางท้องที่เช่นในเขตอาเภอสองพี่น้อง
และอาเภอบางปลาม้า ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตอาเภออู่ทอง ทอดขึ้นไป ทางเหนือขนานกับเส้นกั้นเขตแดน
ระหว่า งจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี กั บ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ ลู ก คลื่ น ดอนลาดมี ค วามลาดเทระหว่ า ง 2 -8
เปอร์เซ็นต์ สลับกับเนินเขาส่วนด้านตะวันตกของอาเภอด่านช้าง มีสภาพพื้นที่ ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชั้น
จนถึงเทือกเขาสูงชันเป็นเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยภูเขาสูงซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาและมียอด
เขาสูงสุดอยู่ใกล้กับบ้านห้วยดินดา สูงประมาณ 1,002 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง
1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทาให้จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบกับภาวะหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัด
จากทิศตะวัน ตกเฉียงใต้น าความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุ มในช่วงฤดูฝ น ทาให้ มีฝนตกชุกในฤดูฝนและ
อากาศชุ่มชื่น และอากาศไม่ร้อนมากนักในช่วงฤดูร้อน
ฤดูกำล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดสุพรรณบุรี ออกเป็น 3
ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่
เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุ รีอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่มาปกคลุ ม
ในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว
โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ช่วงปลายเดือนธันวาคม และต้นเดือนมกราคมเป็น
ช่วงที่มีอากาศหนาวสุดของปี โดยที่อาเภอด่านช้างจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกอาเภอในสุพรรณบุรี
ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ลง คื อ ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทา
ให้ มี อ ากาศร้ อ นอบอ้ าวทั่ ว ไป โดยมี อากาศร้อ นจั ดในเดือ นเมษายน แต่ มี บ างปี ที่ อ ากาศร้อ นจัด ที่ สุ ด อยู่ในเดื อ น
พฤษภาคม เช่น ปี 2506, 2546, 2548, 2553, 2554 และ2555
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุม ประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นมา พาดผ่านบริเวณ
ภาคกลางและภาคเหนือ เป็นลาดับในระยะนี้ ทาให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และเดือน
กันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเช่นเดียวกับเดือนตุลาคม
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อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุ รีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้า ลาคลอง และหนองบึงโดยทั่วไป
โดยมีภูเขาเตี้ย ๆ อยู่บ้างเป็นบางส่วนทางตอนเหนือ จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วน
ในฤดูหนาวไม่ห นาวมากนั ก มีอุณ หภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส (ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524 – 2553)
อุณหภูมิต่าสุดโดยเฉลี่ยที่บริเวณอาเภอด่านช้างอุณหภูมิต่าสุด ในช่วงฤดูหนาว สาหรับที่อาเภอเมือง เคยตรวจวัด
อุณหภูมิต่าที่สุดได้ 9.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 42.6 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2506
ฝน
จั ง หวั ด สุ พ รรณ บุ รี มี พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี แ ม่ น้ าล าคลองและหนองบึ ง อยู่ ทั่ ว ไป
ทาให้ปริมาณฝนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยได้ 975.4 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี
พ.ศ. 2524 – 2553) เว้น แต่บ ริ เวณบางพื้ น ที่ ของอาเภอศรีป ระจัน ต์ ที่ มี ป ริม าณฝนรวมตลอดปี น้ อยกว่ า 800
มิลลิเมตร และบริเวณอาเภอด่านช้างโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติพุเตยที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีน้อยกว่า 1,000 มิลิ
เมตร สาหรับฝนที่ตกในจังหวัดสุพรรณบุรี นี้เป็นฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และ
บางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผ่านเข้ามาในจังหวัดสุพรรณบุรี หรือใกล้เคียงทาให้ปริมาณและการกระจาย
ของฝนเพิ่มขึ้น
พำยุหมุนเขตร้อน
พายุ ห มุ น เขตร้ อ นที่ เคลื่ อ นผ่ านเข้ าสู่ บ ริเวณจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี ส่ ว นใหญ่ เป็ น พายุ ดี เปรสชั่ น ที่ มี
กาลังอ่อน หรือเป็นดีเปรสชั่นที่อ่อนกาลังจากพายุโซนร้อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักลม
กระโชกแรงและเกิดน้าท่วมบางพื้นที่รวมถึงความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่างๆได้ ซึ่งพายุนี้มักเกิดในช่วงฤดูฝนโดย
ส่วนมากเกิดในทะเลจีนใต้และมีบางส่วนที่เกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตก เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม
และลาว เข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หากพายุดังกล่าวยังคงมีกาลังแรงอาจเคลื่อนตัวเลยไปถึง
ภาคเหนือหรือตรงมายังภาคกลาง โดยเฉพาะเดือนกันยายนและตุลาคม
จากสถิติที่ บัน ทึกตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2557 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งหมด 6 ลูก ซึ่งมีกาลังแรงขณะเคลื่อนผ่านเป็นพายุดีเปรสชั่น ทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก
(2504) เดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2494) เดือนกันยายน 2 ลูก (2506,2515) และเดือนตุลาคม 2 ลูก (2517,2526)
1.4 ลักษณะของดิน
หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดินความสามารถใน
การอุ้มน้าของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน จะพบว่าสภาพของดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
เหมาะสมกับการปลูกพืชดังนี้
1. การทานาข้าว
2. การเพาะปลูกพืชไร่
3. การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลต่าง ๆ
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4. การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวรสาหรับการปศุสัตว์
2. ด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง
การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ จานวน 110 ตาบล
1,008 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ ดังนี้
1. อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
มีเนื้อที่
540.917 ตารางกิโลเมตร
2. อาเภอดอนเจดีย์
มีเนื้อที่
252.081 ตารางกิโลเมตร
3. อาเภอบางปลาม้า
มีเนื้อที่
481.298 ตารางกิโลเมตร
4. อาเภอสองพี่น้อง
มีเนื้อที่
750.381 ตารางกิโลเมตร
5. อาเภอศรีประจันต์
มีเนื้อที่
180.986 ตารางกิโลเมตร
6. อาเภอสามชุก
มีเนื้อที่
355.917 ตารางกิโลเมตร
7. อาเภอเดิมบางนางบวช
มีเนื้อที่
552.330 ตารางกิโลเมตร
8. อาเภออู่ทอง
มีเนื้อที่
630.290 ตารางกิโลเมตร
9. อาเภอด่านช้าง
มีเนื้อที่
1,193.599 ตารางกิโลเมตร
10. อาเภอหนองหญ้าไซ
มีเนื้อที่
420.209 ตารางกิโลเมตร
2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 แห่ง
2. เทศบาล จานวน 45 แห่ง
- เทศบาลเมือง
จานวน 2 แห่ง
- เทศบาลตาบล
จานวน 43 แห่ง
3. องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 81 แห่ง
เทศบาลเมือง จานวน 2 แห่ง และเทศบาลตาบล จานวน 43 แห่ง
ที่
1

อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จำนวนเทศบำล (แห่ง)
8

2

เดิมบางนางบวช

8

รำยชื่อเทศบำล
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลตาบลท่าเสด็จ
เทศบาลตาบลโพธิ์พระยา เทศบาลตาบลสวนแตง
เทศบาลตาบลบางกุ้ง
เทศบาลตาบลท่าระหัด
เทศบาลตาบลห้วยวังทอง
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เทศบาลตาบลนางบวช
เทศบาลตาบลเขาพระ
เทศบาลตาบลบ่อกรุ
เทศบาลตาบลเขาดิน
เทศบาลตาบลปากน้า
เทศบาลตาบลเดิมบาง
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม เทศบาลตาบลทุ่งคลี
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ที่
3

อำเภอ
บางปลาม้า

จำนวนเทศบำล (แห่ง)
7

4

ศรีประจันต์

6

5
6
7

สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง

2
1
9

8 ดอนเจดีย์
9 ด่านช้าง
10 หนองหญ้าไซ

2
1
1

รำยชื่อเทศบำล
เทศบาลตาบลบางปลาม้า
เทศบาลตาบลบ้านแหลม
เทศบาลตาบลโคกคราม
เทศบาลตาบลไผ่กองดิน
เทศบาลตาบลบ้านแหลมพัฒนา เทศบาลตาบลตะค่า
เทศบาลตาบลต้นคราม
เทศบาลตาบลศรีประจันต์ เทศบาลตาบลวังยาง
เทศบาลตาบลปลายนา
เทศบาลตาบลบ้านกร่าง
เทศบาลตาบลวังหว้า
เทศบาลตาบลวังน้าซับ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลตาบลทุ่งคอก
เทศบาลตาบลสามชุก
เทศบาลตาบลอู่ทอง
เทศบาลตาบลสระยายโสม
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
เทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง
เทศบาลตาบลกระจัน
เทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลเจดีย์
เทศบาลตาบลจระเข้สามพัน
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
เทศบาลตาบลสระกระโจม
เทศบาลตาบลด่านช้าง
เทศบาลตาบลหนองหญ้าไซ
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องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 81 แห่ง
ที่

อำเภอ

จำนวน อบต. (แห่ง)

รำยชื่อองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

1.

เมืองสุพรรณบุรี

14

ตลิ่งชัน สนามคลี ไผ่ขวาง ศาลาขาว สนามชัย
รั้วใหญ่ ดอนโพธิ์ทอง ดอนกายาน พิหารแดง
ดอนมะสังข์ ทับตีเหล็ก โคกโคเฒ่า สวนแตง ดอนตาล

2.

สองพี่น้อง

14

บ่อสุพรรณ บางตาเถร บางเลน หนองบ่อ ศรีสาราญ
ดอนมะนาว บ้านกุ่ม หัวโพธิ์ ทุ่งคอก บางตะเคียน
บางพลับ ต้นตาล บ้านช้าง เนินพระปรางค์

3.

บางปลาม้า

11

บางปลาม้า สาลี กฤษณา จรเข้ใหญ่ องครักษ์ วัดดาว
บางใหญ่ วัดโบสถ์ วังน้าเย็น มะขามล้ม ไผ่กองดิน

4.

อู่ทอง

6

พลับพลาไชย หนองโอ่ง ดอนคา ดอนมะเกลือ
ยุ้งทะลาย สระพังลาน

5.

เดิมบางนางบวช

8

บ่อกรุ นางบวช ยางนอน
เขาพระ หัวนา ป่าสะแก

6.

ศรีประจันต์

4

บางงาม

7.

ด่านช้าง

7

หนองมะค่าโมง ด่านช้าง ห้วยขมิ้น
วังคัน
วังยาว นิคมกระเสียว

8.

สามชุก

6

วังลึก หนองผักนาก
บ้านสระ
ย่านยาว

กระเสียว

หนองสะเดา

9.

หนองหญ้าไซ

6

ทัพหลวง หนองขาม
แจงงาม
หนองโพธิ์
หนองหญ้าไซ

หนองราชวัตร

10.

ดอนเจดีย์

5

ทะเลบก หนองสาหร่าย ไร่รถ สระกระโจม ดอนเจดีย์

ดอนปรู

หัวเขา โคกช้าง

มดแดง

ศรีประจันต์
องค์พระ
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2.2 กำรเลือกตั้ง
 โครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ฝ่ำยบริหำร

ฝ่ำยนิติบัญญัติ

ประธานสภา อบจ.
รองประธานสภา อบจ.
ธ

นำยก อบจ.

รองนำยก อบจ.

รองนำยก อบจ.

สมาชิกสภา อบจ.

เลขานุการนายก อบจ.

เลขานุการสภา อบจ.

ที่ปรึกษานายก อบจ.

 ด้ำนบุคลำกร
ข้อมูลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2562
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ส่วนรำชกำร

ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจำ

พนักงำนจ้ำง

รวม

ปลัด อบจ.
รองปลัด อบจ.
สานักปลัด
กองกิจการสภา
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

1
2
21
7
19
15
17
11
10
9
9
6

1
4
6
-

84
10
6
24
4
51
5
1
4

1
2
106
7
29
21
45
15
67
14
10
10

รวมทั้งสิ้น

127

11

189

327

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
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ฝ่ำยนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีประธานสภา 1 คน และรองประธาน
สภา 2 คน โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีจานวน 30 คน ดังนี้
อำเภอ

จำนวน (คน)

1.อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
2.อาเภอดอนเจดีย์
3.อาเภอบางปลาม้า
4.อาเภอสองพี่น้อง
5.อาเภอศรีประจันต์
6.อาเภอสามชุก
7.อาเภอเดิมบางนางบวช
8.อาเภออู่ทอง
9.อาเภอด่านช้าง
10.อาเภอหนองหญ้าไซ

6
2
3
4
2
2
3
4
2
2

ข้อมูลกำรใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
รำยกำร
1. จำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
2. ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. บัตรดี
4. บัตรเสีย
5. บัตรไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใด

เขตเลือกตั้งที่ 1
173,150

เขตเลือกตั้งที่ 2
169,776

เขตเลือกตั้งที่ 3
171,768

เขตเลือกตั้งที่ 4
163,220

รวมทั้งสิ้น
677,914

130,419
121,111
6,641

124,948
116,407
7,249

140,536
130,457
8,895

127,785
117,025
9,657

523,688
485,600
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3. ประชำกร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี
มีประชากรทั้งสิ้น 848,720 คน เป็นเพศชาย 410,241 คน คิดเป็นร้อยละ 48 เป็นเพศหญิง 438,479 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีจานวนเฉลี่ยการเพิ่มของประชากร
อยู่ที่ 3,436 คน ในปี พ.ศ. 2560 อัตราการเพิ่มของประชากรอยู่ที่ 2,304 คน จานวนบ้านในปี พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2560 จานวน 3,115 หลัง
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
ที่มา :

ตำรำงแสดงจำนวนประชำกรของจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี)
เพศชำย
เพศหญิง
รวม
411,089
437,964
849,053
411,295
438,404
849,699
410,617
437,950
848,567
412,089
439,914
852,003
410,241
438,479
848,720
สานักงานสถิติแห่งชาติ www.supanburi.go.th ณ ธันวาคม พ.ศ.2561

จำนวนบ้ำน/หลัง
283,486
287,985
292,289
295,968
299,083

3.2 ช่วงอำยุและจำนวนประชำกร
จำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
โปรแกรมสร้ำงปิรำมิดประชำกร v 1.2
พัฒนำโดย นำยอดิศักดิ์ วงศ์วิทยำพิทักษ์ http://www.dcom-group.com
กรุณากรอกข้อมูล ชาย และ หญิง (ในพื้นที่สีเหลือง) และแสดงผลใน sheet แสดงกราฟ
22,482
24691
24872
27977
28682
29943
32057
32900
31092
31194
31467
26215
19995
15479
10663
10355
7861

21420
23404
23456
26493
28748
29069
31753
32752
32131
34206
35954
29922
23908
19900
14037
12427
14848

43,902
48,095
48,328
54,470
57,430
59,012
63,810
65,652
63,223
65,400
67,421
56,137
43,903
35,379
24,700
22,782
23,717

% ชำย
2.67
2.93
2.95
3.32
3.40
3.55
3.80
3.90
3.69
3.70
3.73
3.11
2.37
1.84
1.26
1.23
1.05

% หญิง

00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

กลุ่มอำยุ

ชำย

หญิง

รวม

รวม

410,241

438,479

849,699

48.40

51.60

2.54
2.78
2.78
3.14
3.41
3.45
3.77
3.88
3.81
4.06
4.26
3.55
2.83
2.36
1.66
1.47
1.76
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ปิรำมิดประชำกรจังหวัดสุพรรณบุรี

วิเครำะห์โครงสร้ำงประชำกรของจังหวัดสุพรรณบุรี
1.จานวนประชากรหญิง 51 ประชากรชาย ร้อยละ 48 ประชากรหญิงมากกว่าประชากรชาย
คิดเป็น ร้อยละ 3
2.เด็กแรกเกิดมีอัตราการเกิดสูง และรอดชีวิตสูง
3.กลุ่มอายุช่วงวัยทางาน หญิงมีมากกว่าชาย แสดงว่าผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชาย
4.โครงสร้างประชากรของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น
จากการวิเคราะห์โครงสร้างของประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี ทาให้สามารถกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2561 - 2565
ข้อมูลจำก ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธันวาคม 2561

(http://stat.dopa.go.th/

4. สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 13 แห่ง ดังนี้





สานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา
โรงเรียนเอกชนในระบบ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไม่รวมราชมงคล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

7
28
3
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2 แห่ง
 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
แห่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
431 แห่ง
แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต ดังนี้
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จานวน 138 โรงเรียน
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
จานวน 134 โรงเรียน
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
จานวน 127 โรงเรียน
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) จานวน 32 โรงเรียน
จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นของจังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2561 มีนักเรียนระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมาได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับ


ตำรำง แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนนักเรียน (คน)
ระดับกำรศึกษำ

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

รวมทั้งสิ้น

ก่อนประถมศึกษา

4,365

5,032

4,446

-

13,843

14.06

ประถมศึกษา

15,089

14,959

13,931

-

43,979

45.12

มัธยมศึกษาตอนต้น

1,613

1,883

1,302

19,721

24,519

24.88

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

-

-

13,664

13,664

15.04

อาชีวะศึกษา

-

-

-

917

917

0.90

21,067

21,874

19,679

34,302

96,922

100.00

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
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ตำรำงแสดง จำนวนสถำนศึกษำ – นักเรียน และจำนวนครูจำแนกตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวนนักเรียน (คน)
ระดับกำรศึกษำ

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

ก่อนประถมศึกษา-

รวมทั้งสิ้น

114

107

106

-

327

75.87

24

27

21

-

72

16.71

-

-

-

25

25

5.80

-

-

-

7

7

1.62

138

134

127

32

431

100.00

ประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นอาชีวะศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 - 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตำรำงแสดง จำนวนสถำนศึกษำ – นักเรียน และจำนวนครูจำแนกตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวนโรงเรียน (แห่ง)

เขต

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

ในสังกัด

นอกสังกัด

กศน.

เอกชน

ชำย

หญิง

รวม

เขต 1

138

-

3

7

14,971

15,014

29,985

1,441

เขต 2

134

-

3

10

11,653

12,602

24,479

1,614

เขต 3

127

0

4

11

16,848

รวม

399

-

10

28

44,421

15,138
42,029

31,986
86,450

1,238
4,293

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 - 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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ตำรำงแสดง จำนวนโรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน
อำเภอ
รวม

อนุบำล

อนุบำล-

อนุบำล-

ประถม

ประถม-

ประถม-

มัธยม

มัธยม

มัธยมฯ

มัธยม

มัธยมตอน

ศึกษำ

มัธยมฯ

มัธยม

ตอนต้น

ศึกษำ

ตอนต้น-

ตอนต้น

ปลำย

ตอนต้น

ตอน

-ตอน

ตอน

มัธยมฯ

ปลำย

ปลำย

ต้น

ตอน
ปลำย

รวมยอด

479

11

340

77

3

11

1

1

1

34

เมืองสุพรรณบุรี

76

2

47

17

3

0

0

1

0

6

เดิมบางนางบวช

51

2

38

6

0

0

1

0

0

4

ด่านช้าง

1
0

30
41

8
7

0
0

1
0

0
0

0
0

0

2

บางปลาม้า

42
51

0

3

ศรีประจันต์

36

0

31

2

0

0

0

0

0

3

ดอนเจดีย์

30

0

20

6

0

2

0

0

0

2

สองพี่น้อง

71

2

46

12

0

4

0

0

1

6

สามชุก

32

1

22

4

0

2

0

0

0

3

อู่ทอง

63

1

47

10

0

1

0

0

0

4

หนองหญ้าไซ

27

2

18

5

0

1

0

0

0

1

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 - 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

4.2 สำธำรณสุข
จานวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของจังหวัดสุพรรณบุรี แพทย์ 238 คน ทันตแพทย์ 69 คน เภสัชกร
99 คน พยาบาล 1,321 คน โดยมีจานวนแพทย์มากที่สุดที่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และมีอัตราต่อจานวนประชากร เป็น
แพทย์ 1 : 3,011 ทันตแพทย์ 1 : 9,648 เภสัชกร 1 : 6,197 และพยาบาล 1 : 512

19

อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดียื
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ
รวม

ตำรำงแสดง จำนวนเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ จำแนกเป็นรำยอำเภอ
จำนวนเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์
แพทย์
ทันต
เภสัชกร
พยำบำล พยำบำลเทคนิค
แพทย์
123
23
41
630
36
8
6
8
104
1
10
6
8
96
9
5
7
87
6
6
6
74
7
5
7
90
2
31
12
20
255
18
6
6
6
66
21
10
15
140
16
6
4
4
53
240
83
122
1,595
73

จากข้อมูลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐและ
เอกชน ดังนี้
สถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ แบ่งเป็น
โรงพยาบาลศูนย์
ขนาด 680 เตียง
จานวน
1 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด 262 เตียง
จานวน
1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 144 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 120 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 106 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 68 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 62 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 60 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 59 เตียง
จานวน
1 แห่ง
ขนาด 46 เตียง
จานวน
1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล

จานวน
จานวน

174
3

แห่ง
แห่ง

ที่มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ปี 2560
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สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของเอกชน แบ่งออกเป็นแต่ละอำเภอ ตำมประเภทของสถำนบริกำร
ตำรำงแสดง จำนวนสถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของเอกชน
อำเภอ

รพ.

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง
หนองหญ้าไซ
รวม

คลินิค
แพทย์

คลินิก
ทันตกรรม

สถำน
ผดุงครรภ์

ร้ำนขำยยำ
แผนปัจจุบัน

ร้ำนขำยยำ
แผนโบรำณ

47
2
1

16
1
2
2
2
3
3
29

7

22

21

9

17

5

10

12

3

9

14
23
17
22
16
15
8
226

3
4
3
5
3
47

2
1
2
5

3

15
10
7
2
6
3
96

7
15
16
4
12
8
97

4.3 อำชญำกรรม
สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จาแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2560
ลำดับที่

ประเภทคดี

รับแจ้ง

จับได้

1

อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

57

53

2

ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และ เพศ

289

227

3

ประทุษร้ายต่อทรัพย์

641

314

4

คดีที่น่าสนใจ

309

127

5

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

7,172

8,722

8,468

9,443

รวม

ที่มา : สานักงานตารวจแห่งชาติ

หมำยเหตุ
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4.4 ยำเสพติด
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 - พฤษภำคม
2562
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 10 อาเภอ 1,043 หมู่บ้าน/ชุมชน จากผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชน ในรอบการประเมิน ที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2892 – มีนาคม 2562) ตามเกณฑ์การพิจารณาความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน จาแนกได้ ดังนี้
สีขำว : ก (ปลอดยำเสพติด) - ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และ ไม่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จานวน
79๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 76.03
สีเขียว : ข (สภำพปัญหำยำเสพติดเบำบำง) - ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และ มีผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพ
ติดไม่เกิน 3 คน ต่อประชากร 1,000 คน จานวน 167 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 16.01
สีเหลือง : ค (สภำพปัญหำยำเสพติดปำนกลำง) - ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติดและมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดตั้งแต่ 4 คน แต่ไม่เกิน 5 : 1,000 คน จานวน 46 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.41
สีแดง : ง (สถำพปัญหำยำเสพติดรุนแรง) - มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด หรือมีผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดเกิน
5 คนขึ้นไป : 1,000 คน จานวน 37 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.55
1. ด้ำนกำรป้องกัน
ผลการดาเนินงานตามแนวทาง Suphanburi Model และกำรศึกษำวิจัยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในพื้นที่
1.1 โครงกำร “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เสริมสร้ำงจิตอำสำ ต่อสู้เอำชนะยำเสพติดจั งหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี 2562
ภายใต้การบูรณาการแนวทางของ Suphanburi Model และ ผลการวิจัยการดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ร่วมกับหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนา “จิตอาสาต้านยาเสพติด” ศูนย์อานวยการ
ป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดจั งหวัดสุ พรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) ได้จัด “โครงการ “เข้ำ ใจ เข้ำถึง พัฒ นำ”
เสริมสร้างจิตอาสา ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2562” โดยจัดฝึกอบรมจิตอาสาฯ จานวน 10
อาเภอ ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 1 วัน รวมจานวน 10 รุ่น /10 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 3,269 คน ระหว่างวันที่ 1๕
พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
วัต ถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลั งทางสังคมให้ เกิดความเข้มแข็ง ต่อสู้กับปัญ หายาเสพติดให้
ปรากฏผลได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง “จิ ต อำสำ ต่ อ สู้ เ อำชนะยำเสพติ ด ” ภายใต้ วิ ธี ก ารแห่ ง ศาสตร์
พระราชทาน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ให้สามารถเป็นแกนหลักในการรวบรวมพลังประชาชนในพื้นที่ ทั้งระดับตาบล
หมู่บ้านและชุมชน ให้เกิดจิตสานักและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งทาประโยชน์ด้านอื่ น ๆ ให้กับ
สังคม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ต่อไป
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เป้ำหมำยผู้โครงกำรฯ ขยายผลการดาเนินงานโดยการจัดตั้ง “จิตอาสาต้านยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี” ลงสู่พื้นที่หมู่บ้านและชุมชนทุกแห่ง โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
อาเภอ (ศป.ปส.อ.) ดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการเสริมสร้างจิตอาสาต้านยาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้านและ
ชุมชน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : แต่งตั้งจิตอำสำต้ำนยำเสพติดระดับอำเภอ โดยให้อาเภอจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง “จิต
อำสำต้ำนยำเสพติดระดับอำเภอ” ให้กับผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนแห่งละ 3 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม
แม่บ้าน และประธาน อสม. ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เสริมสร้างจิตอาสาต่อสู้เอาชนะยา
เสพติดฯ เรียบร้อยแล้ว
ขัน้ ตอนที่ 2 : แต่งตั้งจิตอำสำต้ำนยำเสพติดระดับหมู่บ้ำนและชุมชน โดยมอบหมายให้จิตอาสา
ฯ ตามคาสั่งแต่งตั้งฯ ดาเนินการขยายผลจิตอาสาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยการพิจารณาคัดเลือก
ผู้แทนจากแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาและจัดส่งรายชื่อให้กับอาเภอ เพื่อแต่งตั้งเป็นจิตอาสาต้านยา
เสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 : จิตอาสาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้านและชุมชน จัดทาโครงการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณภาคประชาชน ประจาปี 2562 จาก
สานักงาน ป.ป.ส. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงาน ป.ป.ส. กาหนด สาหรับนาไปใช้ในการดาเนินงาน
1.2 กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) ได้จัดทา
“โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี"
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ (ประเภทแผ่นป้ายไวนิลพร้อมอุปกรณ์สาหรับติดตั้ง) ร่วม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วทุกพื้น ที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี อันจะเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
แสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
เป้ำหมำยโครงกำรฯ ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
ขนาด 1.2 x 2.4 ม. พิมพ์ 4 สี พร้อมโครงสร้าง (เหล็ ก) เพื่อติดตั้งป้ายแบบถาวร โดยมีรายละเอียดขนาด สี และ
ข้อความตามที่กาหนด จานวน 1,043 ป้าย เพื่อแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านและชุมชนครบทุกแห่ง (1,043 ม./ชช.) สาหรับ
ให้หมู่บ้านและชุมชนนาไปติดตั้งในบริเวณที่สามารถสังเกตุเห็นชัดเจน เพื่อสร้างกระแสและปลูกจิตสานึกให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
๑.3 โครงกำรรวมพลังต่ อ สู้เอำชนะยำเสพติด เนื่อ งในวัน ต่อต้ ำนยำเสพติด โลก (26 มิถุ น ำยน)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลาย
หลาย และเป็นไปตามแนวทางของ สานักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทย
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๒) เพื่ อ ด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของจังหวั ด สุ พ รรณบุ รี ให้ เป็ น ไปตาม
แนวทางกลไก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ” พร้อมกับการแสดงสัญลักษณ์ ร่วมสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจาปี ๒๕๖๒” อันจะก่อให้เกิดพลังความร่วมมือกันระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้ลดลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อสร้างกระแสและปลุ กจิตส านึก ให้ ทุกกลุ่ มเป้าหมายในพื้น ที่ของจังหวัดสุพ รรณบุรีได้
ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีจิตสานึกที่ดีร่วมกันในการที่จะร่วมมือกันดาเนินงานต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดลดลงได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำร พลังมวลชนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จานวน ๓,๐๐๐
คน ได้แก่ ข้าราชการ, จิตอาสา, ผู้นาท้องที่ – ท้องถิ่นนักเรียนและนักศึกษาในถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี,
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) โดยใช้กิจกรรมเชิงบวกในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้
๑) กิจกรรมรวมพลังมวลชน ร่วมประกำศเจตนำรมณ์ต่อสู้เอำชนะยำเสพติด ดังนี้
๑.๑) จัดกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย ข้าราชการ, จิตอาสา
, ผู้นาท้องถิ่นและท้องที่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน ๓,๐๐๐ คน ณ บริเวณรอบ
ตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๑.๒) กิจกรรม “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อแสดงพลังมวลชนร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
๒) กิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ร่วมต่อต้ำนยำเสพติด ได้แก่
๒.๑) กิจกรรมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
๒.๒) กิจกรรมการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนและการแสดง “ลาน
ดนตรีสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”
๓) จัด กำรแสดงนิทรรศกำรรณรงค์ป้องกัน ยำเสพติด ของหน่วยราชการและเอกชน จานวน
ทั้งหมด ๒๒ บู้ท/กิจกรรม
1.4 โครงกำรส่งเสริมจิตอำสำในสถำนศึกษำ (ขยำยโอกำส) เพื่อร่วมต้ำนยำเสพติด ปี 2562
ศู นย์ อ านวยการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี (ศอ.ปส.จ.สพ.) ได้ ก าหนดจั ด
“โครงการส่งเสริมจิตอาสาในสถานศึกษา (ขยายโอกาส) เพื่อร่วมต้านยาเสพติด ปี 2562” โดยนานักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(ขยายโอกาส) จากสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่น
และอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีความอยากรู้และอยากทดลอง จึงได้จัดกิจกรรมให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตผ่านทาง
กระบนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ควบคู่ไปกับการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
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ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดอันจะส่งผลให้ครอบครัว สถานศึกษาและสังคมของจังหวัดสุพรรณบุรี
ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จาก
สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมจานวนนักเรียน 250 คน
เนื้อหำวิชำกำรฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ปฏิบัติการจิตวิทยาละลายพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก - สามัคคี, ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การสังเกตชนิด/รูปแบบของยาเสพติดที่กาลังแพร่ระบาดในสังคมโลก
ปัจจุ บัน , กิจกรรมกลุ่มสั มพัน ธ์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้ าระวังปัญ หายาเสพติด, ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม - จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคม, ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ (เบื้องต้น) เพื่อเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพต่อไปและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5 โครงกำรถวำยควำมรู้เพื่อป้องกันยำเสพติดแก่พระสังฆำธิกำรและพระวินยำธิกำร
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ เพื่อถวายความรู้ให้แก่พระสังฆาธิการ และพระวินยาธิการให้ทราบถึงสถานการณ์
ยาเสพติด และมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถนาไปเผยแพร่และให้ความรู้ด้านยาเสพติด
ได้ และระดมความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พระสงฆ์ ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของของยาเสพติดภายในวัด และใช้วัดเป็นแหล่งกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งมิติของการเสพและการค้ายาเสพติด
เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการระดับอาเภอพระวินยา
ธิการระดับอาเภอ
วิธีดำเนินกำร ถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ ให้เข้าใจ
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และสามารถไปเผยแพร่และให้ความรู้ด้านยาเสพติดได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้
ปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ของพื้นจังหวัดสุพรรณบุรีลดลง
1.6 โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนจิตอำสำ ต้ำนยำเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) ได้กาหนดจัด
“โครงการส่งเสริมจิตอาสาในสถานศึกษา (ขยายโอกาส) เพื่อร่วมต้านยาเสพติด ปี 2562” โดยนานักศึกษาระดับ
มัธ ยมศึกษา (ขยายโอกาส) จากสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการฝึ กอบรม ณ กองร้อยปฏิบัติการ
จิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม
-2 สิงหาคม 2562
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่น
และอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีความอยากรู้และอยากทดลอง จึงได้จัดกิจกรรมให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตผ่านทาง
กระบนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ควบคู่ไปกับการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
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ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดอันจะส่งผลให้ครอบครัว สถานศึกษาและสังคมของจังหวัดสุพรรณบุรี
ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
เป้ ำ หมำยผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรฯ
เยาวชนซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (ขยาย
โอกาส) จากสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมจานวนนักเรียน 350 คน
เนื้ อ หำวิ ช ำกำรฝึ ก อบรมฯ ประกอบด้ ว ย
ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิท ยาละลายพฤติ ก รรม เพื่ อ
เสริมสร้างความรัก - สามัคคี, ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การสังเกตชนิด/รูปแบบของยาเสพติดที่กาลังแพร่ระบาดใน
สังคมโลกปั จ จุบั น , กิจ กรรมกลุ่ มสั มพัน ธ์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้ าระวังปัญ หายาเสพติด, ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม - จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคม, ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ (เบื้องต้น) เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรปรำบปรำม
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 256๒ โดยการประกอบกาลังเป็น
ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด การตั้งด่าน และจุดสกัดตามเส้นทางที่มีข้อมูลการลาเลียงยาการระดมตรวจค้น
ตามสถานบันเทิง และจากการใช้ข้อมูลเบาะแสจากประชาชนโดยจดหมาย ตู้ ปณ 123 และจดหมายถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยตรง ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน ตุลาคม 256๑ ถึง
พฤษภาคม 2562 มีดังนี้
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๗๗ คดี มีสถิติผลกำรจับกุมยำเสพติด ดังนี้
๑) จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดไม่รวมเสพขับ จานวน ๒,๓๐๑ ราย ผู้ต้องหา ๒,๓๓๖ คน
๒) จับกุม ๕ ข้อหาสาคัญ จานวน ๕๔๕ ราย ผู้ต้องหา ๕๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๙
๓) จับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด ๒,๖๖๕ ราย ผู้ต้องหา ๒,๗๐๐ คน ดังนี้
- ผลิต 4 ราย ผู้ต้องหา 4 คน
- ข้อหาจาหน่าย 85 ราย ผู้ต้องหา 97 คน
- ข้อหาเพื่อจาหน่าย 456 ราย ผู้ต้องหา 475 คน
- ข้อหาครอบครอง 678 ราย ผู้ต้องหา 691 คน
- ข้อหาเสพ 1,๐๖๙ ราย ผู้ต้องหา 1,๐๖๙ คน
- เสพยาเสพติดขณะขับขี่ฯ 364 ราย ผู้ต้องหา ๓๖๔ คน
ของกลาง ยาบ้า 195,897 เม็ด ไอซ์ 2,719.79 กรัม กัญชา 3,496.77 กรัม พืชกระท่อม 327.33 กรัม ยาอี
2.25 กรัม คีตามีน 46.37 กรัม ฝิ่น 4.15 กรัม
3. ด้ำนกำรบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยำเสพติด
จำนวนผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำในระบบต่ำง ๆ ตั้งแต่เริ่มปีงบประมำณประจำปี 2562 ประจำปี พ.ศ.
2562 (1 ตุลำคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
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3.1 ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่ำยศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดย ศอ.ปส.จ.สพ. ร่ ว มกั บ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด ฯ ศป.ปส.อ.ทุ ก แห่ ง
สาธารณสุขจังหวัดฯ จัดทาโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี 2562 เพื่อนาผู้เสพ/ผู้ติด ที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา เข้ารับการบาบัดฯ และฝึกอาชีพ ณ ค่ายศูนย์
ขวัญแผ่นดิน (ค่ายท้าวอู่ทอง) อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จานวน 4 รุ่น ผู้เสพ
375 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2561 ๒๕๖๑
จานวน 94 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม ๒๕๖2 จานวน 94 คน
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 23 มีนาคม 25๖2
จานวน 94 คน
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ จานวน 93 คน
3.2 กำรบำบัดรักษำระบบสมัครใจเข้ำสถำนพยำบำล
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3.3 กำรบำบัดรักษำในระบบบังคับบำบัด
ปริ ม าณคดี ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ รั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2562
ปริมำณคดีฟื้นฟูฯ ที่รับปีงบประมำณ 2562

1,116 รำย

แผนกำรฟื้นฟูฯ
1.ควบคุมตัว

497 รำย

2.ผู้ป่วยนอก

619 รำย

ปริมาณคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2562
คำสั่งผลกำรฟื้นฟูฯ

จำนวน/รำยปี 61

จำนวน/รำยปี 62

1.ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ (ม.33 ว.1)

1,092

778

2.ยกเลิกกำรฟื้นฟูเนื่องจำกถูกจับใหม่ (ม.24)

132

59

3.ผลกำรฟื้นฟูไม่เป็นที่พอใจ (ม.33 ว.2)

307

12

4.ถึงแก่กรรม

2

6

5.อัยกำรมีคำสั่งไม่ฟ้อง

4

2

1,537

857

รวม

3.4 กำรบำบัดรักษำในระบบต้องโทษ
โครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด (ชุมชนบาบัด) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 28
มิ.ย. 2562 ผู้ต้องขังชาย 80 คน ผู้ต้องขังหญิง 20 คน
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชมรมผู้สูงอายุทั้งจังหวัด
สุพรรณบุรี
2. จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ พร้อมศึกษาดูงานทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ออกเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
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5. ระบบบริกำรพื้นฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง
ระบบการคมนาคมเป็ น โครงการสร้ า งขั้ น ตอนพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง อย่ า งหนึ่ ง
ของจังหวัด การคมนาคมที่สะดวกทาให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการผลิตและการตลาดก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และยังเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียงแบ่งเป็น 3 ทางด้วยกันคือ ทางรถยนต์ ทางเรือและรถไฟ ทางรถยนต์ ในปัจจุบันภายในจังหวัดสามารถติดต่อ
ถึงกันได้ทุกอาเภอสภาพของทางส่วนใหญ่ลาดยาง
ส าหรั บ เส้ น ทางคมนาคมภายในจั ง หวั ด ที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอ าเภอต่ า งๆ มี ทั้ ง คอนกรี ต และ
ถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก ระยะทางจากอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ถึงอาเภอต่าง ๆ
1. อาเภอบางปลาม้า
ระยะทาง
10
กิโลเมตร
2. อาเภอศรีประจันต์
ระยะทาง
20
กิโลเมตร
3. อาเภอดอนเจดีย์
ระยะทาง
31
กิโลเมตร
4. อาเภออู่ทอง
ระยะทาง
32
กิโลเมตร
5. อาเภอสามชุก
ระยะทาง
39
กิโลเมตร
6. อาเภอเดิมบางนางบวช
ระยะทาง
54
กิโลเมตร
7. อาเภอหนองหญ้าไซ
ระยะทาง
58
กิโลเมตร
8. อาเภอสองพี่น้อง
ระยะทาง
35
กิโลเมตร
9. อาเภอด่านช้าง
ระยะทาง
77
กิโลเมตร
เส้นทำงคมนำคมติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหำนคร ดังนี้
ทำงหลวงแผ่นดิน
ระยะทำง (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 – อ่างทอง
44
10.สุพรรณบุรี – โคกสาโรง
143
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กำรคมนำคมทำงรถไฟ การรถไฟแห่ งประเทศไทย ได้เปิดให้ บริการรถไฟโดยสารส าหรับ การ
เดินทาง และขนส่งสิ่งของระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี –จังหวัดนครปฐม–กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว ได้แก่รถไฟสาย
สุพรรณบุรี–หัวลาโพง ซึ่งมีระยะทาง 142 กม. จานวน 1 เที่ยว/วัน ออกจากต้นสถานีวัดป่าเลไลยก์ เวลา 05.19 น.
ผ่านอาเภอสองพี่น้อง และอาเภอบางปลาม้า จังหวัดนครปฐม ถึงปลายทางที่สถานีหัวลาโพง กรุงเทพฯ เวลา 08.20
น. เที่ยวกลับสายหัวลาโพง – จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 เที่ยว/วันออกจากต้นทางสถานีหัวลาโพงเวลา 16.40 น.
ถึงสถานีวัดป่าเลไลยก์ เวลา 19.30 น.
กำรคมนำคมทำงน้ำ
- แม่ น้ าท่ าจี น สามารถติ ด ต่ อ กั บ แม่ น้ าเจ้ าพระยา ในเขตจังหวั ด ชั ยนาท ลงมาถึ งเขตจั งหวั ด
สุพรรณบุรี และเลยผ่านไปถึงจังหวัดนครปฐม
- คลองบางยี่ ห น และคลองเจ้าเจ็ด เป็น คลองที่แยกออกจากแม่น้าท่าจีน ที่ อาเภอบางปลาม้ า
สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอบางปลาม้ากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- คลองบางลี่ สามารถติดต่อกับท้องที่ต่าง ๆ ในเขตอาเภอสองพี่น้อง ไปจนถึงแม่น้าท่าจีนที่บ้านไผ่
ตาแบ้ ใกล้กับเขตอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- แม่น้าท่าคอยและแม่น้าท่าว้า สามารถติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ที่ลาน้าผ่านโดยเริ่มจากบ้านคลอง
ขอม ลงมาจนถึงบ้านสวนแตง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
5.2 ระบบไฟฟ้ำ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2560 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 1,251588,595 KWh
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยมีการใช้พลังงานมากที่สุดอยู่ที่ 462,505,457 KWh หรือคิดเป็น 36.95%
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการขนาดใหญ่มีการใช้พลังงานอยู่ที่
298,373,780 KWh คิดเป็น 23.84% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจการขนาด
กลางมีก ารใช้พ ลั งงานอยู่ ที่ 285,970,111 KWh คิ ดเป็ น 22.85% ของการใช้พ ลั งงานฟ้ าทั้ งหมดปริม าณการใช้
พลังงานไฟฟ้าในกิจการขนาดเล็กมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ มีการใช้พลังานอยู่ที่ 34,192,265 KWh คิดเป็น 2.73%
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และในปี 2560 จังหวัดใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 5.67

30
ตำรำงผู้ใช้ไฟฟ้ำ และกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำแนกตำมประเภทผู้ใช้ เป็นรำยอำเภอ
ปีงบประมำณ 2560
กำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (ล้ำนกิโลวัตต์/ชั่วโมง
ที่อยู่อำศัย
สถำนธุรกิจและ
สถำนที่
อุตสำหกรรม
รำชกำร
และ
สำธำรณะ

อำเภอ

จำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้ำ (รำย)

รวม

รวมยอด
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเดิมบางนาง
บวช
อาเภอด่านช้าง
อาเภอบางปลาม้า
อาเภอศรีประจันต์
อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอสองพี่น้อง
อาเภอสามชุก
อาเภออู่ทอง
อาเภอหนองหญ้าไซ

257898
45826

1355.15
298.72

519.47
105.68

804.68
184.94

-

31
8.1

19270

97.71

34.18

62.09

-

1.44

23846
22952
19354
17721
29490
18721
43470
17248

75.97
115.81
92.6
101.73
155.54
105.3
263.86
47.91

37.84
49.44
37.48
32.69
62.62
32.94
96
30.6

35.45
63.47
52.73
67
90.05
70.74
162.43
15.78

3
-

2.68
2.9
2.39
2.04
2.87
1.62
5.43
1.53

อื่น ๆ

ข้อมูล : สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
5.3 กำรประปำ
ครัวเรือนที่ใช้น้าประปาส่วนภูมิภาค จานวนรวมทั้งสิ้น 65,134 ครัวเรือน นอกนั้นใช้น้าประปาจาก
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตำรำง แสดงจำนวนผู้ใช้น้ำและพื้นที่ให้บริกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคในจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2561
เขตจำหน่ำยน้ำและบริกำร
ที่

หน่วยบริกำร

เขตจำหน่ำยน้ำ

แหล่งน้ำ

ประชำกร

ครัวเรือน

1

หน่วยบริการสวนแตง

องค์การบริหารส่วนตาบล สวนแตง

สระเก็บน้ารับน้าจากคลองชลประทาน 1 ขวา โพธิ์พระยา

5,750

1,537

2

หน่วยบริการสวนแตง

เทศบาลตาบล สวนแตง

4,054

1,440

3

หน่วยบริการท่าเสด็จ

เทศบาลตาบล ท่าเสด็จ

สระเก็บน้ารับน้าจากคลองชลประทาน 1 ขวา (สามชุก)

10,310

3,069

4

หน่วยบริการโคกคราม

เทศบาลตาบล ต้นคราม

บ่อบาดาล - หน่วยบริการโคกคราม

2,827

1,021

5

หน่วยบริการโคกคราม

เทศบาลตาบล โคกคราม

1,574

832

6

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

เทศบาลตาบล บ้านโพธิ์

4,588

1,215

7

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ศาลาขาว

4,152

1,128

8

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนโพธิ์ทอง

6,058

1,831

9

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ตลิ่งชัน

4,419

1,332

10

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ไผ่ขวาง

6,974

2,230

11

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล สนามคลี

6,325

1,986

12

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล สนามชัย

10,960

4,975

13

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล โคกโคเฒ่า

2,020

622

14

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนกายาน

6,141

1,899

15

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนมะสังข์

606

233

16

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล ทับตีเหล็ก

4,784

1,900

17

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล พิหารแดง

3,305

1,007

18

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล รั้วใหญ่

5,198

1,775

19

หน่วยบริการโคกคราม

องค์การบริหารส่วนตาบล บางปลาม้า

13,316

5,428

20

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล มดแดง

1,413

473

21

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

เทศบาลตาบล บางกุ้ง

1,925

562

22

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

เทศบาลตาบล ท่าระหัด

8,483

5,003

23

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

เทศบาลตาบล วังยาง

3,530

1,456

24

หน่วยบริการโคกคราม

เทศบาลตาบล บางปลาม้า

858

328

แม่น้าท่าจีน

32
ที่

หน่วยบริกำร

เขตจำหน่ำยน้ำ

25

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

26

แม่ข่ายสุพรรณบุรี

แหล่งน้ำ

ประชำกร

ครัวเรือน

เทศบาลตาบล โพธิ์พระยา

3,473

1,695

เทศบางลเมือง สุพรรณบุรี

17,055

8,529

140,098

53,506

รวม

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำรำง แสดงสถิติผู้ใช้น้ำ ปริมำณกำรผลิต และกำรจำหน่ำย ของกำรประปำส่วนภูมิภำค
ประเภท
จานวนผู้ใช้น้าทั้งหมด
กาลังผลิตที่ใช้งาน

จำนวน

หน่วย
26,418 ราย
34,560 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้าผลิต

800,549 ลบ.ม./เดือน

ปริมาณน้าผลิตจ่าย

786,389 ลบ.ม./เดือน

ปริมาณน้าจาหน่าย

558,057 ลบ.ม./เดือน
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค

5.4 โทรศัพท์
การให้บริการด้านโทรศัพท์ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี มีจานวนชุมสาย 142 แห่ง และเลขหมายโทรศัพท์
จานวน 19,550 เลขหมาย โทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี โดย บริษัท ทศท. คอร์ปอร์เรชั่น จากัด มหาชน เปิดโทรศัพท์
แก่ บ้านเรือน หน่วยราชการ และหน่วยงานธุรกิจ และบริการโทรศัพท์
5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
จังหวัดมีที่ทาการไปรษณีย์ประเภทรับ-จ่าย สาหรับให้บริการประชาชน และอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารแก่ประชาชน 16 แห่ง แยกเป็นอาเภอเมือง 4 แห่ง อาเภอดอนเจดีย์ อาเภอสองพี่น้องและอาเภออู่ทอง
อาเภอละ 2 แห่ง และนอกจากนั้นอาเภอละ 1 แห่ง
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี ถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพทาการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้าธรรมชาติ การ
ชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตรพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ได้ แก่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอบางปลาม้า การเกษตร
กรรมสาคัญได้แก่ การกสิกรรม การทานา ทาสวน ทาไร่ เป็นอาชีพหลักของประชาการมากกว่าร้อยละ 80
-พื้นที่ทาการเกษตรในอาเภอสองพี่น้อง มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.45 ของพื้นที่
ทาการเกษตรทั้งหมด รองลงมาได้แก่พื้นที่ในอาเภออู่ทอง ร้อยละ 13.69
-พื้น ที่ ทานา ในอาเภอบางปลาม้า มีพื้ นที่ทานามากที่สุ ด คิดเป็ นร้อยละ 15.67 ของพื้นที่ ทานา
ทั้งหมด เนื่องจากสภาพพื้นที่ อากาศ น้า ที่เอื้ออานวยสาหรับการเพาะปลูก รองลงมาได้แก่พื้นที่ในเขตอาเภอสองพี่
น้อง ร้อยละ 14.46
-พืชไร่ อาเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่มากที่สุด ได้แก่อาเภอด่านช้าง คิดเป็นร้อยละ 37.27 ของพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการทาพืชไร่ โดยเฉพาะการปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ รองลงมาเป็นพื้นที่ในอาเภออู่ทอง 18.47
6.2 กำรประมง
จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล การประมงของจังหวัดจึงมีแต่การประมงน้าจืดและการ
เพาะเลี้ ย งกุ้งก้ามกราม กุ้ งขาว โดยมี การเลี้ ยงกัน มาแถบอาเภอบางปลาม้า อาเภอสองพี่ น้ อง และอาเภอเมื อ ง
สุพรรณบุรี ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกันเป็นที่ราบลุ่มเป็ นส่วนใหญ่มีลาคลองหลายสาย และอยู่ใกล้เมืองใหญ่และเมือง
ท่องเที่ยวสาคัญ ปลาน้าจืดที่เลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อนปลาสวาย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลิดและปลาเบญจ
พรรณ ซึ่งจาแนกการเลี้ยงได้ 2 วิธี
1. การเลี้ยงปลาน้าจืดเป็นรายได้หลัก ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน และปลาเบญจพรรณ
2. การเลี้ยงปลาน้าจืดเป็นผลพลอยได้ ซึ่งได้แก่ การเลี้ยงปลาหลายชนิดในบ่อ
เดียวกัน พร้อมกับเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงไก่ โดยจะปล่อยลูกปลาเลี้ยงรวมในบ่อเดียวกัน อาหารที่จะใช้เป็นมูลไก่และ
เศษอาหารที่ ห ล่ น ลงในบ่ อ ซึ่ งเป็ น วิ ธีที่ ป ระหยั ด ค่ าใช้ จ่า ยมากที่ สุ ด และเป็ น ที่ นิ ย มเลี้ ย งกั น มากที่ สุ ด ในจั งหวั ด
สุพรรณบุรี ประมงน้าจืด มีพื้นที่ทาการประมงน้าจืดเลี้ยงปลาในฟาร์มจานวน 9,212 ฟาร์ม จานวน 51,522 ไร่ การ
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาว จานวน 3,059 ฟาร์ม 37,404 ไร่ การเลี้ยงปลา กุ้งจะเลี้ยงกันมากในอาเภอบางปลาม้า
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาเภอสองพี่น้อง
6.3 กำรปศุสัตว์
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดล้อมรอบไปด้วยภูเขา เหมาะสาหรับเป็นแหล่งของปศุสัตว์ประชากรจึงมี
อาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ รองจากการทาการเกษตร สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ โค กระบือ
สุกร ไก่ และเป็ด รวมทั้งมีฟาร์มเพาะเลี้ยงนับพันฟาร์ม เนื่องจากสภาวะแวดล้อมเอื้ออานวย แต่ปัจจุบันพื้นที่เลี้ยง
ลดลงจากปัญหาโรคระบาดและไข้หวัดนกในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาทาให้พื้นที่เลี้ยงไก่และเป็ดลดลง
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ตำรำงแสดงจำนวนปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2560
เกษตรกรผู้
พื้นที่

เลี้ยงสัตว์
รวม (รำย)

โคเนื้อ

โคนม

กระบือ

สุกร

ไก่

เป็ด

แพะ

แกะ

สัตว์ชนิด
อื่น ๆ

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

(ตัว)

เมือง
สุพรรณบุรี

1,760

5,253

226

2,378

30,685

1,042,744

259,024

828

5

690,598

ดอนเจดีย์

2,955

32,346

-

63

79,181

4,532,985

145,885

828

-

78,015

ด่านช้าง

3,740

9,081

40

99

23,992

996,600

3,258

2,135

76

23

เดิมบางนาง
บวช

3,379

7,496

-

101

7,165

832,511

168,956

1,684

62

2,530

บางปลาม้า

2,173

2,491

35

1

5,950

1,639,868

785,253

662

99

493,016

ศรีประจันต์

3,127

1,673

152

14

7,041

210,869

79,799

1,011

140

13,420

สองพี่น้อง

4,719

7,155

-

1,036

36,632

2,752,187

608,437

3,457

633

412

สามชุก

3,261

10,212

-

229

27,239

607,917

174,840

1,807

26

2

หนองหญ้าไซ

2,218

6,439

150

160

281

670,329

25,243

626

61

-

อู่ทอง

5,040

59,651

686

399

66,054

1,729,725

370,348

4,370

200

-

32,372

141,797

1,289

276

284,220 15,015,735 2,621,043

17,408

1,302

1,280,936

รวม

ที่มา: ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560)
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ตำรำงแสดงจำนวนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด พ.ศ. 2560
อาเภอ

จำนวนครัวเรือน รวมเนื้อที่

บ่อ

นำ

ร่องสวน

กระชัง

ผลผลิตกำร
เลี้ยงสัตว์
น้ำจืด

รวมยอด

7,240

45,008

13,351

-

-

1,309

-

อาเภอเมืองสุพรรณบุรี

1,406

4,167

3,759

-

-

42

-

อาเภอเดิมบางนางบวช

312

752

567

-

-

654

-

อาเภอด่านช้าง

73

54

77

-

-

-

-

อาเภอบางปลาม้า

2,347

18,341

3,810

-

-

6

-

อาเภอศรีประจันต์

201

388

179

-

-

-

-

อาเภอดอนเจดีย์

210

1,512

501

-

-

-

-

อาเภอสองพี่น้อง

1,723

15,999

2,511

-

-

10

-

อาเภอสามชุก

296

674

724

-

-

575

-

อาเภออู่ทอง

625

3,042

1,223

-

-

22

-

อาเภอหนองหญ้าไซ

47

79

-

-

-

-

-

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

6.4 กำรบริกำร
- โรงแรม

จานวน

57

แห่ง

- สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

จานวน

25

แห่ง

- ร้านเสริมสวย

จานวน

121

แห่ง

6.5 กำรท่องเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่และมีอารยธรรมมาช้านาน มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างไม่
ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณสถาน เศรษฐกิจ วรรณคดี ตลอดจนทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่าง ๆ จึงมีป ระวัติศาสตร์ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณี ท้องถิ่นสืบทอดมาแต่โบราณ อีกทั้ง มีเทือกเขาและป่าไม้ตาม
ธรรมชาติ กอปรกับมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วถึงสะดวกและปลอดภัย จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
เที่ยวชมและหาซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะที่บึงฉวาก อาเภอเดิมบางนางบวชและตลาดสามชุก 100
ปี อาเภอสามชุก และพิพิธภัณฑ์อุทยานมังกรสวรรค์ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนสมัย ต่างๆ จะมีชาวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศไปเที่ยวชมทุกวัน
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แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
- อุทยานมัจฉาวัดพระนอน ตั้งอยู่ที่ตาบลพิหารแดง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวัดริมแม่น้าท่าจีน
เป็นสถานที่มีปลาน้าจืดชุกชุมนับแสนตัว อาทิ ปลาสวาย ปลาตะเพียนทอง ปลาแรด และปลานิล ประกาศเป็นเขต
อภัยทาน เเละเขตสงวนรักษาพันธุ์ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ในลักษณะนอนหงาย สร้างด้วยไม้ คล้ายพระ
นอนที่เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- ส ถาน แสดงพั น ธุ์ สั ตว์ น้ าบึ งฉวาก เฉลิ ม พ ระเกี ยรติ ตั้ ง อยู่ ใ น พื้ น ที่ เขต สาธารณ ะ
ตาบลเดิมบาง ตาบลปากน้า และตาบลหัวเขา อาเภอเดิมบางนางบวช และพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของบึงฉวาก
อยู่ในเขตตาบลบ้านเชี่ยน อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 1,550 ไร่ มีความ
กว้างเฉลี่ย 413 เมตร ลึก 2.5 เมตร ความยาวโดยรอบบึงประมาณ 15 กิโลเมตร กักเก็บน้าได้ประมาณ 10 ล้าน
ลูกบาศก์นอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้าแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าและแหล่ง
อนุรักษ์พันธ์สัตว์ปีก มีอุโมงค์ปลาน้าจืด ตู้ปลาทะเล บ่อจระเข้ น้าจืดจาลองให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและ
มีอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ มีการรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านจากทั่วภูมิภาคปลูกไว้ บริเวณเกาะกลางบึงเขื่อนกระ
เสียว ตั้งอยู่บ้านตาปิ่น ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง ห่างจากอาเภอเมือง ประมาณ 90 กิโลเมตร ลักษณะเป็นอ่าง
เก็บ น้ า ขนาดใหญ่ โดยมีเขื่อนดิน ที่ มีความยาวที่ สุ ดในประเทศไทย กักเก็บ น้า ยาวประมาณ 4,250 เมตรมีพื้ น ที่
ผิวน้าในอ่างที่ระดับน้าสูงสุดประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้าได้ประมาณ 390 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากจะเป็ น ที่กักเก็บ น้ าแล้ วยังเป็ น แหล่ งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ เป็น สถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากมีส ถานที่ ที่
สวยงามประกอบด้วยผืนน้าที่กว้างใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา
- ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ การดูนก สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของบึงฉวาก มีตู้จาลองระบบนิเวศ
ห้องฉายสไลด์วีดีทัศน์ ด้านนอกอาคารมี กรงเลี้ยงนก ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ สูง 25 เมตร ภายในกรงได้รับ
การตกแต่งให้ดูคล้ายสภาพธรรมชาติ ประกอบด้วยนกกว่า 45 ชนิด ที่น่าสนใจได้แก่ นกกาบบัว นกเป็ดแดง ไก่ฟ้า
พญาลอ และไก่ฟ้าสีทอง ซึ่งกล่าวกัน ว่าเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดในโลก มีการจาลองน้าตกขนาดเล็กเอาไว้
ภายในกรง ผู้ เข้าชมจะเดินตามทางเดินที่จัดไว้และได้สัมผัสใกล้ชิดกับนกต่างๆ ที่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ในสภาพแบบ
ธรรมชาติ
- อุทยานแห่งชาติพุเตย มีเนื้อที่ประมาณ 19,422 ไร่ หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม
บริเวณที่ดินป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกา ป่าห้วยพลู ในท้องที่องค์พระ ตาบลห้วยขมิ้น ตาบลนิคมกระเสียว ตาบลวังยาง
และตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง เทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมากเรียกว่า“ยอดเขาเทวดา” มีระดับความสูง
1,123 เมตร เป็นแหล่งต้นน้าลาธารหลายสายมีป่าสน สองใบธรรมชาติแหล่งเดียวในภาคกลาง
- สวนเฉลิมภัทรราชินี เป็นสวนธารณะกลางตัวเมืองสุพรรณบุรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ใน
บริเวณจัดออกเป็นสัดส่วน มีชุดสวนน้าพร้อมสไลเดอร์ สวนลายไทย สวนดอกไม้สนามหญ้า น้าพุ ประกอบเสียงดนตรี
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สนามเด็กเล่น ฯลฯ จุดสาคัญของสวนแห่งนี้ได้แก่ หอคอยลอยฟ้าที่สูงที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย มี
ความสูง123.25 เมตร มีชั้นสาหรับชมทัศนียภาพรอบด้าน ในระดับต่างๆ รวม 3 ระดับ บนหอคอยมีกล้องส่องทางไกล
ขยาย 10 เท่ า ไว้ร อบด้ านเพื่ อ ชมทิ ว ทั ศ น์ ในระยะไกล มี ภ าพวาดพระราชประวั ติ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน และมีศูนย์จาหน่ายของที่ระลึก ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม
- เขื่อนกระเสียว ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง เป็นเขื่อนดิน สร้างกั้นลาห้วยกระ
เสียว ยาว 4,250 เมตร สูง 32.5 เมตร พื้นที่กักเก็บน้า 28,750 ไร่ เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงาม
- วนอุทยานพุม่วง อยู่ในเขตตาบล จระเข้สามพัน อาเภออู่ทอง ที่ราบเชิงเขาเป็นที่ตั้งคอกช้างดิน
สมั ย ทวาราวดี มี ถนนขึ้น เขาผ่ านวัด ถ้าเสื อ ซึ่ งมีก รุพ ระเครื่องถ้าเสื อ ชื่ อ และเลยผ่ านไปยังที่ ท าการรว ยอุ ท ยาน
ธรรมชาติประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น จันทร์กระพ้อ จันทน์ผา ปรงเผือก และยังมีสวนหินอันสวยงามอีกด้วย
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มี
เนื้อที่หลายร้อยไร่ ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด ที่นามาจัดแสดงให้ชมในแต่ละช่วงเวลา และเทศกาล
ต่างๆ ตลอดทั้งปี ทั้งไม้ดอกของไทย และต่างประเทศ สีสันสดสวยงามตระการตา และไม้ใบ ไม้ผล ที่ผ่านการค้นคว้า
และทาการขยายพัน ธุ์ จนได้พัน ธุ์ที่เหมาะสมมีคุณ ภาพดีที่สุ ด เพื่ อจาหน่ายจ่ายแจกให้ เกษตรกรได้นาไป ทาการ
เพาะปลูกต่อไป
แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์
- พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ ห่างจากอาเภอเมือง
ประมาณ 31 กิโลเมตร เจดีย์ยุทธหัตถีเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชในโอกาส
ชนะสงครามคราวทายุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชาที่ทุ่งหนองสาหร่าย ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ.2456 และบูรณะสร้าง
เจดีย์องค์ใหม่เมื่อ พ.ศ.2495 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินมาเปิดพระบรมราชานุสรณ์ เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502 ปัจจุบันใน วันที่ 25 มกราคมของทุกปี ที่บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ฯ จะประกอบ
พิ ธี บ วงสรวงเนื่ อ งในวั น กองทั พ ไทย และช่ ว งปลายเดื อ นจั ง หวั ด สุ พ รรณ บุ รี ก าหนดให้ มี ง านสมโภ ช
เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เป็ น ประจ าทุ ก ปี มี ก ารแสดงงานแสง สี เสี ย ง และการท ายุ ท ธหั ต ถี ให้ อ นุ ช น
รุ่นหลังได้ชม
- พิ พิ ธภั ณ ฑ์ อุ ท ย าน มั งก รสวรรค์ เป็ น อ าค ารจั ด แส ด งแ สง สี เสี ยง แ บ่ งเป็ น ห้ อ ง
เกี่ยวกับการก่อเกิดความสัมพันธ์ไทย– จีนที่ยาวนานมาหลายศตวรรษ ชาวจีนใต้จีนโพธิ์สมภารต่างแซ่ซ้องสดุดแสดง
ความกตัญ ญู ต่อแผ่น ดิน ไทย ในทุกโอกาส ในปี พ.ศ. 2538 นายบรรหาร ศิลปะอาชาได้ร่วมกับพ่ อค้าประชาชน
ออกแบบก่อสร้าง จัดแสดงนิทรรศการลาดับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนที่ยาวนานกว่า 5 พันปี ให้อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษา ทบทวนเพื่อสานต่อ ความสัมพันธ์อันน่ายกย่องระหว่างไทยจีน ให้รุ่งเรืองตลอดไป เปิดให้เ ข้าชมทุกวัน เวลา
10.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร ) อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยผู้ใหญ่คนละ 299 บาท เด็กคนละ 149
บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 499 บาท เด็ก 299 บาท
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- อุทยานสวนหินพุหางนาค อารยธรรมเมื องสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในอาเภออู่ทอง เป็นสถานที่ที่แสดง
ความงดงามของสวนหิน ธรรมชาติดึกดาบรรพ์อายุนับหมื่นล้านปี สวนป่าไม้โบราณอายุนับ 1000 ปี และปริศนา
แห่งศาสนสถาน เมืองโบราณอู่ทอง เป็นสถานที่ที่น่าสนใจแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เต็มไปด้วยความงดงามทาง
ธรรมชาติ สวนหินที่งดงามตามจินตนาการ ด้วยรูปทรงที่หลากหลาย และริ้วรอยที่สรรสร้างโดยธรรมชาติ ดั่งผลงาน
ชิ้นยอดของศิลปินชั้นเยี่ยม ความงามที่แฝงไว้ซึ่งปริศนา ให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวของอารยธรรมโบราณ
- หมู่บ้านมังกรสวรรค์หรือหมู่บ้านลี่เจียง 1000 ปี สถาปัตยกรรมล่าสุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีสร้าง
ขึ้นมาเพื่อจาลองเมืองมรดกโลกลี่เจียงมาไว้ในประเทศไทย ซึ่งมี บรรยากาศของโรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ ร้านค้าของที่
ระลึก โรงนวด โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่สาคั ญคือ กังหันพ่อลูกเป็นกังหันไม้โบราณพันปี ที่จะอยู่ตรงทางเข้าหน้า
หมู่บ้าน และน้าตกเปลี่ยนสี ตื่นตากับหอชมวิวและที่หน้าหอชมวิว คือ เสามังกรสวรรค์ ที่มาจากเมืองเซียะเหมิน
- หมู่บ้านมังกรสวรรค์หรือหมู่บ้านลี่เจียง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหมู่ บ้านลี่เจียงที่ประเทศจีนนั้น ถูก
ยกย่องให้ เป็น เมืองมรดกโลกที่มีความเก่าแก่ถึง 1000 ปี ด้วยบรรยากาศความเป็นเก่าสไตล์เมืองจีนทาให้ใครๆ ก็
อยากไปเยือนสักครั้งหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้คนไทยเราอาจไม่ต้องไปถึงเมืองจีนแล้วก็ได้ เพราะทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยก
เอาหมู่บ้านลี่เจียงจาลองมาไว้ในเมืองสุพรรณบุรีแล้ว โดยตั้งอยู่ภายใน
“อุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ”และ“พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ” ซี่งบรรยากาศ
ความงดงามของสถาปัตยกรรมนั้นนั้นไม่แพ้กันเลย ทั้งโรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ โคมไฟจีนที่ประดับประดาอยู่เต็ม
หมู่บ้าน อีกทั้งยังมี “กังหันพ่อลูก” เป็นกังหันไม้โบราณพันปีที่จะอยู่ตรงทางเข้าหน้าหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์สาคัญของ
หมู่บ้านลี่เจียง นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น่าไปสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง หากใครมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่า
ลื ม มาสั ม ผั ส บรรยากาศของหมู่บ้ านลี่ เลี่ ย ง 1000 ปี กัน น่ ะ ครับ ซึ่งมาที่ นี้ ยังได้ ม าสั ก การะศาลเจ้ าพ่ อ หลั ก เมื อ ง
สุพรรณบุรี แล้วยังได้มาสัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ลูกหลายพันธุ์มังกรด้วย มาที่เดียวแต่เที่ยวคุ้ม
เลยจริง ๆ
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง ตั้งอยู่ตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง ห่างจาก อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
ประมาณ 33 กิโลเมตร เป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุในสมัยต่าง ๆ แสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยต่าง ๆ เครื่องมือ
เครื่องใช้สมัยหินใหม่ถึงสมัยสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี และอื่น ๆ ที่น่าสนใจเปิดบริการทุกวัน เว้นวันจันทร์
– อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สระศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นท่ า เสด็ จ ต าบลสระแก้ ว อ าเภอเมื อ งสุ พ รรณ บุ รี เป็ น โบราณ
ชื่อ สระแก้ว สระคา สระยมนา สระเกศ อยู่ติดกันเป็นหมู่ เดิมใช้น้าในสระในการประกอบพิธีมูรธาภิเษก และพิธีถือ
น้าพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันกรมศิลปกร ได้ขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นโบราณสถาน
- แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตาบลหนอง
ราชวัตร อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกค้นพบโดยนายวิมล อุบล เจ้าของที่ดิน จากการขุดปรับหน้าดิน
เพื่ อ ท าการเกษตรกรรม เมื่ อ วัน ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2546 และได้ แ จ้ งให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองราชวั ต ร
ทราบ จากนั้ น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองราชวัตรได้แจ้งให้ ส านักงานศิล ปากรที่ 2 สุ พ รรณบุ รีท ราบ เพื่ อ
ตรวจสอบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แหล่งโบราณคดีแห่งนี้จัดเป็นแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ ที่เก่าแก่ที่สุ ดใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
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- โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ
40 กิโลเมตร เลยพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ไปตามทางหลวงหมายเลข 3038 ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหนองน้า
ธรรมชาติขนาดใหญ่ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหา
อุปราชาแห่งพม่า สมเด็จพระนเรศวรทรงเลือกบริเวณหนองสาหร่ายเป็นที่ตั้งทัพ เพราะน้าบริเวณหนองสาหร่ายมี
มากพอที่จะให้ทหารจานวนแสนคน พร้อมช้าง ม้าได้อาศัยเป็นเวลาแรมเดือน ประกอบกับเป็นชัยภูมิที่ตั้งสูงห่า ง
ข้าศึก ปัจจุบันสภาพหนองน้าตื้นเขิน และมีเนื้อที่เหลือที่เป็นหนองน้าเพียง 29 ไร่ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้เรียงราย
ร่มรื่น
แหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนสถำน
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิม
เรียกว่าศาลเทพารักษ์หลักเมือง ภายในประกอบด้วยเทวรู ปพระอิศวร และพระนารายณ์สลักนูน อยู่บนแทนหินเขียว
แท่งเดียวกันในท่าประทับยืน เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 7
ของทุกปี จะมีป ระเพณี ทิ้งกระจาดซึ่งเป็ นพิ ธีกรรมของพุทธศาสนาลัทธิมหายานถือเป็นการเจริญ เมตตาแก่ดวง
วิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่ทิ้งกระจาดจะเอาสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้ตายไปแล้วแจกจ่ายให้คนยากจน
- วัดป่าเลไลยก์ตั้งอยู่บนถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมชื่อ วัดลานมะขวิ ด
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์เป็นพระปางป่าเลไลยก์ ขนาดความสูง 23.48 เมตร
กว้าง 11.20 เมตร ตั้งอยู่ในวิหาร ในทุกปีจะมีงานสมโภช และนมัสการ 2 ครั้ง คือในวันขึ้น 5 ค่า – ขึ้น 9 ค่า เดือน 5
และวันขึ้น 5 ค่า – ขึ้น 9 ค่าเดือน 12 ถือเป็นงานสาคัญของจังหวัด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเรือนไทยไม้สักขนาด
ใหญ่ชื่อว่า “ คุ้มขุนช้าง ” ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย
- วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ วั ด นี้ ตั้ ง ใกล้ กั บ ศาลเจ้ า พ่ อ หลั ก เมื อ ง มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า 600 ปี ปรางค์
องค์พระประธาน เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่ได้ถูกชาวบ้านลักลอบขุดค้นหาทรัพย์สินจนทรุดโทรมไปมากพระ
พิมพ์ผงสุพรรณบุรี ที่โด่งดังมาก อันเป็นหนึ่งใน “ เบญจภาคี ” ได้จากการกรุในองค์พระปรางค์นี้
- วั ด สนามชั ย ตั้ งอยู่ ต าบลสนามชั ย อ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี เดิ ม เป็ น วัด ร้างจากพงศาวดารเหนื อ
กล่าวถึง พระเจ้ากาแต ให้มอญน้อยออกไปสร้างวัดสนามชัย เมื่อปี พ.ศ. 1706 มีซากเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์
พร้อมซาก บริวารสถานประกอบด้วย อุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยู่กลาง และซากวิห ารทางทิศ
ตะวันตกเชื่อมต่อกันโดยตลอดมีกาแพงแก้วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์บริวารทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยมได้มีการสร้าง
และซ่อมแซมถึง 3 สมัย ตั้งแต่ทวารวดี อู่ท องและอยุธยา ลักษณะพิเศษของ “เจดีย์ทหารนิรนาม ” ปัจจุบันเจดีย์
และบริวารสถานได้รับ การบู ร ณะจากกรมศิลปากร แล้ วอาณาบริเวณขุดร่องน้า โดยรอบมีพระภิกษุจากจังหวัด
ต่างๆ เข้ามาตั้งสานักสงฆ์ และก่อสร้างถาวรวัตถุในบริเวณใกล้โบราณสถานนั้น
- วั ด ไผ่ โ รงวั ว ตั้ ง อยู่ ที่ ริ ม คลองพระยาบั น ลื อ ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่ น้ อ ง ห่ า งจาก
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 46 กิโลเมตร เดิมต้องเดินทางโดยทางเรือ แต่ปัจจุบันสามารถเดินทางโดยทาง
รถยนต์ได้รวดเร็ว และสะดวกสบายมาก ภายในบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับพุทธประวัติอยู่มากมาย เช่น สถานที่

40
จาลองที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน วังสามฤดูของเจ้าชายสิทธัตถะ เมืองนรก นอกจากนี้ยังเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธโคดม พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สวยที่สุดองค์หนึ่งด้วย
- วัดพระรูปและพระพุทธบาทไม้ ตั้งอยู่ถนนขุนช้าง ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี ริมฝั่ง
ทิศตะวัน ตกของแม่น้ าท่ าจี น เป็ น วัดเก่าแก่มีอายุ อยู่ในสมั ยอู่ทองทวารวดี ภายในบริเวณวัด มีโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุหลายอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่าเณรแก้ว เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือ
ปูนขาว ประทับฐานเขียงเตี้ยมีความสูง 38 เมตร พระพุทธรูปปางค์ไสยาสน์ ยาว 13 เมตร สูง 3.45 เมตร พระพัก ตร์
แป้ น กลมยาวคล้าย ผลมะตูม ผิ น พระพั กตร์ สู่ ทิศตะวันออก สั น นิษฐานว่าสร้างในราว พ.ศ.1800 – 1893 มี
ลักษณะเด่น คือ พระวรกายทุกส่ วนสมบู รณ์ งดงามและถือว่าเป็นพระพุ ทธรูป ที่มีพระพักตร์ งดงามมากที่ สุดใน
ประเทศไทย อีกสิ่งหนึ่งที่น่าชม ได้แก่ พระพุทธบาทไม้ เป็นโบราณวัตถุหาค่าไม่ได้ ศิลปะการแกะสลักงดงามมาก มี
ชิ้นเดียวในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้ ความยาว 2021 เมตร กว้าง 0.74 เมตร หนา 0.10 เมตร ทาจากไม้ ประดู่
แกะสลั ก ทั้ ง 2 ด้ าน น อกจากนี้ ยั ง มี เจดี ย์ อู่ ท องและซาก เจ ด ีย ์ส มัย ท ว า ร ว ด ี ร ะ ฆ ัง สัม ฤ ท ธิ ์ แ ล ะ
ธรรมมาสน์ส ัง เค็ด ฝีม ือ ช่า งอยุธ ยาตอนปลายและยัง เป็น กรุ “พระขุ น แผน”อั น มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง เป็ น ที่
รู้จักของคนทั้งประเทศทีเดียว
- วัด หน่ อพุท ธางกูร เดิมชื่อ “วัดหน่อมะขาม” ตั้งอยู่ฝั่ งตะวัน ตกแม่น้าท่าจีน ตาบลพิ ห ารแดง
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ภายในพระอุโบสถหลังเก่ามีภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธ
ประวัติเป็นจิตรกรมที่มีความงดงามมาก เขียนราว พ.ศ. 2391 สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะมีตัวเลข
อารบิกอยู่ที่ภาพเขียนผนังด้านทิศตะวันตก มุมด้านขวามือว่า “ 1848 ” สันนิษฐานว่าเป็น ค.ศ. 1849 ตรงกับ พ.ศ.
2391 ผู้เขีย นจิตรกรรม ชื่อนายคา มีพี่น้ องสามคนด้วยกันพลั ดพรากจากกันเมื่อตอนอยู่เมืองไทย ตัวนายคา อยู่
บางกอกในฐานะที่เคยเป็นช่างเขียนมาก่อนจึงฝึกเขียนภาพเพิ่มเติม จนเป็นช่างเขียนอาชีพ เคยเป็นภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในบางกออก ( วัดสุทัศน์ ) นายคาสืบ ทราบว่าพี่น้องของตนมาอยู่ที่สุพรรณบุรี จึงติดตามมาพบที่ตาบลพิหารแดง
อาเภอท่าพี่เลี้ยง ( อาเภอเมือง ) จังหวัดสุพรรณบุรี พอดีขณะนั้นชาวบ้านมะขามหน่อสร้างอุโบสถเสร็จ จะเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง นายคารับอาสาเขียนให้เมื่อเขียนเสร็จแล้วไปเขียนที่ อุโบสถวัดประตูสาร ( อาเภอเมือง ) เสร็จแล้ว
นายคาเดินทางกลับบางกอก ทราบว่าไปเขียนในพระอุโบสถวัดพระแก้วด้วย
- วัดแค ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกน้าท่าจีน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐาน
ว่า อยู่ ในสมั ย อยุ ธ ยา เพราะมี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ในเสภา ขุ น ช้ า ง ขุ น แผน ภายในวั ด มี โบราณวั ต ถุ ที่ น่ า สนใจ ได้ แ ก่
พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เป็ น ศิล ปะสมัยรัตนโกสิ นทร์ จีวรและอังสะเป็นลายดอกพิ กุลงดงามมาก
ประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่า พระพุทธบาทสี่รอย ทาด้วยทองเหลือง กว้าง 1.40 เมตร ยาว 2.80 เมตร สร้างซ้อนกัน
ไว้ในรอยใหญ่ นอกจากนี้ยังมีต้นมะขามใหญ่ โคนต้นวัดโดยรอบประมาณ 10 เมตร และทางวัดได้สร้างเรือนไทยทรง
โบราณ เรียกว่า “ คุ้มขุนแผน ” ไว้กับต้นมะขามยักษ์นี้ด้วย
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- วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่ที่เขาดีสลัก ตาบลตอนคา อาเภออู่ทอง เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธบาทที่สาคัญอยู่
2 องค์ องค์หนึ่งอยู่ด้านล่าง เป็นพระพุทธบาทโลหะทองเหลือง เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ สภาพสมบูรณ์ ลวดลายต่างๆ
ตลอดจนมงคล 108 ชัดเจนสวยงาม ขนาดกว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 123 เซนติเมตร สันนิษฐานว่ามีอายุราว 40100 ปี องค์ที่สอง พระพุทธบาทหินขนวนสีน้าเงินปนดา อยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 320 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่
ในมณฑปขนาดกว้าง 66 เซนติเมตร ยาว 142 เซนติเมตร สันนิษฐานว่ามีอายุราว 40–100 ปี องค์ที่สองพระพุทธ
บาทหินชนวนสีน้าเงินปนดาอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 320 เมตร ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ขนาดกว้าง 66 เซนติเมตร
ยาว 142 เซนติเมตร หนา 55 เซนติเมตร เป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุระหว่าง พ.ศ. 1100–1600 มีมงคล 108
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประเภท ลวดลายสวยงามเป็นรอยพระบาทข้างซ้ายรอยพระพุทธบาทองค์นี้นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมหาศาลทีเดียว
สถำนที่ท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรม
- โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรงข้าม
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กรมศิลปากรได้ก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ เพราะได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
พื้ น บ้ า นที่ ค งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ไ ทยของจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ในภาพตะวั น ตก โดยได้ เปิ ด ท าการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และดนตรีในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 – 3 ของเดือน เป็นการแสดงของกรมศิลปากรและ /
หรือศิลปินพื้นบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 035 – 553226 – 21
- พิพิธภัณ ฑสถานแห่ งชาติสุ พรรณบุรี ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลั ยนาฏศิล ป์สุพรรณบุรี ถนนสุ พรรณบุรี –
ชัยนาท ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้กรมศิลปากรยกระดับมาตรฐาน งานพิพิธภัณฑสถานให้มีความลากหลายตามหลักที่
นานาประเทศดาเนิ น การ ภายในมีห้ องจั ดแสดงห้ องศูนย์ข้อมูล โดยเน้นการนาเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกลุ่มคนสุพรรณ และวิถีชีวิตของคนสุพรรณบุรี
สถำนที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต
*

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย ตั้งอยู่ถนนพระพันวษา ในบริเวณหน้าที่ทาการ อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการทานาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการทานา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวนา ชั้นบนแสดงให้เห็นถึงพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทรงเป็ น ผู้อุป ถัมภ์ค้าชูช าวนาไทย และทรงพัฒ นาการทานาและการเกษตรของชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวัน
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตั้งอยู่ตาบลบ้านกร่าง อาเภอศรีประจันต์ มีประชากรควายประมาณ
100 ตัว วัตถุประสงค์ที่สร้าง “บ้านควาย – สุพรรณบุรี ” เพื่อสะท้อนถึงวิถีการดารงชีวิตของชาวนาไทยในชนบท
สมัยก่อนที่ทานาโดยวิธีแบบโบราณ ซึ่ง มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควายเป็นอย่างมากและยังเป็นการสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
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- พิพิธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ งชาติช าวนาไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนสุ พรรณ – ชัยนาท ในบริเวณศูน ย์ราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการ การทานาของชาวนาแต่อดีต ทั้งกรรมวิธี และอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงจัด
แสดงภาพจาลองเหตุการณ์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ทรงทาปุ๋ยหมัก หว่าน เก็บเกี่ยวข้าว
ด้วยพระองค์ ณ แปลงนาสาธิตบึกไผ่แขก เมื่อปี พ.ศ. 2529
6.6 อุตสำหกรรม
ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,174 โรง (ยอด ณ 30 มิถุนายน
2560) แยกเป็นโรงงานจาพวก ที่ 1 จานวน 286 โรง จาพวกที่ 2 จานวน 203 โรง และจาพวกที่ 3 จานวน 171 โรง
มีเงินลงทุนทั้งสิ้น จานวน 54,589,946,337 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน จานวน 22,648 คนจานวน โรงงานเมื่อเทียบ
กับปี 2558 (ยอด ณ 31 มกราคม 2559) เพิ่มขึ้น 20 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.70 มีเกณฑ์การจัดตั้งโรงงานเพิ่มขึ้น
โรงงานอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอาเภอ โดยอาเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงงานมากที่สุด จานวน
286 โรงงาน และ อาเภอหนองหญ้าไซ มีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยที่สุด จานวน 34 โรงงาน ส่วนอาเภอที่มีเงินลงทุน
มากที่สุด คือ อาเภออู่ทอง 13,583,372,502 บาท สาหรับแรงงานมากที่สุด คือ อาเภอสองพี่น้อง มีจานวน 4,889
คน
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิต สีข้าว เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ อบพืช
หรืออบเมล็ดพืช ทามันเส้นตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 216 โรงงาน เงินลงทุน 6,976,445,509 ล้าน
บาท คนงาน 2,698 คน
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 จังหวัดสุพรรณบุรีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัด
สุพรรณบุ รีทั้งสิ้น 96 ราย แบ่งเป็ นการจดทะเบียนบริษัทจากัด จานวน 57 ราย โดยจดทะเบียนในเดือนมกราคม
จานวน 25 ราย โดยจดทะเบียนในเดือนมกราคม จานวน 25 ราย เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 18 ราย และเดือนมีนาคม
จานวน 14 ราย ส่วนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 39 ราย โดยจดทะเบียนในเดือนมกราคม จานวน 17
ราย เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 11 ราย เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่พบว่าบริษัทจากัดมี ทุนจด
ทะเบียน จานวน 109.60 ล้านบาท ซึ่ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 4 ปี 2559 เท่ากับ 187.20 ล้านบาท) และ
ห้างหุ้นส่วนจัดมีทุนจดทะเบียนจานวน 54.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 4 ปี 2559 เท่ากับ
49.9 ล้านบาท) สาหรับการจดทะเบียนเลิกในไตรมาสนี้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทจากัด และห้างหุ้นส่วนจากัดรวม
ทั้งสิ้น จานวน 13 ราย แบ่งเป็นการจดทะเบียนเลิกบริษัทจากัด จานวน 5 ราย โดยจดทะเบียนเลิกในเดือนมกราคม
จานวน 3 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ จานวน 2 ราย ส่วนการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 8 ราย โดยจด
ทะเบียนเลิกในเดือนมกราคม จานวน 2 ราย เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 3 ราย และเดือนมีนาคม จานวน 3 ราย
ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ณ เดือน มกราคม 2560
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6.8 แรงงำน
สถานการณดานแรงงานจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ป ระชากรรวมทั้ ง หมด จ านวน 848,567 คน มี
ประชากรผู้อยู่ในวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปขึ้นไป) ทั้งหมดจานวน 712,766 คน คิดเป็นร้อยละ 83.95 และผู้ไม่อยู่ในวัย
ทางาน (ผมีอายุต่ากว่า 15 ป มีจานวน 136,287 คน คิด เป็นร้อยละ 16.05 โดยผู้อยู่ในกาลังแรงงานเป็นผู้ มีงานทา
จานวน 472,492 คน เป็นผู้มีงานทาจานวน 470,105 คนและผู้ว่างงานอยู จานวน 2,387 คน ผู้มีงานทาในจังหวัด
ไตรมาส 1 ป 2560 จานวน 470,105 คน พบวาเป็นผู้มีงานทาในภาคเกษตร จานวน 229,152 คน คิดเป็นร้อยละ
48.74 และนอกภาคเกษตรจานวน 240,953 คน คิดเป็นร้อยละ 51.26 ซึ่งผู้มีงานทานอกภาคเกษตรทางานอยูใน
อุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก สูงสุดจานวน 65,242 คน คิดเป็นร้อยละ 13.88 สวนด้านการศึกษาพบวาผู้มีงาน
ทาสวนใหญ่ มี การศึกษาระดับ ต่ากว่าประถมศึกษา แรงงานนอกระบบผู้ มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ป 255 9 มีจานวน 336,355 คน คิดเป็นร้อยละ 69.84 ของผู้มีงานทาเมื่อเทียบกับปที่ผ่านมาลดลง
จานวน 20,110 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 (จานวนแรงงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรีป 2558 เทากับ 356,445 คน)
จากผลสารวจพบวาจานวนแรงงานนอกระบบสวนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตร จานวน 205,322 คน คิดเป็นร้อยละ
74.42 และนอกภาคเกษตร จานวน 131,033 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 เมื่อพิจารณา ตามประเภทอุตสาหกรรม
พบวา อุตสาหกรรมการ ขายสงการขายปลีกมีจานวนสูงสุด มีจาวน 52,431 คน คิดเป็นรอยละ 15.59 รองลงมาเป็นที่
พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 21,691 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 คนเมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวา อาชีพด้าน
เกษตรและประมงสูงสุด มี จานวน 183,443 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54 รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานบริการจานวน
64,295 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.16 ส าหรั บ ระดั บ การศึ ก ษา พบวาโดยสวนใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ต่ ากว่ า
ประถมศึกษาจานวน 119,526 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54 รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา จานวน 80,494 คน คิด
เป็นรอยละ 23.93 สวน ในชวงอายุ พบวาโดยสวนใหญ่แรงงานนอก ระบบจะมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีจานวน 61,194 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.19 รองลงมาคืออายุระหว่าง 45–49 ป จาวน 48,162 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32 ก
ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2560
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน
จังหวัดสุ พรรณบุรีแบ่ งเขตการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ แบ่งเป็น 45 เทศบาล 81 อบต. 110
ตาบล 1,008 หมู่บ้าน 28 ชุมชน
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ตำรำง กำรแบ่งเขตกำรปกครอง จำแนกรำยอำเภอ ปี 2560
อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
สองพี่น้อง
บางปลาม้า
อู่ทอง
ดอนเจดีย์
ศรีประจันต์
สามชุก
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
หนองหญ้าไซ
รวม

พื้นที่ ตร.กม.
540.917

ตำบล
20

อบต.
14

ทม./ตำบล
8

จน.หมู่บ้ำน
124

จน.บ้ำน
35,604

750.381

15

14

2

140

33,778

481.298
630.290
252.081
180.986
355.917
552.330
1,193.599
420.209
5,385,008

14
13
5
9
7
14
7
6
110

11
6
5
4
6
8
7
6
81

7
9
2
6
1
8
1
1
45

127
155
50
64
68
121
93
66
1,008

18,870
19,662
13,267
14,042
13,832
15,988
22,358
15,391
202,792

ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ปี 2560

7.2 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 65 เป็นพื้นที่การเกษตรในรูปแบบต่างๆ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทานาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผัก เป็นต้น มีพื้นที่
การเกษตรของจังหวัดทั้งสิ้น 2,021,256 ไร่ โดยอาเภออู่ทอง มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด 282,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
13.97 % และอาเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่การเกษตรน้อยที่สุด 94,766 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.69 %
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ตำรำงแสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี รำยอำเภอ ปี 2560

อำเภอ

ที่นำ

พืชไร่

เมืองสุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง
เดิมบางนางบวช
ศรีประจันต์
สองพี่น้อง
สามชุก
หนองหญ้าไซ
อู่ทอง

พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)
338,073
157,551
746,000
345,206
113,116
468,988
222,448
262,631
393,931

133,233 3,750
82,842 1,474
1,521
53
144,672
485
85,138
857
121,975 15,873
110,970
464
96,622
81
125,602 3,120

6,303
1,940
1,313
1,518
2,058
0
2,434
15
55

62

รวม

3,348,755

1,071,20
3

18,418

9,463

819,34
0

ไม้ผล

พื้นที่ทำงกำรเกษตร
พืช
ไม้ยืนต้น
พืชผัก ไม้ดอก

0
8,797
232
62
32
15
228
3

1,965
740
842
42
1,212
2,050
860
2,001
3,412

2

13,134

256

1
32
15
13
0
0
71
0

รวม

พื้นที่ทำกำร
ประมง

รวมพื้นที่
กำรเกษตร

143,191
123,361
238,691
292,597
99,414
217,147
133,545
252,283
260,008

3,750
1,474
53
485
857
15,873
464
81
3,120

146,941
124,835
238,744
293,082
100,271
233,020
134,009
252,364
263,128

1,931,814

42,820

1,974,634

ที่มา : พื้นที่ตาบล จากที่ทาการปกครองจังหวัด พื้นที่ทาการเกษตร จากสานักงานเกษตรจังหวัด , สนง.กษ. จว.

7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญและสามารถนามาใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม (ที่มา :
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี) มีดังนี้
1. แม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรี ซึ่งแยกและผันน้าจากแม่น้าเจ้าพระยา เริ่มที่ตาบลมะขามเฒ่ า
อาเภอวัดสิงห์ จั งหวัดชัย นาท ไหลผ่านอาเภอเมืองและอาเภอหั นคา จังหวัดชัยนาท เข้าสู่เขตจังหวัดสุ พรรณบุรี
อาเภอเดิมบางนางบวช ไหลผ่านอาเภอสามชุก อาเภอศรีประจันต์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอบางปลาม้า และ
สุดท้ายที่อาเภอสองพี่ น้ อง ผ่านเข้าไปจั งหวัดนครปฐม และไหลลงสู่ อ่าวไทยที่จังหวัดสมุท รสาคร ซึ่งชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น้าสุพรรณบุรี มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 115 กิโลเมตร
2. ลาน้ากระเสียว หรือห้วยกระเสียว เกิดจากลาน้าสายต่างๆ ที่ไหลมาจากทางตอนใต้ของอาเภอบ้าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุระกา รวมทั้งเขาพระทุ่งดินตอนใต้ลงมา ลาน้าเหล่านี้ไหลมารวมกันทางด้านตะวันตก
ของอาเภอด่านช้าง และกลายเป็นลาห้วยกระเสียวไหลลงสู่ตอนกลางของจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านที่ราบลงสู่แม่น้าท่า
จีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรีที่อาเภอสามชุก เป็นลาน้าที่มีน้าไหลตลอดปี
3. แหล่งน้ าธรรมชาติผิวดิน อื่นๆ แหล่ งน้าธรรมชาติผิ วดินอื่นๆ คือ ห้ วย หนอง คลอง บึง จังหวัด
สุพรรณบุรีมีจานวน 370 แห่ง ซึ่งที่สาคัญได้แก่ คลองสาลี คลองสองพี่น้อง คลองบางยี่หน และคลองบางลี่ โดยคลอง
เหล่านี้เมื่อได้รับการพัฒนา ขุดลอก ก็สามารถให้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังใช้เป็นทาง
ระบายน้าส่วนเกินความจาเป็นลงสู่แม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรีอีกด้วย ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
อันจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

46

ภาพ แหล่งน้าธรรมชาติ แม่น้า คูคลอง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
4. แหล่งน้าใต้ดิน พื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถแบ่งชั้นหินที่กักเก็บน้าบาดาลออกได้ 2 ประเภท
(ที่มา : กรมทรัพยากรน้าบาดาล) คือ
(1) น้าบาดาลในหินร่วน น้าบาดาลจะอยู่ในช่องว่างของชั้นกรวดทราย และดิน เหนียว โดยทั่วไป
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความหนาไม่แน่นอน ในบริเวณแถบของแอ่งติดกับแนวเขา หรือใกล้เคียง ความหนาจะ
เฉลี่ยไม่เกิน 50 เมตร เช่นบริเวณในเขตอาเภอด่านช้าง อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภออู่ทอง และอาเภอสองพี่น้อง
ปริมาณน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 5 ลู กบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นในบริเวณที่ราบลุ่มน้าหลากของน้าสาย
สาคัญๆ เช่น บริเวณอาเภอเดิมบางนางบวช สามารถพัฒนาน้าบาดาลได้ในเกณฑ์ 10 - 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ส่วนบริเวณพื้นที่ราบลุ่มตอนกลาง และตอนล่างจะประกอบด้วยตะกอนสะสมของชั้นเหล่านี้มีความหนามาก ตั้งแ ต่
50 เมตร นอกจากนี้บางพื้นที่อาจได้น้าที่มีคุณภาพกร่อย หรือเค็ม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเคยเป็นแนวของการรุกล้า
ของน้าเค็ม และยังคงมีการสะสมตัวอยู่ในชั้นน้า
(2) น้าบาดาลในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้าบาดาลจะถูกกักเก็บในบริเวณที่เป็นช่องว่างของรอยแตก
รอยแยก รอยเลื่อน ในเนื้อหินหรือในบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นหิน หรือพื้น ที่ที่เป็นโซนของหินผุน้าบาดาลที่กัก
เก็บอยู่ในช่องว่างของหินจะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดโครงสร้างของหินนั้นๆ โดยถ้ารอยแตกของ
หินมีขนาดใหญ่ และต่อเนื่องกันก็จะมีน้าบาดาลกักเก็บในปริมาณสูง ตรงกันข้ามถ้ารอยแตก ไม่มี หรือรอยแตกมี
ขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่องปริมาณน้าบาดาลจะน้อย หรือไม่มีเลย

47
ภาพบ่อน้าบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำรำงจำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560
อำเภอ

แหล่งน้ำขนำด แหล่งน้ำขนำด
0-5 ไร่

5-10 ไร่

แหล่งน้ำขนำด

แหล่งน้ำขนำด

แหล่งน้ำขนำด

รวม

พื้นที่รวม

10-50 ไร่

50-100 ไร่

>100 ไร่

(แห่ง)

(ไร่)

จำนวน พื้นที่ จำนวน พื้นที่

จำนวน พื้นที่

จำนวน พื้นที่

จำนวน

(แห่ง) รวม

(แห่ง) รวม

(แห่ง) รวม

(แห่ง)

(แห่ง)

รวม

พื้นที่รวม

เมืองสุพรรณบุรี

7

16.5

-

-

9

205.4

6

490.4

3

539

25

1,251.3

ดอนเจดีย์

21

90

12

85

4

62

-

-

-

-

37

237

ด่านช้าง

-

-

-

-

15

324

6

506

13

32,049

34

32,879

เดิมบางนางบวช

19

33.3

7

55

20

490

2

145

5

3,006

53

3,729.8

บางปลาม้า

1

5

1

10

9

270

3

249

7

1,016 21

1,550

ศรีประจันต์

3

5.4

2

20

7

225

3

278

2

456

17

984.4

สองพี่น้อง

-

-

1

10

1

46

1

80

1

207

4

343

สามชุก

-

-

-

-

4

105

3

247

4

900

11

1,252

หนองหญ้าไซ

1

5

2

20

2

47

-

-

-

-

5

72

อู่ทอง

16

67

3

26

10

331

3

256

5

807

37

1,487

รวม

52

155.2

25

200

71

1,774.9

24

1,995.4

35

ที่มา: โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

38.173 207

42,298.5
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7.4 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค)
1) น้าประปาจากประปาส่วนภูมิภาค จานวน 6 สาขา ได้แก่
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านช้าง
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามชุก (หน่วยบริการ)
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
2) น้าประปาจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 กำรนับถือศำสนำ
ประชากรจั งหวัด สุ พ รรณบุรี นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธ จานวน 842,991 คน คิด เป็น ร้อยละ 99.21
นับถือศาสนาคริสต์ จานวน 6,181 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 นับถือศาสนาอิสลาม จานวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05
อื่น ๆ จานวน 136 คน ร้อยละ 0.02
ข้อมูลจำนวนวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด พระภิกษุ และสำมเณร เป็นรำยอำเภอ ปี 2560
วัด

สำนักสงฆ์

อำเภอ

มัสยิด

พระภิกษุ

สำมเณร

-

1,186

87

โบสถ์
คริสต์

เมืองสุพรรณบุรี

92

7

-

เดิมบางนางบวช

41

17

-

-

510

25

ด่านช้าง

17

42

-

-

607

19

บางปลาม้า

71

4

-

-

709

48

ศรีประจันต์

38

4

-

-

339

31

ดอนเจดีย์

28

12

-

-

432

25

สองพี่น้อง

52

9

-

-

836

139

สามชุก

32

5

-

-

352

23

อู่ทอง

60

20

-

-

677

47

หนองหญ้าไซ

16

24

-

-

321

9

รวม

447

144

-

5,969

453

-
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8.2 ประเพณีและงำนประจำปี
ประเพณีหรืองานประจาปีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยส่วนใหญ่เป็นจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
ทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น
- งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานนมัสการหลวงพ่อโต
- ประเพณีทิ้งกระจาด
- งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
- งานมหกรรมอาหารอร่อย
- งานสืบสานประเพณีไทยตักบาตรกลางน้า
- งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
- งานตรุษจีนสุพรรณบุรี
- งานวันลอยกระทงจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานประเพณีตักบาตรเทโว
8.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
- เพลงอีแซว
- สมุนไพรไล่แมลง
- สมุนไพรสุวรรณหงส์
- เครื่องจักรสานทาจากผักตบชวา
- ผลไม้ประดิษฐ์และการ์ตูนผลไม้
- ปลาหมาบ้านแม่พระประจักษ์
- เปลญวน
ภำษำถิ่น
- ภาษาสุพรรณบุรี มีภาษาพูดที่เรียกว่าสาเนียงสุพรรณบุรี ภาษาถิ่น จะมีสาเนียง “เหน่อ” ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนจังหวัดสุพรรณบุรี
8.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
จังหวัดสุพรรณบุรีมีหั ตถกรรมพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อ เช่น
เครื่องจักสาน ประเภทไม้ไผ่และหวายโดยเฉพาะลายดอกพิกุ ล ลายดอกลั่นทม และหนามทุเรียนสุพรรณเป็นลายที่มี
ความสวยงามและประณีต มีที่อาเภอสองพี่น้อง อาเภออู่ทอง อาเภอเดิมบางนางบวช เครื่องทองเหลืองมีที่อาเภอ
ดอนเจดีย์ เครื่องเบญจรงค์ มีที่อาเภอเมือง ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการทอผ้า มีที่อาเภอเมือง อาเภออู่ทอง
อาเภอสองพี่น้อง นอกจากนี้ยังมีอาหาร ขนม ของฝาก ได้แก่ ขนมสาลี่สุพรรณเนื้อเบานุ่ม รสชาติกลมกล่อม และขนม
ไทยอื่น ๆ แห้วกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง เห็ดโคน เป็ดย่างน้าผึ้ง ปลาม้า ไก่อบฟาง ปลาแดดเดียว เนื้อแดดเดียวมี
จาหน่ายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แบ่งเป็นแต่ละ อาเภอ ดังต่อไปนี้
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อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- กลุ่มแม่บ้านทิพย์ญาดา
- กลุ่มศิลปหัตถกรรมบ้านธรรมกุล
- เจริญชัย ๑
- เบญจรงค์ทอง
- มาลาทอง
- เอกชัย สาลี่สุพรรณ
อำเภอศรีประจันต์
- กล้วยอบเนย
- ผลไม้กระป๋องสโนว์เฮาส์
- ศูนย์สินค้าโรงงาน (สุพรรณบุรี)
- หจก. อโลเวล่า สุพรรณบุรี
อำเภอสำมชุก
- กลุ่มจักสานบ้านทุ่งแฝก
- การุณโต๊ะมุก (ครัวลูกแม่หยา)
อำเภอเดิมบำงนำงบวช
- จักสานผักตบชวา
- ทานตะวันช็อป
- ผลิตภัณฑ์เรือนรักษ์สมุนไพร บ. เรือนรักษ์สมุนไพร จากัด
- ผ้าทอพื้นเมืองโบราณ ลาวซี–ลาวครั่ง
อำเภอด่ำนช้ำง
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก้วเจ้าจอม
- กลุ่มอาชีพหัตถกรรมรากไม้
อำเภออู่ทอง
- กลุ่มผ้าปักด้นมือ
- กลุ่มทอผ้าวังทอง
- ซองเดอร์ เครื่องดื่มธัญญาพืชสาเร็จรูป
- พฤกษาสปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย รพ. อู่ทอง
- ผัก ผลไม้ประดิษฐ์
- สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสุพรรณบุรี จากัด
อำเภอบำงปลำม้ำ
- กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี)
- กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี)
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- กลุ่มศิลปไม้ไผ่
- ไข่เค็มไอโอดีน
- กลุ่มแม่บ้านบ้านไผ่เง
- ตั้งกุ้ยกี่
- ไส้อั่วบุญชู
- เบญจรงค์
- ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดพันปี
- แม่บ๊วย
- สาโท บางม้า
อำเภอสองพี่น้อง
- กล้วยเลย์ กล้วยม้วน
- ปลาหม่า
อำเภอหนองหญ้ำไซ
- ผ้าไหม
- ข้าวกล้องหอมมะลิ
9. ทรัพยำกรธรรมชำติ
9.1 น้ำ
แม่น้าสายสาคัญและเป็นประโยชน์ ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของ ประชากรในจังหวัดได้แก่แม่
น้าท่าจีน หรือแม่น้าสุพรรณบุรี และห้วยกระเสียว
1. แม่ น้ าท่ า จี น หรื อ แม่ น้ าสุ พ รรณ บุ รี แยกจากแม่ น้ าเจ้ า พระยาที่ อ าเภอเมื อ งชั ยนาท
จั ง หวั ด ชั ย นาท ไหลลงทิ ศ ใต้ เข้ า สู่ จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ อ าเภอเดิ ม บางนางบวช แล้ ว ไหลผ่ า นอ าเภอสามชุ ก
อาเภอศรีประจันต์ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอบางปลาม้าและอาเภอสองพี่น้อง ตามลาดับปลายน้าของแม่น้าสาย
นี้จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร
2. ลาห้วยกระเสียว เป็นสาขาที่สาคัญของแม่น้าสุพรรณบุรี เกิดจากลาน้าต่าง ๆ ที่ไหลมาจากทาง
ใต้ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุกา รวมทั้งเขาพระ ทุ่งดินดาตอนใต้ลงมา ทางน้าเหล่านี้จะไหลมา
รวมกันที่ด้านตะวันตกของอาเภอด่ านช้าง กลายเป็นลาห้วยกระเสียวแล้วไหลมาทางตะวันออกผ่านที่ราบสูงลงสู่
แม่น้าสุพรรณบุรี ที่อาเภอสามชุก เป็นลานาที่มีน้าไหลตลอดปี
9.2 ป่ำไม้
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมด 825,102.52 ไร่ หรือร้อยละ 24.64 ของพื้นที่จังหวัด ถูก
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จานวน 1แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติพุเตย วนอุทยาน จานวน 1 แห่ง คือ วนอุทยานพุม่วง
สวนรุกขชาติ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนรุกขชาติดอนเจดีย์ และสวนรุกขชาติด่านช้าง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 1
แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 7 แห่ง ได้แก่ ป่าองค์พระ-ป่าเขาพุระกา - ป่า
เขาห้วยพลู ป่าห้วยขมิ้น-ป่าพุน้าร้อน-ป่าหนองหญ้าไซ ป่าทุ่งดินดา - ป่าเขาตาเก้า ป่าเขาตะโกปิดทอง-ป่าเขาเพชร
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น้ อย ป่ าบ้ านโข้ง ป่ าสั กสระยายโสม และป่ าโป่ งลานทุ่ งคอก โดยมี พื้ น ที่ก ระจายอยู่ ทางตอนเหนือ และทางด้าน
ตะวันตก ภายในเขตอาเภอด่านช้าง อาเภอหนองหญ้าไซ อาเภออู่ทอง และอาเภอสองพี่น้อง ชนิดป่ามีตั้งแต่ ป่าทุ่ง
ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าสนเขา ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง พะยูง ชิงชัน ประดู่
ตะเคียนทอง และยมหอม เป็นต้น
จากข้อมูลรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2552 พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ป่าไม้เหลือ
เพียงร้อยละ 11.24 ของพื้นที่จังหวัด (ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
เมื่อปีพ.ศ.2541 ที่มีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 24.64 ของพื้นที่จังหวัด แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงไปจาก
เดิมเป็ นจ านวนมาก ทั้งนี้สืบ เนื่องมาจากความต้องการขยายพื้นที่ทากินและที่อยู่อาศัยของประชากร รวมทั้งการ
ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า เพื่อขายให้กับนายทุน
ตำรำงแสดงเนื้อที่ป่ำไม้ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี

เนื้อที่
ทั้งหมด

รวมยอด

ที่นำ

ทีพ่ ืชไร่

ที่ไม้ผล
และไม้ยืน
ต้น

ที่สวนผักและ
ไม้ดอกไม้
ประดับ

ที่อื่น ๆ

เนื้อที่ใช้
ประโยชน์นอก
กำรเกษตร

เนื้อที่

122,935
122,848

649,716
643,432

384,192
390,827

ป่ำไม้

2555

3,348,755 2,314,847

1,305,108

837,003

19,665

2556

1,304,990
1305,526

836,902
836,532

19,643

2557

3,348,755 2,314,496
3,34,755 2,314,576

30,135
30,114

19,597

30,091

122,830

651,245

382,935

2558

3,348,755 2,315,389

1,304,370

838,264

19,597

30,210

122,948

634,627

398,739

2559

3,348,755 2,316,357

1,305,033

838,281

19,684

30,379

122,980

637,789

394,608

ที่มา: สานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
ตำรำงพื้นที่ป่ำธรรมชำติในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2552,2558
ป่ำธรรมชำติ
อุทยำนแห่งชำติพุเตย (ไร่)
วนอุทยำนพุม่วง (ไร่)

2552
198,422
1,725

ป่ำสงวนแห่งชำติองค์พระ-ป่ำเขำพุระกำ – ป่ำเขำห้วยพลู (ไร่)

439,375

ป่ำสงวนแห่งชำติหว้ ยขมิ้น-ป่ำพุน้ำร้อน-ป่ำหนองหญ้ำไซ (ไร่)

318,651

ป่ำสงวนแห่งชำติทงุ่ ดินดำ-ป่ำเขำตำเก้ำ (ไร่)

21,250

ป่ำสงวนแห่งชำติโป่งลำนทุ่งคอก (ไร่)

20,431

ป่ำสงวนแห่งชำติเขำตะโกปิดทอง-ป่ำเขำเพชรน้อย (ไร่)

14,973

ป่ำสงวนแห่งชำติบ้ำนโข้ง (ไร่)

10,069

ป่ำสักสระยำยโสม (ไร่)

444

สวนรุกขชำติดอนเจดีย์ (ไร่)

27

สวนรุกขชำติดำ่ นช้ำง (ไร่)
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2558

53
ที่มา: 1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2) สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

ขอบเขตพื้นที่ป่าตามกฎหมายในจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพสภาพพื้นที่ป่าของจังหวัดสุพรรณบุรี
9.3 ภูเขำ
เริ่มตั้งแต่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เขตอาเภออู่ทองขึ้นไปทางจรดทิศเหนือเขตอาเภอด่านช้าง ขนาน
ไปกับแนวแบ่งเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กับจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด สลับเชิงเขา มีความลาด
ชันระหว่าง 2 -8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเขตอาเภอด่านช้างมีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเทือกเขาสูงชัน มียอดเขาสูงสุด
บริเวณบ้าน ตะเพินคี่ ตาบลวังยาว ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ย ประมาณ 1,200 เมตร เทือกเขาในเขต
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จังหวัดส่วนใหญ่มีร่องน้าและลาธารหลายสายไหลรวมลงสู่ลาห้วยกระเสียวซึ่งยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาบริเวณบ้านนาตา
ปิ่นถัดจากที่ราบหุ บเขามาทางทิศตะวัน ออกจะเป็นแนวลูกคลื่นลอนชันกึ่งเนินเขาแล้วค่อยๆ ลาดเทลงมาทางทิศ
ตะวันออกจนถึงแม่น้าท่าจีนหรือแม่น้าสุพรรณบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุพรรณบุรี

9.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
จั ง หวั ด สุ พ รรณ บุ รี ไ ม่ มี ส ถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ แต่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าคุณภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรียังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย จะมีปัญหาก็เฉพาะค่าก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีอุตสาหกรรมประเภทโรงโม่ และเหมืองหิน (ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ)
รวมทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเป็น
1 ใน 12 จังหวัดเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในที่โล่ง (ที่มา: กรมวิชาการเกษตร)
ตารางสถิติการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศและมลพิษอื่นๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2559
พ.ศ.

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มลพิษทางอากาศ
กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่า
ควัน
7
4
5
6
3
5
3
8
1
2
1
3
3
8

จานวนการร้องเรียน (ครั้ง)
น้าเสีย สัตว์ปีกรบกวน สิ่งกีดขวาง
ทางน้า
เสียงดัง
1
2
1
1
-

7
5
3
5
1
1
2

2
1
-

-

กากสารเคมี

2
-

จานวนร้องเรียน
ทั้งหมด (ครั้ง)

19
18
16
17
5
5
13
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
การจั ดทาแผนพั ฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสุ พรรณบุ รี จะต้องมีความสั มพัน ธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมา ภิ
บาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดแรงพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยสรุปกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภ าครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพั ฒ นาประเทศในช่ ว งระยะเวลาของยุ ท ธศาสตร์ช าติ จะมุ่ งเน้ น การสร้างสมดุ ล ระหว่างการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สาคัญ คื อ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสั นติสุ ขให้ เกิดขึ้นกับประเทศชาติ
บ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (3) การ
พัฒ นาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น
โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
1. การพั ฒ นาศั กยภาพของประเทศให้ พ ร้อ มเผชิ ญ ภั ย คุ ก คามที่ กระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของกองทั พ และหน่ ว ยงานด้านความมั่น คง โดย (1) การพั ฒ นาระบบงานข่าวกรองแห่ งชาติแ บบ
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (1) การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้ พร้อมป้ องกันและรักษาอธิ ปไตยของประเทศ และเผชิญ กับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รู ป แบบและทุ ก ระดั บ และ (3) การพั ฒ นาระบบเตรี ย มพร้ อ มแห่ งชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การภั ย คุ ก คามให้ มี
ประสิทธิภาพ
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อ
สร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่าง
ยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงแบบองค์ ร วม เพื่ อ ให้ ก ลไกส าคั ญ ต่ า ง ๆ ท่ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อม
สาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (2) การ
บริห ารจั ดการความมั่น คงให้ เอื้ออ่านวยต่อการพั ฒ นาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (3) การพั ฒ นากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒ นาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3
ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่า
มาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2)
“ปรับ ปัจจุบั น ” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่ านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิ ติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ (3) “สร้ า งคุ ณ ค่ า ใหม่ ในอนาคต” ด้ ว ยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุ รกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่ า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป
และ (5) เกษตรอัจฉริยะ
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2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคต ประกอบด้ ว ย (1) อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ (2)
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญ ญาประดิษฐ์ (4)
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับ
โลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม (2) ท่ อ งเที่ ย วเชิ งธุ รกิ จ (3) ท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ ความงามและแพทย์ แ ผนไทย (4)
ท่องเที่ยวสาราญทางน้า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่
และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
(2) สร้างและพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีอัตลั กษณ์ ชัด เจน โดย (1) สร้างผู้ ป ระกอบการ
อัจฉริยะ(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5)
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปั ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดีรอบด้านและมีสุ ขภาวะที่ ดีในทุ กช่ว งวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒ นธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4)
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมี
จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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2. การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วงการ
ตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคน
ดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ
แรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และ
มีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และ
ระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (1) การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมี
สุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒ นาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศ โดย (1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
การพัฒ นาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้
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เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (2)
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบ
ภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครอง
แรงงานไทยให้ เป็ น แรงงานฝี มื อ ที่ มี คุ ณ ภาพและความริเริ่ม สร้างสรรค์ มี ค วามปลอดภั ย ในการท างาน(5) สร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบ
มุ่งเป้ าเพื่อ ช่วยเหลื อกลุ่ ม คนยากจนและกลุ่ ม ผู้ ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (1) พัฒ นาศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค(2) กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
(3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสัง คมสูงวัยและ
แนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ
รวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาท
ของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการ
ปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและ
อาชีพ(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง
ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สาคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
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ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบ
ด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอก
ถิ่นกาเนิด(3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (2)
ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่ง
ทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4)
พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) มีการ
ปรั บ ตัว เพื่ อลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ และผลกระทบที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
(1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตาม
ศั ก ยภาพและความเหมาะสมทางภู มิ นิ เวศอย่ า งเป็ น เอกภาพ (2) พั ฒ นาพื้ น ที่ เมื อ ง ชนบทเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ที่ มีการบริห ารจั ดการตามแผนผังภู มินิเวศอย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษ ที่มีผ ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ(2) เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริม
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การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการ
เข้าถึงอาหาร
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบั นเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทา
หน้ าที่ ในการก ากั บ หรื อ ในการให้ บ ริ ก ารยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ปรั บ วั ฒ นธรรมการท่ างาน ให้ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้อ มที่ จะปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเ สธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัยมีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัว ชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับ ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการให้ บ ริการสาธารณะของภาครัฐ (2)
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (1)
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้ าของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความ
เชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐ บริห ารงานแบบบู รณาการโดยมียุทธศาสตร์ช าติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒ นาในทุ กระดับทุ ก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงิน
การคลังประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ และ (3) ส่งเสริมการกระจาย
อานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลัก
ธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ (2) พัฒนา
และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การ
บริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็นโดย(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ บริบ ทต่าง ๆ ที่เปลี่ ย นแปลง(2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากรและหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3)
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบ
ยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ เพื่อให้ การจัดทาแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีระดับ การพัฒ นาที่สูงขึ้นตามลาดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความ
เข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือ
กับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย
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เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ โครงสร้ างพื้ น ฐานมี ก ารพั ฒ นาครอบคลุ ม มากขึ้ น และการบริ ก ารทางสั งคมทุ ก ด้ านที่ มี ค วาม
ครอบคลุมทั่วถึง ทาให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างไรก็ตาม
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทาให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตาม
ปัจจัยภายนอก ในขณะที่ค วามสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดาเนินการได้น้อย ทาให้ฐาน
การผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพใน
เกื อ บทุ ก ด้ าน ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพคน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คุ ณ ภาพบริก ารสาธารณะและบริก ารสาธารณสุ ข
สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยกนอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัด การน้า ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความ
เสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม
ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการ
ภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒ นาประเทศยัง
ล่าช้าดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของ
ประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไป
ตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.1 หลักการ
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการ
ใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ส าหรับ การก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ นี้ ยึ ดวิสั ยทั ศ ของกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ที่ กาหนดว่า
“ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้วยการพัฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในขณะที่การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่
เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่าง
ประเทศกาหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ
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กาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญของประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0
การจัดทาแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถกาหนดเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสาคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
1.2 จุ ด เปลี่ ย นส าคั ญ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมฉบั บ ที่ 12 ประเทศไทยมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี โดย
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่
ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องดาเนินการในช่วง 5 ปี โดยได้กาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ (Flagship Program)
และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สาคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทาให้
ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสาหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบ
วินั ยทางการเงิน และการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กาหนดพื้นที่เป้าหมาย
สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง
พื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ รวมทั้งได้ กาหนดแนวทาง
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและ
ต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยแม้ว่าได้ดาเนินมาตรการเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุน
เพื่ อการวิจั ย และพั ฒ นา แต่ อัน ดับ ความสามารถในการแข่ งขัน ของไทยยังปรับ ตัว ช้าเมื่อเทีย บกั บหลายประเทศ
เนื่องจากคุณภาพคนต่า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการ
บริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทาให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ากว่า
ศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีนอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีข่าวสาร
สินค้าและบริการอย่างเสรี ทาให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่าง ๆ
ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีนอินเดีย ละตินอเมริกา
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และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่น ๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทา
ให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ในขณะเดีย วกัน ประเทศไทยมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่ สั งคมสู งวัยมากขึ้น
จานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้น
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน
และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับ
พื้ น ที่ ในขณะที่ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มเพิ่ ม สู งขึ้ น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จและชุ มชนเมือ ง ประกอบกั บ สภาพ
ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมาก
ขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานสาคัญที่เป็นจุดอ่ อนและข้อ จากัดของ
ประเทศที่สั่งสมมานานในขณะเดียวกันดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะ
มุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่อง
กระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการกาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research
Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม
1.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสาน
เทคโนโลยี การพัฒ นาผู้ประกอบการให้ เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี( Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนอง
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การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science,
Technology,Engineering, and Mathematics) และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและ
พัฒนาของประเทศทั้งระบบ
1.3.3 การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้
คนไทยมีค่านิ ยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุ ขภาวะที่ดีมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
จิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสุขภาพ
1.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความสาคัญ กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณ ภาพทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลการจัดสรรที่ดินทากิน สนับสนุนในเรื่องการ
สร้างอาชีพ รายได้ และสนั บสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการ
ภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทาง
สั งคมเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและพร้ อ มรั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นา โดยส่ งเสริม การประกอบอาชี พ ของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริ การในชุมชน และ
ผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมาย สาคัญในการ
ยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
1.3.5 การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความ
เข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด รวมทั้ ง สร้ า งสั ง คมผู้ ป ระกอบการให้ มี ทั ก ษะการท าธุ ร กิ จ ที่ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพั ฒ นาพื้ น ที่ช ายแดนที่มีศั กยภาพและพื้ น ที่เศรษฐกิ จใหม่ เพื่ อรองรับ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต
1.3.6 การปรับ ระบบการผลิ ตการเกษตรให้ ส อดคล้ องกับพันธกรณี ในด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่
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เชื่อมโยงกับ ฐานทรั พยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูล ค่าเพิ่ มให้ สินค้าเกษตรมีความปลอดภั ย ไม่ส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยาย
โอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
1.3.7 การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้
เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้ น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒ นาภาคการผลิตและบริการ
สาหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือ
ของธุร กิจ ในลั ก ษณะคลั ส เตอร์ (Cluster) 1.3.8 การส่ งเสริม สร้างความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ อาทิ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เศรษฐกิจ ฐานชีว ภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แ ละวัฒ นธรรม และการพั ฒ นาวิส าหกิจ ตั้งใหม่
(StartUp) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ
1.3.9 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุน
ภาคการผลิต เน้ น การปรับ ปรุ งกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความสมดุล และยั่งยืนในการพัฒ นาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศั กยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
1.3.10 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และ
ต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและนาผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมื ออนุภูมิภาค
ภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าอิระวดี
เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่ม
แห่ งอ่าวเบงกอลส าหรับ ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิช าการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่ อพัฒ นา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
1.3.11 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐาน
การพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคม โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และ
ขายเป็น
1.3.12 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้น การรักษาและฟื้นฟู
ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ าสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการ
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บริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่ง
เตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.3.13 การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้
ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1.3.14 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้
ความส าคัญกับการส่ งเสริมและพัฒ นาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านระบบการบริห ารงานและ
บุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้อย่ างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
1.3.15 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้ นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุก
กลุ่ ม ในสั งคม เน้ น ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงในอนุ ภู มิ ภ าคและในอาเซี ย นอย่ างเป็ น ระบบ โดยมี โครงข่ ายเชื่ อ มโยง
ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
กากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
1.3.16 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับประชาชนในแต่ละภาค การ
พัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเ วณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม
1.3.17 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความ
เชื่อมโยงด้านกฎระเบี ยบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี ควบคู่กับการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
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กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
1.3.18 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
การสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของสภาธุรกิ จภายใต้ก รอบความร่ว มมือต่ าง ๆ รวมทั้ งสนั บ สนุ น แหล่ งเงินทุ น และ
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ
1.3.19 การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบใน
การกากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนั บสนุน ความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริการต่อผู้บ ริโภคและภาคธุรกิจ
เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกากับดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทาง
การเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้
สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม
1.3.20 การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการจัดทาคาขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นที่ การติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม และลดความซ้าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้ างความยั่งยืนทางการคลังของ
ระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกัน
สุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล
2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
2.1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้นตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้
พรมแดน ซึ่งเป็ น ผลจากเทคโนโลยี และนวัต กรรมทางการเงิน ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ มีการพั ฒ นา
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สาคัญของการพัฒนาประเทศไทย
2.1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคน ทาให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ ขีดจากัด มีการแย่งชิง
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แรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ
เช่น ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นต้น
2.1.3 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจ
ก่อให้ เกิดการแย่ งชิงประชากรวัย แรงงาน โดยเฉพาะคนที่ มีศัก ยภาพสู ง ขณะเดียวกัน การเลื่ อนไหลของกระแส
วัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย
แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
2.1.4 สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของ
โลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 168 เป้าประสงค์ รวมถึง
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนสาคัญในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมี
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้า
2.1.5 สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอานาจมีแนวโน้มใช้อานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศต่าง ๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขต
ทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การ
ก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
2.2.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504-2558 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็น
อันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้นสามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางตอนบนในปี 2553 โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่ อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมี
ความหลากหลายของฐานการผลิ ตที่ มีความแข็งแกร่งในระดับ โลก อันดับ ความสามารถในการแข่งขัน โดยรวมมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่
มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัว
ที่ต่ ากว่าศัก ยภาพของระบบเศรษฐกิจ การส่ งออกของไทยปรับ ตั ว ลดลงทั้ งในด้านการส่ งออกสิ น ค้ าเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีสาเหตุจากจุดอ่อนที่สาคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัย
ทางด้านการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
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2.2.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลาดับต่าและการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูร
ณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลัก ทาให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้าซ้อน และยังมีข้อจากัดในการตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของ
โลก ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่า
2.2.3 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อ
สิ้ น สุ ด แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมี จานวนสู งสุ ด และเริ่ม ลดลงอย่างต่ อเนื่ อ ง
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึ กษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ขณะที่
คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ
จะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตร ะหนักถึง
ความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์และการมีจิตสาธารณะ
2.2.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการ
ใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ายังขาดกระบวนการมี ส่วน
ร่ ว มและการวิเคราะห์ ป ระเมิ น ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม สั งคมและเศรษฐกิ จก่ อ นดาเนิ น การอย่างเป็ น ระบบ
ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความ
เหลื่อมล้า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพื้นที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหา
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ไม่ยั่งยืน
2.2.5 การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลาง ทาให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงกลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่
สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่การขยายตัวของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศที่
เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ท าให้ การพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นไม่ส ามารถรองรับการขยายตัว ของเมืองได้อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพื้นที่
2.2.6 ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามาจาก
ความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยง
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จากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายสูง
2.2.7 ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒ นาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศมีความใกล้ชิดกัน มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภ าคและภูมิภ าคเอเชีย เป็นเงื่อนไขสาคัญของ
ประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2.8 การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการบริหาร
จัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่า ขาดระบบการทางานที่เชื่อมโยงเป็น เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาค
ส่วนอื่น ๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยาย
ไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจาก
ล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ
และไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3.1. วัตถุประสงค์
3.1.1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.1.2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3.1.3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
3.1.4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3.1.5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการ
พัฒนา
3.1.6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
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3.1.7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และ
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
3.2. เป้าหมายรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ประกอบด้วย
3.2.1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความ
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
3.2.2. ความเหลื่อมลาทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มี
รายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3.2.3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ประกอบการรุ่น ใหม่และเป็น สังคมผู้ป ระกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
3.2.4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อย
ในกรณี ป กติ มีป ริมาณหรือสั ดส่ ว นของขยะมูล ฝอยที่ ได้รับ การจัดการอย่างถูกหลั กสุ ขาภิบ าลเพิ่มขึ้น และรักษา
คุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3.2.5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณ
ความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการ
ก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความ
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เชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตรา
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
3.2.6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดี
ขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
4.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วง
วัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน
ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒ นธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤต
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุ ณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ อาทิ ส่ งเสริม ให้ มีกิ จกรรมการเรีย นการสอนทั้ งในและนอกห้ องเรีย นที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่
เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่
เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
และให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับ
วัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
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ทรั พ ยากรร่ ว มกั น ระหว่ า งสถานพยาบาลทุ ก สั ง กั ด ในเขตพื้ น ที่ สุ ข ภาพ (6) พั ฒ นาระบบการดู แ ลและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้
สถาบั นทางสั งคมมีส่ วนร่วมพัฒ นาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กาหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และ
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทย
ก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่อง
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจากัดในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาใน
ระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่ มี ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่าง
กัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น
แนวทางการพัฒ นาสาคั ญ ประกอบด้วย (1) การเพิ่มโอกาสให้ กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง
รายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุ ข และสวัสดิการที่มีคุณ ภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการ
ให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
อาทิ สนับสนุ นการให้ความรู้ในการบริห ารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ ท าหน้ าที่ เป็ น สถาบั น การเงิน ในระดั บ หมู่บ้ าน/ต าบลที่ ท าหน้ าที่ทั้ งการให้ กู้ ยืมและการออม และจัดตั้ ง
โครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย
4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพ
อย่างต่อเนื่ องเป็น เวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจากัดภายในประเทศ เองที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า
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การพัฒ นา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมีการ
พัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น
การลงทุ น ภาครั ฐ และเอกชนมี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมาจากความร่ ว มมื อ กั น มากขึ้ น ประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการเข้ าสู่ ร ะบบภาษี ม ากขึ้ น และประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ทางเศรษฐกิ จ สู งขึ้ น
นอกจากนี้ ยังเน้ น ให้ เศรษฐกิ จรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง
อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาด
ทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุน
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนสาคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดารงชีวิตของคนไทย ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้ อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิ บัติทางธรรมชาติมีความผั นผวนและรุน แรงมากขึ้น และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคง
ด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
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ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง
สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนกระแสโลกาภิวัตน์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยใน
หลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้ งภัยคุกคามทาง
ทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อให้ เกิดความสงบในสั งคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบั นหลั กของชาติ (2) การพั ฒ นาเสริมสร้างศักยภาพการป้ องกัน
ประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การป้ องกัน ภัย คุกคามข้ามชาติ (4) การรั กษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิป ไตยและสิ ท ธิอธิป ไตยในเขตทะเล และ (5) การบริห ารจั ดการความมั่ น คงเพื่ อการพั ฒ นา เพื่ อ ให้ เกิด ความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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4.6 ยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบั งคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุ คลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้
กระทาความผิดแนวทางการพัฒนาสาคัญประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิด ความคุ้มค่า(2) ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน การคลั งภาครัฐ เพื่ อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมี
ประสิทธิภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวกตรงตามความต้องการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(5) ป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ เพื่อให้สั งคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธ รรม และ (6)
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โล
จิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการ
บริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
และขยายขีดสามารถในการรองรับ ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์และการอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้าน
พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
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แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้
เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒ นาโครงข่ายถนน พัฒ นาระบบขนส่งทางอากาศ และ
พัฒนาระบบขนส่งทางน้า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒ นาและยกระดับ
มาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความ
มั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
(5) พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล อาทิ พั ฒ นาและปรับ ปรุงโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ ทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้าประปา
อาทิ พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
นวัตกรรม
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
นาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้
การพัฒ นาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่ม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ ประกอบด้ว ย (1) เร่งส่ งเสริม การลงทุ น วิจั ยและพั ฒ นาและผลั กดั น สู่ การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง
และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นประกอบการทางเทคโนโลยี
อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการธุ รกิจ ของไทย และ (3) พัฒ นาสภาวะแวดล้ อมของการพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
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4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
ในการเป็นฐานการผลิตและบริก ารที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒ นาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการ
รองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้ การเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็น โอกาสในการเปิด พื้น ที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เ ป็นธรรมมาก
ขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มีป ระสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่าง
ทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่ งทะเลตะวัน ออกให้ เป็น ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภ าพ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดาเนินการภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกาหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่ เสรี เปิดกว้าง และเป็น
ธรรม ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
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ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี
การใช้ป ระโยชน์ ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่ ว งโซ่มูลค่าในอนุภูมิภ าคและภูมิภ าคอาเซียน ประเทศไทยเป็ น
ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทย
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้ วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร ประเทศ
และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภ าคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS
และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุร กิจ การบริการ และการลงทุ นที่โดดเด่นในภูมิภ าค(4) ส่ งเสริมการลงทุ นไทยในต่างประเทศของ
ผู้ ป ระกอบการไทย (5) เปิ ด ประตู ก ารค้าและพั ฒ นาความร่ว มมื อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ านในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิด
การปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทางดาเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
5.1 หลักการ
5.1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
5.1.2 กระจายการพั ฒ นาลงสู่ พื้ น ที่ โดยยึดหลักการพัฒ นาพื้น ที่ ภารกิจ และการมีส่ วนร่วม ให้ จังหวัดเป็ นพื้น ที่
ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
5.1.3 เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
5.1.4 ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ
ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
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5.1.5 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒ นาเชิงบูรณาการการพัฒ นาเชิงพื้นที่และการพัฒ นาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการ
พัฒนาอย่างแท้จริง
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
5.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนา ฉบับ
ที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาค
ส่วนโดยกาหนดกิจกรรมดาเนินการ ประเด็นสื่อสาร และเครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย
(Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ
ภาคและชุ มชนเพื่ อสร้างความรู้ ความเข้ าใจและสร้างความตระหนั ก ถึงภารกิ จและความรับ ผิ ดชอบร่ว มกั น ของ
ประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการ
พัฒนาระดับพื้นที่และสร้างแนวร่วมการพัฒนาของ สศช.
5.2.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิ บั ติ การ โดยกาหนดประเด็น การพั ฒ นาส าคั ญ ภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ของแผนพั ฒ นาฉบั บ ที่ 12 นาไปสู่ ก าร
กาหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมดาเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดทาเป็นแผนการลงทุนการพั ฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะ
ด้ านที่ ต อบสนองการพั ฒ นาในหลายมิ ติ ภ ายใต้ ยุท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่างการพั ฒ นา
(Development Gap) ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้างรากฐานสาคัญของการพัฒ นาประเทศสู่เป้าหมายที่
กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
5.2.3 หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด
และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการและภารกิจ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2.4 ผลักดันให้ ภาคเอกชนนาประเด็นการพัฒ นาสาคัญในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 พิจารณาประกอบการจัดทา
แผนการลงทุน ทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศอย่างเป็นหุ้ นส่วนการพัฒ นา และส่งเสริมให้
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนา
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ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ.ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มากขึ้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
5.2.5 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆโดยกาหนดให้มีการผลักดัน ปัจจัย
หลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒ นา ปรับปรุงกฎ ระเบี ยบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้ เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒ นาในระดับต่าง ๆ โดยนา
เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้
นายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบการดาเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศ
และพื้นที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวคิด หลักการ และแนวทางดาเนินการ ดังนี้
5.3.1 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเอง
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทา
หน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
5.3.2 แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการโดย
1) วางระบบการติดตามประเมิน ผล 3 ระยะเวลา ประกอบด้วยการประเมินผลก่อนการปฏิบัติก ารหรือก่อนเริ่ม
โครงการการประเมินผลระหว่างดาเนินการ และการประเมินผลหลังการดาเนินงาน
2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเป้าหมายและ
ประเด็นพัฒนาสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพื่อทาให้ระบบติดตามประเมินผลมี
มาตรฐานสากลและพั ฒ นาให้ ทัน สมัย เพื่ อฝึ กอบรม เทคนิค วิธีการ หลั กการ แนวคิด ในการประเมิ นผลแผนงาน
โครงการก่อนเริ่ม ระหว่างดาเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว
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5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและใน
พื้นที่เพื่อให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) จั ดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็ น มืออาชีพ มีความชานาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย เพื่อให้ การติดตาม
ประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้เป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบายและการ
ดาเนินงานภาครัฐ
7) พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มให้ ได้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ ประเมิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัดผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัด
ผลผลิตร่วม
8) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิ จารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้าน
เดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้กาหนดนโยบาย เป็นต้น
9) นาเสนอผลการติดตามประเมินผลเป็นการนาเสนอผลการประเมินให้ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับ
ทราบผลการประเมิน
10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดทาระบบข้อมู ล
การบริห าร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ และการน าข้อมูล ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ และ
สามารถนาข้อมูลการประเมินไปใช้ในการกาหนดทางเลือกนโยบายและสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง
แนวทางการพัฒนา
1) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและ
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง
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2) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link)สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัด
และคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท
3) จัดระเบีย บการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน โดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และ
ทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
4) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5) แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย น้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
6) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง
7) วางระบบป้ องกัน ภัย อาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้ นที่ต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการ
บริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริก ารทางสังคม กับ
มาตรการทางผังเมือง ในการชี้น้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้า
ท่วม-น้าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพื้นที่สีเขี ยวเพื่อเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มขึ้น รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการ
เพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอา-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลก
ที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพ
ของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน และเตรียมความพร้ อม
ของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาดน้าอัมพวา ตลาดน้า
ดาเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนากาญจนบุรี -สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยาอ่างทอง-สิ งห์ บุ รี -ชั ย นาท-ลพบุ รี -สระบุ รี -นครปฐม-ราชบุ รี -เพชรบุ รี กลุ่ ม ดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยแพทย์ แ ผนไทย อาทิ
นนทบุ รี -สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุ รี และกลุ่ มท่องเที่ ยวทางน้ า อาทิ พระนครศรีอยุธ ยา-นนทบุ รี-ปทุมธานี อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความ
หลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน
5) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้มีเส้นทาง
หรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นกา รขยาย
เส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) นาผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติม าใช้ในการพัฒ นาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด
2) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก
มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสาคัญ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร
คุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
4) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การ
ส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
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ด้านการประมงและเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้าบริเวณชายฝั่ งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
5) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)สู่การใช้เทคโนโลยีที่สู งขึ้นและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิส ติกส์เพื่อ
ลดต้ น ทุ น ในการขนส่ งสิ น ค้ า รวมทั้ งยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และให้ ได้
มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน
7) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ SMEs และ Start Up โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการในการ

ดาเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการนาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหานาท่วมภัยแล้ง และคงความสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาแหล่งน้า และระบบกระจายน้า ในพื้นที่แล้งซ้าซาก อาทิ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้า โดยปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าเดิม วางแผนจัดสรรน้าเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง
จัดท้าแหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้าซาก
อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่ง
เก็บกักน้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้าท่วม
3) ป้องกันการบุกรุกทาลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่า
เพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง
4) ขุดลอกลาน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้ง
ฟื้นฟูคุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
นครปฐม และสมุทรสาคร
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5) ป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งทะเล อาทิ สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดทาแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการ
ท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรีเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของ
ภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว
2) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน อาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม
Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา
ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
3) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต
พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4) พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดย
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการ
ค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา
9.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒ นาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล้า ภายในประเทศแนวทางการพัฒนา
1) เร่งดาเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อ
กระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อ มโยงไปยังพื้นที่ที่ภาคอื่น ๆ ซึ่งจะท้าให้เกิด
การกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าระหว่างภาค อาทิ
(1) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้าโพ
(2) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
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(3) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-มาบตาพุด และ
รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
(4) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหินและรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
2) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ อาทิ เมืองอยุธยาและบริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้าร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้า
โครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี)
(พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน

ศูนย์กลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร
การทองเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี
การคและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแขงขัน
และการคาผ่านแดนสู่เอเชีย

พันธกิจ
1. ปรับโครงสร้างการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณและวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขันก้าวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลกรอดพนกับดักรายได้ปานกลางสู่การมี
รายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒ นาเครือขายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐรวมถึง
เครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดาเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุมจังหวัด
3. ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีการเชื่อมโยงกัน
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด
4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ มจังหวัดใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค
เป้าประสงครวม เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน
(มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5
ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ตองไม่น้อยกว่า
คาเฉลี่ยของป 2557 - 2558 (หรือไมนอยกวา 0.6229)
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหได้คุณภาพ มาตรฐานยกระดับสูการ
เปนศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
เนนใหเกิดการพัฒนาสินคาไม่วาจะเปนสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพมาตรฐาน ระดับ
นานาชาติที่บงบอกถึงความปลอดภัย และมุ่ งเนนดานสุขภาพซึ่งจาเป็นตองพัฒนาตั้งแตวิธีการผลิต ตนน้า กลางน้า
จนถึงปลายน้ า โดยสงเสริ ม การใชสารชีว ภาพทดแทนสารเคมี และพั ฒ นาพั น ธุ พื ช พั น ธุ สั ตวสนั บ สนุ น ใหมี ระบบ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินคาเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีความหลากหลาย และสงเสริมการ
รวมกลุมเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ สินคา และบริการ พัฒนา
อุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนั บ สนุ น การเปนศูนยกลางสุ ขภาพครบวงจรรวมถึงการบริห ารความเสี่ยงเพื่ อใหมีสิ นคา
เพียงพอกับความตองการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมอัตลักษณการทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยังแหลง
ทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง
เนนเรื่องการทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี ” เปนกรอบในการ
ดาเนิ น การโดยใหความส าคั ญ กับ การพั ฒ นาแหลงทองเที่ย วที่ส อดคลองและสั มพั นธกับ ประวัติศ าสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ
และสภาพแวดลอมที่สวยงามของแหล่ งทองเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเนนทางด้านการประชาสัมพันธการมีอีเวนทหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวมายังกลุมจังหวัด โดยจะตองมีการปรับปรุงแหล่งทองเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจน
บุคลากรดานการทองเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินคาด้านการทองเที่ยวใหสื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผ่านแดนใหมีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนาไปสู่การกระตุนใหเกิดการคาการลงทุน เชื่อมโยงการคาสู่เอเชีย
เนนเรื่องการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะการคา การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยง
ไปยังดานตะวันตกสู่ เอเชีย โดยใชจังหวัดกาญจนบุรีที่ ได้รับการสงเสริมใหเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็ นประตู
เชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาทาเรือน้าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศ
เพื่อนบานในระดับ ภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒ นาตามแนวพื้นที่พัฒ นาเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic
Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิและทาเรือแหลมฉบัง ในภาคตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชนและภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเนนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ประเทศไทย 4.0
เนนการสรางนวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพื่อยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน และภาคแรงงาน ภายใตกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อสรางความ
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เขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งจะทาใหประเทศรอดพนจากกับดักรายไดปานกลาง

แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ทบทวนปี 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2561–2565 ทบทวนปี 2563
เป้าหมายการพัฒนา

“ เมืองเกษตรกรรมยั้งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข ”

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการ แข่งขัน
ทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.ผลิตภัณฑ์การเกษตรในจังหวัดยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety)
2.ผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ให้กับ เกษตรกร
แผนงาน
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิน ค้าเกษตรคุณภาพให้ แก่เกษตรกร นาไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง รวมทั้ง
สนับสนุน โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer / Smart Farming
3. พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Ford Safety) จากสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจนนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร
5. ส่งเสริมธุรกิจ SMEs /Start Up/OTOP/วิสาหกิจชุมชน
6. ส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
1.รายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวมี มูลค่าเพิ่มขึ้น
2.อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ นันทนาการ (Sport Tousism) ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนานาไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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แผนงาน
1. พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ สิ น ค้ า บริ ก ารและบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามหลากหลายได้
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
3. เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนวัตวิถี
4. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน / แหล่งท่องเที่ยวสินค้า otop /แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ฯลฯ 5. ยกระดับด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
6. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศตลอดจนระดับนานาชาติ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
7. ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดารงอยู่อย่างยั่งยืน
2.คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
แผนงาน
1. บริห ารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกัน และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน
2. ป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยกาจัดขยะมูลฝอยและการบาบัดน้าเสียที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน
3. พัฒ นาศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณการ
ร่วมกับชุมชน ในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของประชาชน และสนับสนุนธุรกิจป่าไม้ที่ถูกกฎหมาย
5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนป่า
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในสังคมมีทักษะในการดารงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลก
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2. ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี
3. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนงาน
1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมารฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น ได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการ ประกอบอาชีพ
3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพ และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการสาธารณะสุข เพื่อให้ คนไทย
มีสุขภาพดีขึ้น
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันการศาสนา ชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชนให้มีความ
เข้มแข็งและ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งสาธารณูปโภค พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้
ชีวิตของ ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยในสังคม
6. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์ (VISION)
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็ น องค์ ก รชั้ น น าในด้ า นแหล่ ง
ผลิ ต อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพมาตรฐาน เป็ น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาการกี ฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues ) ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริม
การส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ 2 เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
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กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สนั บ สนุ น และพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการผลิ ต และด้ า นการตลาดให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 3
พันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 4
มาตรฐาน

เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอื้ออานวย
พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมประเพณี และวั ฒ นธรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการท่ อ งเที่ ย ว
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลุยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

4
5
6
7
8
9

ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
พัฒนาแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
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เป้าประสงค์ 2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ
เป้าประสงค์ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
เป้าประสงค์ 4 สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand )
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ชาติ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กระดับตาบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
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เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังกายของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ
เป้าประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส
เป้าประสงค์ 3 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทางานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม คุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้ าประสงค์ 1 มีโครงสร้า งพื้น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภคที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แ ก
ประชาชนอย่างสูงสุด
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
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กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาจากการประชุ ม ร่ ว มกั น ของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกดาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้จะต้องทาให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนาทางด้านการศึกษา
การกีฬา การท่องเที่ยวและการอาชีพ เป็นเมืองสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุขปลอดภัย”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริม
การส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ 2 เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สนั บ สนุ น และพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการผลิ ต และด้ า นการตลาดให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 2 มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
ให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์ 3 พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมประเพณี และวั ฒ นธรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการท่ อ งเที่ ย ว
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล
กลุยุทธ์ที่ 7 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าประสงค์ 2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ
เป้าประสงค์ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
เป้าประสงค์ 4 สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand )
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด
พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ
ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ
ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
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กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ชาติ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กระดับตาบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังกายของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ
เป้าประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส
เป้าประสงค์ 3 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
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กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

2
3
4
5

ส่งเสริมการทางานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน
ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม คุณธรรม
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ 1 มีโครงสร้างพื้น ฐาน ระบบสาธารณู ปโภคที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แ ก่
ประชาชนอย่างสูงสุด
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กาหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ
กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทาผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป้าประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ / แนวทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จึ งเป็ น ที่ ม าของการก าหนดจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์
(Positioning) ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสุพรรณบุรี คือ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพ รรณบุรี เป็น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น น าทางด้า นการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬา และการอาชีพเป็น เมืองที่สะอาดสวยงาม
ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุข ปลอดภัย”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์จังหวัด
การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตร และอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทาง
การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการ บริโภค
และการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
พัฒนาคุณภาพผลผลิตางการเกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
เพื่อการ บริโภคและการส่งออก
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
การเสริมสร้างและพัฒนาการ
การเสริมสร้างและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
ให้เกิดความสมดุล
การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

การเสริมสร้างและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ ชาว
สุพรรณบุรี และมีความ สามารถ
ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
การเสริมสร้างและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การขยายฐานโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ
ความต้องการประชาชน

การขยายฐานโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความ
ต้องการประชาชน

การส่งเสริมสถาบันของชาติและ
การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน

การส่งเสริมสถาบันของชาติและการ
นาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปได้
ดังนี้
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน
1. Staff – บุคลากรมีความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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จุดแข็ง
1.บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ รับ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการเข้ า รั บ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2.บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ใ นพื้นที่ทาให้ไม่มีการโยกย้าย
ทาให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
จุดอ่อน
1.บุ คลากรที่เป็ น ข้าราชการมีน้ อย บุคลากรส่ ว นใหญ่ เป็นพนักงานจ้าง ทาให้ ขาดการรองรับ ในตาแหน่ ง
ที่ขาดแคลน
2.บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงตามตาแหน่ง
1. Skill – มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงาน เป็นมืออาชีพ
จุดแข็ง
1.บุคลากรในระดับหัวหน้างานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นบุคคลในพื้นที่
ไม่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อย
2.บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอทาให้เกิดความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดอ่อน
1.บุคลากรบางหน่วยงานมีพนักงานจ้างมากกว่าข้าราชการ ทาให้การปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรค
เช่น พนักงานจ้างไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้
2.การทางานแยกส่วน ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
3. Styie – รูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสม เช่น การสั่งการ การควบคุม
การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร
จุดแข็ง
1.มีแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างชัดเจน
เช่น แผนการปฏิบัติงานประจาเดือน / ประจาปี
2.บุคลากรมีภารกิจหน้าที่และคาสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน
3.การปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ
4. การปฏิบัติงานยึดกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เป็นหลักในการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็น
หน่วยงานราชการ
5.การจัดบริการสาธารณะทาในลักษณะเชิงรุก เช่น การให้การบริการด้านซ่อม/สร้างถนน
จุดอ่อน
1.งานบางอย่างขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนทราบ
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2.การดาเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังขาด
การวิเคราะห์ที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
3.บุคลากรส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยี ไม่คุ้มค่า เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
4.Shared Value – มีค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จุดแข็ง
1.มี Service mind เช่น การคิดบวก
2.มีความซื่อสัตย์
3.ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4.ผู้รับผิดชอบงานพร้อมที่จะทางานและมีกาลังใจ
จุดอ่อน
1.แยกฝ่ายในการทางาน
2.ขาดความร่วมมือในการดาเนินการในภาพรวมขององค์กร ใครรับผิดชอบอะไรก็ทาไป
5.Struture –โครงการสร้างองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบการแบ่ง
โครงสร้างงานตามความเหมาะสม รวมถึงการควบคุม การรวม และการกระจายอานาจ
จุดแข็ง
1.เนื่องจากเป็นองค์กรภาครัฐมีโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจน เช่น สานักปลัดฯ , กองคลัง ฯลฯ
2.การจัดสรรบุคลากรเข้าทางาน ทาตามภารกิจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3.โครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบเหมาะสม และชัดเจน มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
คาสั่งแต่งตั้งแจกแจงบทบาทผู้รับผิดชอบชัดเจน
จุดอ่อน
1.กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
กาหนดตัวชี้วัดของงานยังไม่ชัดเจน
2.การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะชนยังน้อย
6.Ststem – กระบวนการและลาดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ
จุดแข็ง
1.การปฏิบัติงานมีการประสานงานที่ดี
2.การปฏิบัติงานยึดแผนการปฏิบัติงานเป็นหลัก
3.ผู้บริหารมีกลยุทธิการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบาย 3 ม
จุดอ่อน
1.ข้อมูลส่วนใหญ่ในการทางานจะเป็นข้อมูลพื้นฐานบางครั้งยังขาดการประมวลผล
2.ขาดการติดตามและประมวลผลที่เป็นรูปธรรม
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7.Strategy – การวางแผนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน
ของการดาเนินงาน
จุดแข็ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้ทราบเป้าหมายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
2.มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายผู้บริหารที่แถลงต่อสภา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดอ่อน
1.การแปลงแผนนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่เข้มแข็ง ไม่ต่อเนื่อง
2.มีการวางแผนดาเนินการ แต่ไม่มีความต่อเนื่อง
3.มีความสามารถในการกาหนดตัวชี้วัดและนโยบายในการทางานยังไม่ชัดเจน
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
1.Political –ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ
โอกาส
1.ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญ
2.นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อานาจหน้าที่
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
3.มีกฎหมายรองรับในการดาเนินงาน
อุปสรรค
1.ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.นโยบายรัฐบาลไม่ชัดเจน และไม่ตรงประเด็น
3.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมีผลกระทบต่อการสนับสนุนงบประมาณ
4.ขาดการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2.Economic – ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
โอกาส
-ไม่ม-ี
อุปสรรค
1.สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม
2.ปัญหาเศรษฐกิจ สงผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยลง
3.งบประมาณถูกตัดและลดลง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3.Social ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่
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โอกาส
1.รัฐบาลกาหนดนโยบายเกี่ยวกับส่ งเสริมการท่องเที่ ยวทาให้ ท้องถิ่นสามารถจัดสรรเงินบางส่ วน จัดท า
โครงการ /กิจกรรม เกี่ยวกับสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุปสรรค
1.เด็กขาดความปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี
2.เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศในทางที่ไม่ดี
3.วัตถุนิยม
4.วัฒนธรรมตะวันตก
5.ค่านิยมเรียนแบบ
6.ครอบครัวแตกแยก
4.Technology – ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation
โอกาส
1.เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถทางสื่อต่าง
อุปสรรค
1.มีการแพร่กระจายของสื่อที่ไม่เหมาะสม
2.เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อได้ง่าย โดยขาดการควบคุม ดูแล ที่ถูกต้อง
3.สื่อต่างๆ TV DVD การ์ตูน Internet ทาให้วัยรุ่นมีค่านิยมพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไป
4.เข้าถึงสื่อเสรีได้มากขึ้น
5.ขาดการควบคุมสื่ออย่างเคร่งครัด
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จุดแข็ง (Strengths)
1. มีโครงข่ายการคมนาคมหลายเส้นทางและ
สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคอื่น ได้สะดวก
2. ที่ตั้งของจังหวัดใกล้เมืองหลวง และเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์
3. มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร
4. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรใหญ่
มีงบประมาณสามารถช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่น
อื่นได้
6. เป็นศูนย์กลางคมนาคม เป็นแหล่งท่องเที่ยว
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณใน
เรื่องการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพียงพอ
8. เป็นแหล่งโบราณสถาน มีศิลปวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมเฉพาะตัว
9. มีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ป่าไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี ถูกบุกทาลายทาให้มี
เนื้อที่ป่าไม้น้อยลง มีผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาวะ
อากาศ ทาให้อากาศแห้งแล้ง
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้มแข็งของ
การดาเนินงานกลุ่ม และด้านการวางแผนการ
ผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
3. พื้นที่ทางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ชัดเจน ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. การจัดการศึกษาทุกระดับ ประสบปัญหาสาคัญ
ในเรื่องผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่า
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้า,อากาศ)

6. ขาดการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในเรื่อง
การจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะ
7. คนในพื้นที่ไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรใน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
8. ปัญหาสังคม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
9. ปัญหาการจราจร
10. ประชาชนขาดจิตสานึกในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
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โอกาส (Opportunities)
1. เป็นศูนย์รวมของการคมนาคม มีถนนหลายสาย
และมีแม่น้าที่สาคัญผ่าน
2. รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล
กองทุนหมู่บ้าน
3. รัฐบาลสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
4. รัฐบาลให้ความสาคัญ และสนับสนุนในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
5. จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีทาเล
ที่เหมาะสมที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
6. การเดินทางไปมาสะดวก รวดเร็ว

อุปสรรค์ / ข้อจากัด (Threats)
1. เกิดภัยธรรมชาติได้ง่าย (น้าท่วม) และภัยแล้ง
2. ค่าครองชีพสูง
3. ขาดการประชาสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี
4.อานาจในการสั่งการและการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ไม่เต็มที่
5. งบประมาณด้านการลงทุน การพาณิชย์
ค่อนข้างสูง
6. ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชนทุกระดับ โดยถือแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิเช่น
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริและความยั่งยืนของสังคมไทย
- โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
1.2 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกร
ทานา 1 ไร่ได้ 1 แสน ตลอดจนแก้ไขป้องกันปัญหาศัตรูพืชแก่เกษตร
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2.1 การจัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้า และระบบสาธารณูปโภค ที่จาเป็น
สาหรับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพียงพอและมีมาตรฐาน
2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม บนพื้นฐานความต้องการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่ออานวยความสะดวกด้านการคมนาคมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงระบบการชลประทาน อาทิ การก่อสร้างฝายทานบกั้นน้า จัดหาแหล่งน้าขุด
ลอกสระ คูคลอง แม่น้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและการป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้งในจังหวัด
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2.4 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดทาผังเมืองรวม ในพื้นที่ชุมชนที่สาคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และการเกษตรกรรมในอนาคต
3. ด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สังคมและชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ ยึด
หลักความสมดุลความพอดีและการพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สังคมมี
ความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง และครอบครัวอบอุ่นอันจะส่งผลให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3.2 ส่ งเสริม สนับ สนุ นด้านการป้องกัน ปราบปราม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญ หายาเสพติดใน
จังหวัด เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อสังคม ชุมชนและครอบครัว
3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทาร่วม
พัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข”
4. นโยบายด้านการศึกษา
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปวัตถุโบราณ
สร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนและคงไว้ซึ่งศิลปะที่งดงาม เช่น โครงการเรียนรู้แหล่งประวัติ
ศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาในทุกระดับตามแนวนโยบายของรัฐบาล
และจัดให้มีการศึกษาพิเศษเพื่อมุ่งเน้นเข้าศึกษาต่อในระดับที่มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย
4.3 สื บ สานอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น ให้ ยั่ ง ยื น อาทิ ประเพณี แ ข่ ง เรื อ ประเพ ณี
ลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ และวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ เป็นต้น
5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
5.1 สนับสนุนการดาเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น พร้อมที่จะประสานงานและให้ความร่วมมือวางแผนพัฒ นาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
5.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ยึดถือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
5.3 สนับสนุน ส่งเสริม และปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและให้การบริหารงาน
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถตอบสนองงานและภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุ นการใช้
เทคโนโลยีสาหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
5.4 มุ่งเน้นพัฒนาและดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ตามที่กาหนดไว้ในแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.5 บริ ห ารงานโดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มของทางการเมื อ ง ของภาค
ประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
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6. นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา
6.1 ส่ งเสริม และพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์ โบราณสถานทางประวัติศ าสตร์ และอื่ น ๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับนโยบายของจังหวัด และการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นาสู่การเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น
- โครงการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวประวัติและความเป็นมาบ้านเจ้าพระยายมราช
- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่ท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการทดลองต้นแบบ “หมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข”
- โครงการท่องเที่ยวแบบไทยภายในคุ้มขุนแผน เป็นต้น
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา องค์กร ชุมชน ประชาชนทั่วไป พร้อมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพ
และพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ระดับสากลและ
ระดับอาชีพ อาทิ เช่น
- โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาอื่น ๆ
- โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ
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ส่วนที่ 3
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การเศรษฐกิจ
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
บริการชุมชน
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหาร และสังคม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
บริหารทั่วไป
บริการชุมชน
และสังคม
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต บริการชุมชน
และความปลอดภัยในชีวิตและ
และสังคม
ทรัพย์สิน

การเกษตร

บริการชุมชน
และสังคม

สาธารณสุข

บริการชุมชน
และสังคม

สังคมสงเคราะห์

บริการชุมชน
และสังคม
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองพัฒนาชนบท

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ
สานักปลัดฯ
กองพัฒนาชนบท

บริหารงานทั่วไป

สานักปลัดฯ
กองพัฒนาชนบท

สร้างความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งชุมชน

กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองแผนฯ
สานักปลัดฯ
กองแผนฯ
สานักปลัดฯ
กองพัฒนาชนบท
สานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

บริหารงานทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบภายใน กองพัฒนาชนบท

หน่วยงาน
สนับสนุน
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ที่

4.

5.

6.

7.

รวม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาส
และคุณภาพในการศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้กีฬาอยู่
ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมี
ความสามารถทางด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของ
ชาติและการนาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

7 ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

บริการชุมชน
และสังคม
บริการชุมชน
และสังคม

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา

บริการชุมชน
และสังคม

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

บริการชุมชน
และสังคม
บริหารทั่วไป

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
บริหารงานทั่วไป

สานักปลัดฯ

การเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

การเศรษฐกิจ

การเกษตร

3 ด้าน

10 แผนงาน

กองการศึกษาฯ

กองแผนฯ
กองคลัง
กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดฯ
หน่วยตรวจสอบฯ
กองพัสดุฯ
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาฯ
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัดฯ
กองพัฒนาฯ
10 หน่วยงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

แบบ ผ. 01

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 แผนงานการเกษตร

-

-

1

500,000

2

1,100,000

2

1,100,000

2

1,100,000

7

3,800,000

1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

4,000,000

1

4,000,000

1

4,000,000

1

4,000,000

1

4,000,000

5

20,000,000

รวม

1

4,000,000

2

4,500,000

3

5,100,000

3

5,100,000

3

5,100,000

12

23,800,000

2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

46

121,089,000

62

144,889,000

54

131,189,000

61

185,289,000

54

135,147,000

277

717,603,000

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

5

25,000,000

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

30,500,000

5

30,500,000

5

30,500,000

6

31,500,000

5

30,500,000

26

153,500,000

2.4 แผนงานการเกษตร

1

7,000,000

2

17,000,000

2

17,000,000

2

17,000,000

2

17,000,000

9

75,000,000

รวม

53

163,589,000

70

197,389,000

62

183,689,000

70

238,789,000

62

187,647,000

317

971,103,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภค
และการส่งออก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้าง
และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3.1 แผนงานสร้างความเขิมแข็งชองชุมชน

9

22,850,000

10

30,150,000

10

30,150,000

10

30,150,000

10

30,150,000

49

143,450,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข

5

64,500,000

6

74,500,000

14

86,155,000

6

74,500,000

6

74,500,000

37

374,155,000

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

6

3,350,000

6

3,350,000

6

3,350,000

6

3,350,000

6

3,350,000

30

16,750,000

3.4 แผนงานการศึกษา

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

5

25,000,000

3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

400,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

5

2,000,000

3.6 แผนงานการรักษาความงบภายใน

4

60,000,000

4

60,000,000

4

60,000,000

4

60,000,000

4

60,000,000

20

300,000,000

3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

8,240,000

1

8,240,000

1

8,240,000

1

8,240,000

1

8,240,000

5

41,200,000

รวม

27

164,340,000

29

181,640,000

37

193,295,000

29

181,640,000

29

181,640,000

151

902,555,000

4.1 แผนงานการศึกษา

7

50,100,000

10

71,100,000

10

78,100,000

10

78,100,000

11

81,100,000

48

358,500,000

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ

1

6,500,000

1

6,500,000

2

7,500,000

2

7,500,000

2

7,500,000

8

35,500,000

รวม

8

56,600,000

11

77,600,000

12

85,600,000

12

85,600,000

13

88,600,000

56

394,000,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐาน
โอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความต้องการประชาชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

29

112,390,000

32

114,140,000

37

137,730,000

37

138,330,000

37

153,730,000

172

656,320,000

รวม

29

112,390,000

32

114,140,000

37

137,730,000

37

138,330,000

37

153,730,000

172

656,320,000

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

5

500,000

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

36

287,948,570

41

271,408,570

51

435,902,970

47

436,338,570

40

430,298,570

215

1,861,897,250

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน

2

1,000,000

2

1,000,000

2

1,000,000

2

1,000,000

2

1,000,000

10

5,000,000

6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

2

8,000,000

2

8,000,000

2

8,000,000

2

8,000,000

8

32,000,000

39

289,048,570

46

280,508,570

56

445,002,970

52

445,438,570

45

439,398,570

238

1,899,397,250

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้
กีฬาอยู่ใน่หวั ใจชาวสุพรรณบุรีและ
มีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการนา
การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพ
ที่ดไี ด้มาตรฐานสากล
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

46

172,277,000

89

447,354,000

122

647,125,000

51

897,354,000

53

850,383,747

361

3,014,493,747

7.2 แผนงานการเกษตร

2

9,500,000

44

82,364,000

9

25,025,000

78

269,073,200

94

225,596,555

227

611,558,755

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

3

15,000,000

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

1

120,000,000

1

120,000,000

1

120,000,000

1

120,000,000

4

480,000,000

595

รวม

48

181,777,000

134

649,718,000

133

797,150,000

131

1,291,427,200

149

1,200,980,302

รวมทั้งสิ้น

205

971,744,570

324

1,505,495,570

340

1,847,566,970

334

2,386,324,770

338

2,257,095,872 1,541

4,121,052,502
8,968,227,752

แบบ ผ 02
2 .บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโคภและการส่งออก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
เกษตร

เพือ่ ดาเนินการจัดให้มีการอบรม

เกษตรกรและประชาชน

เกษตรกรให้มีความรู้เกีย่ วกับ

ทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทางทาเกษตรอย่างถูกต้อง

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 60 ของ

เกษตรกรได้รับความรู้

เกษตรนาความรู้

ในการจัดทาเกษตร

ไปพัฒนาการทา

อย่างถูกต้อง

การเกษตรให้ดี
ยิ่งขึน้

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

- เพือ่ ให้สมาชิกและเครือข่ายสภา อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

600,000

600,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

600,000 -ร้อยละ 70 ของ

-เกษตรกรมีความรู้

เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี มี

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรกรที่เข้ารับ ด้านการลดต้นทุน

ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

และเดินทางไป

การอบรมและ

ด้านการเพิม่ ประสิทธิ -

พัฒนาตนเองในการประกอบ

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้

ศึกษาดูงานมีการ

ภาพ ในการประกอบ

อาชีพการเกษตรและถ่ายทอด

การลดต้นทุนและศูนย์

นาวิธีการลดต้นทุน อาชีพเกษตรกรรม

ความรู้ให้แก่กษตรกรข้างเคียงได้

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การผลิตไปปฎิบตั ิ

สานักปลัดฯ

-เกษตรกรมีรายได้

- เพือ่ ให้สมาชิกและเครือข่ายสภา

ในไร่นาของตนเอง เพิม่ และมีคุณภาพ

เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี มี

-ร้อยละ 50 ของ ชีวิตที่ดี

รายได้เพิม่ และมีความยั่งยืนในการ

เกษตรกรที่นาวิธี

ประกอบอาชีพตามแนวทางหลัก

การลดต้นทุนการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตไปปฏิบตั ิ
สามารถเป็น
ต้นแบบเพือ่ ถ่าย
ทอดความรู้แก่
เกษตรกรข้างเคียง
ได้

รวม 2 โครงการ

-

500,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

-

-

-

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-เกษตรกรมีความเข้าใจ

สานักปลัด

ของเกษตรกร

ในการคัดเลือกพันธุ์พชื

อบจ.

พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ในสภาพจริง

ได้จาหน่ายสินค้า

พันธุ์สัตว์ ได้อย่างถูกต้อง

-เพือ่ ให้เกษตรกรได้ศึกษาวิชา

และจัดนิทรรศ

-เกษตรกรเข้าใจรูปแบบ

ความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์

การด้านการ

การเลี้ยง การปรับปรุง

การเลี้ยง และการจัดการฟาร์ม

เกษตร

พันธุ์ และการจัดการ

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการมหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม

-เพือ่ ให้เกษตรกรได้ศึกษาพันธุ์พชื ประชาชนั่วไปและในเขต
พันธุ์สัตว์ และศึกษาการคัดเลือก

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ร้อยละ 70

จังหวัดสุพรรณบุรี

-เพือ่ ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์

ฟาร์ม สัตว์ปศุสัตว์

สัตว์สายพันธุ์พนื้ บ้าน และพัฒนา

สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์

สายพันธุ์จนมีคุณภาพดี

สายพันธุ์พนื้ บ้าน และ

-เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้และ

พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ อย่าง

ผลผลิตเพิม่ ขึ้นจากการเลี่ยงปศุสัตว์

ถูกต้อง

สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์สายพันธุ์

-จานวนของเกษตรกร

พืน้ บ้าน

รุ่นใหม่และเกษตรกร

-เพือ่ ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

คุณภาพ ที่มีความรู้

และกระตุ้นเศรษฐกิจในพืน้ ที่

ความเข้าใจในการพัฒนา

สายพันธุ์พชื และสาย
พันธุ์สัตว์มีจานวนเพิม่
ขึน้
-เกษตรกรมีรายได้และ
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จากการ
เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ สัตว์
เศรษฐกิจ สัตว์สายพันธุ์
พืน้ บ้าน และพันุธุ์ไม้
ชนิดต่างๆ

รวม 1 โครงการ

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ -เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม ประชาชนทั่วไปและในเขต
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการเผยแพร่ศลิ ป
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
-เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรม
สาธารณะ

2561
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,500,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ทาให้การจัดงานเทิด
พระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สม
พระเกียรติสมเด็จ
-ทาให้ประชาชนทั้งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ต่างจังหวัด ได้ถวาย
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
-เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

2 โครงการอัศจรรย์วันสงกรานต์
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม ประชาชนทั่วไปและใน
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ของจังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการรักษาศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
-เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมในการดารง
ตาแหน่งเทพีสงกรานต์

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เกิดกิจกรรมประกวด
เทพีสงกรานต์ตาม
ประเพณีนิยมสืบทอดกัน
-มีนกั ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและต่างจังหวัด
เดินทางมาเที่ยวชม
ขบวนแห่และการ
ประกวดเทพีสงกรานต์
-มีการแสดงศิลป
วัฒนธรรมประเพณีของ

สานักปลัด
อบจ.

ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

อาทิเช่น ไทยทรงดา
กระเหรี่ยง ไทยญวน
เป็นต้น
-ได้ผู้ดารงตาแหน่ง
เทพีสงกรานต์และรางวัล
อื่นๆ มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมครบถ้วนและ
สามารถดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เที่ยวและของดีเมืองสุพรรณบุรี สร้างรายได้ให้กบั ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนทั่วไป

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
600,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

สถานที่ทอ่ งเที่ยวเป็นที่ สานักปลัด
รู้จักของประชาชนทั่วไป
อบจ.
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สุพรรณบุรีเพิ่มขึ้น

4 โครงการประวัตติ านานหมู่บา้ น
นามเมือง

เพื่อเป็นการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ดาเนินการฝึกอบรมสัมมนา
ประวัตหิ มู่บา้ นและภูมปิ ญ
ั ญา
ตามโครงการ
ท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 มีเอกสาร
ทาให้ทราบประวัตคิ วาม
กอง
ประวัตหิ มู่บา้ น เป็นมาของหมู่บา้ นต่าง ๆ การศึกษาฯ
นามเมือง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ฉบับสมบูรณ์และ
มีการเผยแพร่
ตามแผนงาน

5 โครงการสร้างเครือข่ายประชา
สัมพันธ์

- เพื่อสร้างเครือข่ายการประชา
สัมพันธ์ให้มจี านวนเพิ่มขึ้น

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 60
บุคลากรเกิดการ
ของบุคลากร เรียนรู้เกิดความมุ่งมั่น
และประชาชน ที่จะเป็นเครือข่ายที่ดี
เกิดเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น

- บุคลากร
- ประชากรทั่วไป
- สื่อทุกประเภท

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

7 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน จัดกิจกรรมที่เป็นการ
และกิจกรรมวันสาคัญแห่งชาติ หรือคนในสังคมได้ตระหนัก และ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญในวันนั้นๆ ประชาชนเกิดความ
หรือบุคคลที่มคี วามสาคัญต่อสังคม ตระหนัก และให้ความ
สาคัญในวันสาคัญต่างๆ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8 โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ
ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นของจังหวัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

10,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
โครงการ
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน

6 โครงการจ้างเหมาจัดทาปูาย
-เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาสัมพันธ์สถานที่ทอ่ งเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่องเทีย่ วภายใน จ. สุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการพัฒนาการประชา
สัมพันธ์สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-สถานที่ตา่ ง ๆ ภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
เช่นปั๊มน้ามันหรือ
สถานที่ให้บริการ
ประชาชน/ นักท่องเที่ยว

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละ 70
ของนักท่อง
เที่ยวได้รับ
ความสะดวก
สบายในการ
ให้บริการการ
จัดทาปูาย
เอกลักษณ์
จังหวัด
สุพรรณบุรี
2,000,000 ร้อยละของ
โครงการ
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-นักท่องเที่ยว ประชาชน สานักปลัด
ที่มาเยี่ยมชมสถานที่
อบจ.
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ
-เป็นปูายที่สวยงามและ
เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี

เด็ก เยาวชน ประชาชน
กอง
เกิดความตระหนัก
การศึกษาฯ
และให้ความสาคัญใน
วันสาคัญต่างๆ

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานให้คงอยู่ชั่วลูก
ชั่วหลานต่อไป

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพื่อดาเนินการจัดตั้งอาคาร
ดาเนินการจัดตั้งอาคาร
พื้นบ้านและมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญา พิพธิ ภัณฑ์ชาวลาวเวียง โดยตั้ง พิพธิ ภัณฑ์ชาวลาวเวียง
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
ข้อมูลทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญา
และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรี

10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประชาชนทั่วไปและใน
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ของจังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น
-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สินค้า OTOP สินค้า
วิสาหกิจชุมชน และของดีเมือง
สุพรรณบุรี สู่ผู้บริโภคภายในและ
ภายนอกจังหวัด

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
5,000,000

2562
(บาท)
5,000,000

2563
(บาท)
5,000,000

2564
(บาท)
5,000,000

2565
(KPI)
(บาท)
5,000,000 อาคาร
พิพธิ ภัณฑ์
ชาวลาวเวียง
จานวน 1หลัง

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

สามารถเผยแพร่
กอง
วัฒนธรรมชาวลาวเวียง การศึกษาฯ
ให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนทั่วไป รวมถึง
เป็นการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

11 โครงการมัคคุเทศก์สัญจรนาชม
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ในการทาหน้าที่อาสาสมัคร
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
มัคคุเทศก์นาชมท้องถิ่น ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
และเป็นเรื่องราวเดียวกันของ
แหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้
รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การพูด บุคลิกภาพ ความกล้า
แสดงออกและการใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบ
-เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการทาหน้าที่อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์นาชมท้องถิ่น และเป็น
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์นาชมท้องถิ่น

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 ร้อยละ60
ของเด็ก
นักเรียน
สามารถเป็น
มัคคุเทศก์
สัญจรได้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-สามารถส่งเสริมและ สานักปลัด
พัฒนาบุคลากรในการทา อบจ.
หน้าที่อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นเรื่องราวเดียวกัน

ของแหล่งท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น
-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้

รับการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการพูดบุคลิกภาพ
ความกล้าแสดงออกและ

การใช้ปฏิภาณไหวพริบ
-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมมาใช้ใน
การปฏิบตั หิ น้าที่อาสา
สมัครมัคคุเทศก์นาชม
ท้องถิ่นได้
-สามารถสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครมัคคุเทศก์นา
ชมท้องถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการราลึกถึง'เจ้าพระยายมราช: -เพื่อราลึกถึงคุณงานความดีและ ดาเนินการโครงการราลึก
ช้างปุาต้นคนสุพรรณ
ผลงานของท่านเจ้าพระยายมราช ถึงเจ้าพระยายมราช:
(ปั้น สุขุม) ที่ได้ทาคุณประโยชน์ ช้างปุาต้นคนสุพรรณ
แก่ประเทศชาตินานัปการ
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ได้ตระหนักรักและภาคภูมใิ จ
บุคคลสาคัญของชาวสุพรรณบุรี
และเป็นแบบอย่างที่ดใี นการ
ดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จ
-เพื่อเผยแพร่ผลงานเจ้าพระยา
ยมราช (ปั้น สุขุม) แก่สาธารณชน
ให้แพร่หลาย
-เพื่อเผยแพร่ให้นกั เรียนนักศึกษา
ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้รู้
จักแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยว

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้ราลึกถึง
คุณงามความดี
และผลงาน
ของท่าน
เจ้าพระยา
ยมราช

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้ราลึกถึง
คุณงามความดีและนา
แบบอย่างที่ดมี าเป็น
แนวทางในการดาเนิน
ชีวิตให้ประสบความ
สาเร็จ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000

14 โครงการอนุรักษ์ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ -เด็กนักเรียน / นักศึกษา /
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ประชาชนทั่วไปภาย
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 60
ของนักเรียน
นักศึกษา
ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี กิจกรรม
งานโครงการต่าง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

- นักท่องเที่ยว
สานักปลัด
ประชาชนทั่วไปศึกษา
อบจ.
เรียนรู้ดา้ นโบราณคดี
และโบราณวัตถุที่สาคัญ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี

13 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ - เพื่อพัฒนาระบบงานด้าน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เพื่อให้บคุ คลภายนอกเข้าถึง
ข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
พิธี กิจกรรมงานโครงการต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักท่องเที่ยวมีช่องทางที่
จะหาข้อมูลที่จะท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรีทาง
ระบบสารสนเทศ

ภายในบ้านเจ้าพระยา
ยมราช (บ้านยะมะรัชโช)
คุ้มขุนแผนพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
600,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

- มีประชาชนเข้ามา
กองแผนและ
เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ
มากขึ้น
- มีช่องทางสาหรับ
ผู้สนใจด้านการ
ท่องเที่ยว

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

16 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี

17 โครงการจัดกิจกรรมการแสดง
ต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพีอ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายใน - ผู้นาท้องถิ่นผู้นาชุมชน

2561
(บาท)
6,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000 6,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

- นักท่องเที่ยว
สานักปลัด
ประชาชนทั่วไปศึกษา
อบจ.
เรียนรู้ดา้ นโบราณคดี
และโบราณวัตถุที่สาคัญ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี

-

500,000

-

-

500,000 การท่องเที่ยว
ของจังหวัด
สุพรรณบุรี
ได้รับการ
ตอบรับจาก
ประชาคม
อาเซียน

ประชาชนได้เตรียมความ สานักปลัด
พร้อมรับการเปิด
อบจ.
ประชาคมอาเซียน

จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ กิจกรรม ต่างๆประชาชน นักเรียน
แรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว
นักศึกษาและอื่นๆที่
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวข้อง
สถานที่ทอ่ งเที่ยวของ จ.สุพรรณบุรี
ผ่านสื่อต่างๆ

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน - เด็กนักเรียน นักศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย
- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ และชาวต่างชาติ
สถานที่ทอ่ งเที่ยวทางโบราณคดี
โบราณวัตถุ ที่สาคัญของจังหวัด
สุพรรณบุรี
- เพื่อขยายการตลาดด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

18 โครงการเตรียมความพร้อมด้าน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียม
การท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ความพร้อมรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน (AEC)
ประเทศไทย

ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
6,000,000 ร้อยละ 80
จังหวัดสุพรรณบุรีมี
ของจานวน
นักท่องเที่ยวเข้ามา
นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เข้ามาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

19 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานที่ทอ่ งเที่ยวภายใน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จัก
แก่นกั ท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป
-เพื่อบูรณาการการทางานร่วม
กันระหว่างองค์กรในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
-เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนภายในท้องถิ่นก่อให้
เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
-เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
นโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของจังหวัดวาด้วยการ
เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่ ว

20 โครงการปรับปรุงการจัดแสดง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย
นิทรรศการถาวรพิพธิ ภัณฑสถาน มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแหล่ง ในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว
แห่งชาติสุพรรณบุรี
เรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชาวไทยและต่างชาติ

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,000,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เป็นการประชาสัมพันธ์

สานักปลัด
อบจ.

สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปพร้อมดึง

ดูดนักท่องเทีย่ วให้มา
เทีย่ วเพิม่ มากขึ้น
-เป็นบูรณาการการ
ทางานร่วมกันระหว่าง
องค์กรในการประชา
สัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
-เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในการสร้าง
งานสร้างภายในรายได้
ให้กบั ประชาชนท้องถิ่น

-

5,000,000

-

-

5,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความเป็น
อยู่ที่ดขี ึ้นจากการ
สร้างงานสร้างรายได้

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาเครือข่ายของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาชนภายในจังหวัด
พัฒนาการมีส่วนร่วมของ
สุพรรณบุรี
ประชาชนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
6,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000 6,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
6,000,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เปิดโลกทัศน์ผู้นาชุมชน

สานักปลัด
อบจ.

ผู้นาอปท. กลุ่มพัฒนา
บทบาทสตรี อสม. และ
ประชาชนภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัด
การท่องเที่ยว
-เป็นการกระตุ้นทาง
เศรษฐกิจในการสร้างงาน
ประชาชนสร้างรายได้ให้
กับภายในท้องถิ่น
-เป็นการประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
-ประชาชนภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถนา
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
วางแผนและกาหนด
นโยบายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ที่

โครงการ

22 โครงการศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

23 โครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ชีวประวัตคิ วามอยู่ของบุคคล
สาคัญภายในจังหวัดความอยู่ของ
บุคคลสาคัญภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,000,000
ความสามารถด้านศิลปะการแสดง ทั่วไป ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ดนตรี ร้องเพลง และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน - เด็กนักเรียน นักศึกษา
1,000,000
จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นแหล่ง ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัตขิ อง และชาวต่างชาติ
บุคคลสาคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี
และเป็นสถานที่เรียนรู้วิธีการนวด
แผนไทยและสมุนไพรไทยในอดีต

24 โครงการจัดนิทรรศการแสดง
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาย เด็กนักเรียน นักศึกษา
ชีวประวัตคิ วามเป็นอยู่ของขุนแผน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาชนทั่วไป ทั้งชาว
ตามวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน -เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ไทยและชาวต่างชาติ
ชีวประวัตขิ องบุคคลสาคัญ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
1,000,000 ร้อยละของ
เด็กเยาวชนและประชาชน
กอง
โครงการ
ทั่วไปในจังหวัด
การศึกษาฯ
ประสบความ สุพรรณบุรีมคี วามรู้ดา้ น
สาเร็จตาม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานโครงการ มากขึ้น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 60
ของนัก
ท่องเที่ยวได้รู้
ชีวประวัติ
บุคคลสาคัญ
ของจังหวัด
สุพรรณบุรี

นักท่องเที่ยว ประชาชน
ทั่วไป ได้ศกึ ษาเรียนรู้
ชีวประวัตขิ องบุคคล
สาคัญของเมือง
สุพรรณบุรี

สานักปลัด
อบจ.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 60
ของนัก
ท่องเที่ยวได้รู้
ชีวประวัติ
บุคคลสาคัญ
ของจังหวัด
สุพรรณบุรี

นักท่องเที่ยว ประชาชน
ทั่วไปได้ศกึ ษาเรียนรู้
ชีวประวัตวิ รรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็น
บุคคลสาคัญของเมือง
สุพรรณบุรี

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการจัดแสดงแสง สี เสียง เล่า -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
ประชาชนภายในจังหวัด
ขานตานานขุนช้างขุนแผน
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงาม สุพรรณบุรี
ของคนไทย ให้คงอยู่ตลอดไป
-เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ทอ่ งเที่ยว
สาคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้
เป็นที่รู้จักแก่นกั ท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป
-เพื่อเรียนรู้ วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนไทยภาคกลางใน
อดีต

26 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว -เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ -แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
แหล่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการ
ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
1,500,000

3,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,500,000 ร้อยละ 70
ของนัก
ท่องเที่ยวได้รู้
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตอันดีของ
คนไทย

3,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยได้รับ

สานักปลัด
อบจ.

การรักษาและสืบสานให้

คงอยู่กบั ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป
-เป็นการส่งสริมและ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว พร้อมดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
หวงแหนในศิลป
วัฒนธรรมค่านิยมไทย
-เป็นการสนับสนุน
สานักปลัด
ส่งเสริมและประชา
อบจ.
สัมพันธ์สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการท่องเที่ยวสุพรรณบุรีตาม -เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รอยวิถีไทย
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีดา้ นการ พึงพอใจในการเข้าร่วม
ตลาด
โครงการอยู่ในระดับ
-เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย ร้อยละ 70
การท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 2
-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานที่ทอ่ งเที่ยวภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,000,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
ดาเนินการ
โครงการฯ อยู่ใน
ระดับไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เกษตรกรมีความรู้
ด้านการลดต้นทุน
ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

สานักปลัด
อบจ.

เป็นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กจิ กรรม/
โครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี
งานท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรี

สานักปลัด
อบจ.

-เพื่อเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ

ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนภายในท้องถิ่น
28 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว -เพื่อประชาสัมพันธ์กจิ กรรม/ ประชาชนทั่วไป
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหรือที่
ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ
จัดทาวารสาร เอกสาร หนังสือ
คู่มอื สิ่งพิมพ์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัด
พิมพ์แผ่นพับโฆษณาและเผยแพร่
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการประชาสัมพันธ์ จัดทา
ปูายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอื่นๆ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 70
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 ก่อสร้างแพชมปลาพร้อมติดตั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว
เครื่องทาออกซิเจนในแม่น้าท่าจีน ให้มากขึ้น
บริเวณหน้าวัดพระนอน
ต.พิหารแดง อ.เมือง

จานวน 1 โครงการ

30 โครงการสร้างเขื่อนดาดหินพร้อม
บันไดทางขึ้น -ลง หมู่ที่ 2 บริเวณ
อบต. รั้วใหญ่ ถึงวัดสารภี
ต.พิหารแดง อ.เมือง

ความยาว 204 เมตร

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตาบลให้ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

31 สร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งพังบริเวณที่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทาการ อบต.รั้วใหญ่ ต.รั้วใหญ่ ภายในตาบลให้ได้มาตรฐาน
อ.เมือง

จานวน 1 แห่ง

32 จัดซื้อเรือสาหรับพานักท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็น จานวน 1 แห่ง
ชมริมฝั่งแม่น้า ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง การพัฒนารายได้ให้กบั อบต
และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แบบ Home Stay

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,400,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาพักผ่อน
เพิ่มมากขึ้น

สามารถเพิ่มปริมาณ
นักท่องเที่ยวได้
ประมาณร้อยละ 90

สานักปลัด
อบจ.

-

10,000,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

มีประชาชนให้ความ
สนใจเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

1,000,000

-

-

-

-

จานวน
1 แห่ง

มีประชาชนให้ความ
สนใจเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

-

2,000,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

มีเรือสาหรับให้บริการ
นักท่องเที่ยว

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

33 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่บริเวณคูเมือง ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินค้าภายในตาบลและเป็นที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน
และจัดตั้งเป็นตลาดน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ดาเนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ 1,000,000
และระบบบาบัดน้าเสีย
บริเวณคูเมืองหน้าวัดแค

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่สาหรับพักผ่อน
หย่อนใจและสร้าง
รายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด
อบจ.

34 โครงการสร้างแพลอยน้าทาสถานที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้ จานวน 1 แห่ง
เลี้ยงปลาและสถานที่ทอ่ งเที่ยวใน เคียงใช้เป็นสถานที่พกั ผ่อน
บริเวณหน้าที่ทาการ อบต.รั้วใหญ่ หย่อนใจและสร้างรายได้ให้
อ.เมือง
ตนเองและชุมชน

-

1,200,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่สาหรับพักผ่อน
หย่อนใจและสร้าง
รายได้ให้ตนเองและ

สานักปลัด
อบจ.

35 โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
แนวนโยบายของจังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

-

2,000,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

เพิ่มความสะดวกให้
กับนักท่องเที่ยว

สานักปลัด
อบจ.

5,000,000

-

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่สาหรับพักผ่อน
หย่อนใจและคงสภาพ
ปุาให้สมบูรณ์มากที่สุด

สานักปลัด
อบจ.

ตามจุดทางแยกต่าง ๆ

36 โครงการส่งเสริมสร้างสวนเฉลิม เพื่ออนุรักษ์ตน้ น้าให้อยู่ในสภาพ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใน
พระเกียรติพื้นที่มี 4 ไร่เศษ และ ความชุ่มชื้น ทาให้ไม่มนี ้าปุา
ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง
เป็นแหล่งต้นน้า หมู่ที่ 5
ไหลลงและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการปุาไม้ชุมชนและพัฒนาปุา เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูปาุ ไม้ชุมชน จานวน 1,200 ไร่
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นิเวศน์ หมู่ที่ 7 ต.วังคันและ
หมู่ที่ 17ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง

38 โครงการก่อสร้างบ้านพักนัก
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,เกษตร,
วัฒนธรรม และก่อสร้างสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และสถานที่ทอ่ งเที่ยว

เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และให้ความรู้ดา้ นการเกษตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 60
มีปาุ ไม้ ชุมชน
เพิ่มขึ้น

มีพื้นที่ปาุ ไม้ชุมชน
เพิ่มขึ้นและมีแหล่ง
ท่องเที่ยว

สานักปลัด
อบจ.

ประชาชนใน
ต.ดอนมะเกลือและ
ประชาชนทั่วไป

3,000,000

-

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ต.ดอนมะเกลือมีศนู ย์
การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม,การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทาง
ด้านการเกษตร

สานักปลัด
อบจ.

39 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาและ
ประวัตศิ าสตร์วัดเขานางบวช
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(เขาขึ้น)หมู่ที่ 4 ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช

ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้น
เขาวัดนางบวช (เขาขึ้น)
กว้าง 6 เมตร ยาว 200ม.
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
1,200 ตร.ม.

600,000

-

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

40 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองลี่เจียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีก
แห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว
เมืองลี่เจียง

-

3,000,000

-

3,000,000

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้าน เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของ2 หมู่บา้ น จานวน 1 แห่ง
หนองปลาดุก หมู่ที่ 4 ติดต่อกับ ให้สวยงามและเป็นหมู่บา้ น
บ้านแจงงาม ต.แจงงาม
ตัวอย่าง
อ.หนองหญ้าไซ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

หมู่บา้ น
หนองปลาดุก
เป็นหมู่บา้ น
ตัวอย่าง

ประชาชน 2 ตาบล
ได้รับประโยชน์

สานักปลัด
อบจ.

42 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์อา่ ง เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็น
เก็บน้าลาดหวายสอ หมู่ที่ 2
แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่นอ้ ง

จานวน 1 แห่ง

-

-

-

10,000,000

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

43 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
จังหวัดสุพรรณบุรีตามยุทธศาสตร์ ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาเนินการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สุพรรณบุรี

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

44 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ - ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณอ่าง
ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมือง
เก็บน้าหนองผักตบ หมู่ที่ 1
- ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณอ่าง
เก็บน้าหนองคอกควาย หมู่ที่ 3

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เกิด
ความสวยงามพร้อมระบบ
สาธารณะประโยชน์
ครบครัน

-

-

-

4,000,000

-

-

-

3,500,000

-

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและมีที่กกั
เก็บน้าเพื่อการเกษตร
และช่วยอนุรักษ์

สานักปลัด
อบจ.

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ที่

โครงการ

45 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เกิด
ความสวยงามพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคที่ครบครัน
ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ,มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,
เพื่อใช้กกั เก็บน้าใช้ในการ
เกษตรกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณอ่างเก็บน้าหนอง
ผักตบหมู่ที่ 1 บ้าน
ดอนกลาง
- โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณอ่างเก็บน้า
หนองคอกควาย หมู่ที่ 3
บ้านไผ่ขวาง

46 โครงการพัฒนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ เพื่อให้ประชาชนในตาบลมีการ จานวน 1 โครงการ
สวนสาธารณะดงหนองอีดอก หมู่ 1พัฒนาทางด้านการศึกษา กีฬา
ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
สิ่งแวดล้อมที่ดขี ึ้นอย่างทั่วถึงกัน

47 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวย ในเขตพื้นที่ ต. สระพังลาน
คลองหนองแหน ตาบลสระพังลาน งามและน่าอยู่
และขตติดต่อ
อ.อู่ทองเชื่อมต่อตาบลสระพังลาน
ต.ดอนมะเกลือ
อ.อู่ทอง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่
สะอาด สวยงาม

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบจ.

-

500,000

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

จานวน
1 แห่ง

ประชาชนในตาบลมี
สานักปลัด
การพัฒนาทางด้าน
อบจ.
การศึกษา กีฬา
วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมที่ดขี ึ้น
อย่างทั่วถึง

-

200,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ภูมทิ ศั น์ชุมชนสวยงาม
และน่าอยู่อาศัย

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
558,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาพักผ่อน
เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

48 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่อง
บึงลาดคาเพื่อให้มสี ถานที่พกั ผ่อน เที่ยวและมีสถานที่พกั ผ่อน
เพิ่มมากขึ้น ต.ดอนโพธิ์ทอง
หย่อนใจ
อ.เมือง

สภาพพื้นที่บริเวณบึง
ลาดคามีความสวยงาม
และสะอาด

49 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ถ้าเวฬุวันหมู่ที่ 1 ต.วังคัน
อ.ด่านช้าง

1. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ
หน้าถ้าและสระเก็บน้า
ขนาดเนื้อที่ 8 ไร่
2. ปรับปรุงถนนลูกรัง
รอบเขาพุขี้เกลือ
ยาว 2.50 เมตร

-

2,000,000

-

-

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

50 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบบึง เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ
อารยะ หมู่ 1 ต.สนามคลีเขตติดต่อ รอบบึงและเพื่อส่งเสริมการ
กับตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง ท่องเที่ยว

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ จานวน
1 แห่ง

-

-

-

20,000,000

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่
สะอาด สวยงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลัด
อบจ.

51 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์อา่ งเก็บ
น้าลาดตะเข้ หมู่ 2,6

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์อา่ งเก็บน้า
เพื่อเป็นที่พกั ผ่อนรอบอ่าง
ระยะทางยาว 1,150 เมตร

-

-

4,300,000

-

ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้ประชาชนมา
ท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรีเพิ่มขึ้น

กองช่าง

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ของตาบลวังคันให้เป็นที่
รู้จักของประชาชน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาชนได้มสี ถานที่
สานักปลัด
พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายใน เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ระเบียบเรียบร้อย
อาเภอด่านช้าง

บริเวณสวนหย่อมสถานี
ขนส่งด่านช้าง

53 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
สานักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

บริเวณทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารสานักงาน
อบจ.

เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

54 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์แหล่ง - เพื่อพัฒนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตความ ให้สวยงาม
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน- - เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เพื่อเป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ

เด็กนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างชาติ

2561
(บาท)
-

1,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

500,000

3,000,000

500,000

3,000,000

500,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
300,000 สวนหย่อม
เกิดความสวย
งามเรียบร้อย

บริเวณขนส่งด่านช้างมี สานักปลัดฯ
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

500,000 ร้อยละ 70
ของผู้มาติดต่อ
ราชการเกิด
ความพึงพอใจ

บริเวณอาคารสานักงาน สานักปลัดฯ
อบจ. มีความสวยงาม
สะอาดเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

3,000,000 ร้อยละ 60
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

- สถานที่ทอ่ งเที่ยวมี
สานักปลัด
ภูมทิ ศั น์ที่สวยงาม
อบจ.
- เป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจแก่นกั ท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์
สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่อยู๋ใน
เขตความรับผิดชอบของ อบจ.
สุพรรณบุรี ประกอบด้วย
- คุ้มขุนแผน
- บ้านเจ้าพระยายมราช
- หมู่บา้ นอนุรักษ์แย้ไทย
- พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

-เพื่อพัฒนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ให้สวยงาม
-เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
-เพื่อเป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ

56 บารุงดูแลรักษาทรัพย์สิน
ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม
ทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง ดาเนินการดูแลปรังปรุง
ต่อเติม ทรัพย์สินที่อยู๋ในความ ซ่อมแซม
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

57 ค่าซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
สิ่งปลูกสร้างสถานที่ทอ่ งที่ยวต่างๆ สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาเนินการเพื่อส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ต่อเติ่ม ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
อบจ.สุพรรณบุรี เช่น
ค้มขุนแผน บ้านเจ้าพระยา
ยมราช พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

2561
(บาท)
3,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
3,000,000 ร้อยละ 70 มี
นักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยว
จังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-สถานที่ทอ่ งเที่ยวมี
ภูมทิ ศั น์ที่สวยงาม
-เป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจแก่นกั
ท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมชมสถานที
ท่องเที่ยว

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 70 มี
นักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยว
จังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

-สถานที่ทอ่ งเที่ยว
สานักปลัดฯ
คงสภาพสมบูรณ์
สวยงาม
-เป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจแก่นกั
ท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 70 มี
นักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยว
จังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

-สถานที่ทอ่ งเที่ยว
สานักปลัดฯ
คงสภาพสมบูรณ์
สวยงาม
-เป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจแก่นกั
ท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
5,300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,300,000 5,300,000 5,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
5,300,000 ร้อยละ 80
ของนักท่อง
เที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยว
จ.สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

นักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเข้ามาเยี่ยมชม
มากขึ้นและเป็นการ
พัฒนารายได้ให้แก่
ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

58 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน
พรมอาคารสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าหลังที่ 3 สวรรค์แห่ง
โลกใต้ทะเล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดาเนินการภายในบริเวณ
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนพรม
แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า เฉลิมพระเกียรติ
หลังที่ 3 สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล
ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารที่ 3 สวรรค์แห่งโลกใต้
ทะเล

สานักปลัด
อบจ.

59 โครงการท่องเที่ยวแบบไทยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน - ส่วนราชการ ภาครัฐ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เอกชนพ่อค้าประชาชน
.- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรม ทั่วไปภายในท้องถิ่นต่าๆ
เนียมประเพณีของไทยใน
ของจังหวัด
ท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี
- เพื่อส่งเสริมและขยายเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวของ จ.สุพรรณบุรี

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนนักท่อง
เที่ยวเข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

- ผู้เข้าร่วมโครงการจะ สานักปลัด
ได้ศกึ ษาเรียนรู้วิถีชีวิต
อบจ.
แบบไทย
- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

60 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ
ดาเนินโครงการยกพลคนสุพรรณ
ตามรอยพยุหยาตรากรีฑาทัพ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ดาเนินการอุดหนุนให้จังหวัด 4,000,000
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด สุพรรณบุรีเพื่อดาเนินงาน
สุพรรณบุรีและเพื่อเทิด
ตามโครงการ
พระเกียรติวีรกรรมของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

61 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ดาเนินการอุดหนุนให้
ดอนเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ
และเป็นการส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

62 อุดหนุนสานักงานจังหวัดสุพรณบุรี ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

63 โครงการอุดหนุนจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
สุพรรณบุรี

ประชาชนภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ดาเนินการจัดงานแห่เทียน
ท่องเที่ยวและพัฒนาธุรกิจการ พรรษาของ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
และเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
5,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000 5,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
5,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

2,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

อนุรักษ์ประเพณี
ไทย

กอง
การศึกษาฯ

9,500,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรีมี
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่ง
โครงการอู่ทองอู่อารยธรรม
เรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์
สุวรรณภูมิ

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

65 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ศลิ ปะ
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและส่งเสริมจารีต
ประเพณีทอ้ งถิ่น
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการพัฒนารายได้
ของ อบจ.สุพรรณบุรี

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติ์ฯ ดังนี้
1. โครงการบึงฉวากสามัคคี
สดุดพี ระปิยมหาราช
2. โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงบึงฉวาก
3. โครงการบึงฉวากเดินตาม
รอยพ่อสานต่อความดี
4. โครงการปีใหม่สุขสันต์
วันเด็กหรรษา
5. โครงการมาฆบูชา เติมรัก
ด้วยความดี วิถีชาวพุทธ
บึงฉวาก
6. โครงการบึงฉวากสวรรค์
แห่งการท่องเที่ยว

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,000,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น
1,000,000 1. ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย
และต่างชาติ
มาท่องเที่ยว
มากขึ้น
2. ร้อยละ 50
ของรายได้
สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้าฯ
เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ทาให้มสี ถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัด
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

สามารถส่งเสริมการ สานักปลัดฯ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7. โครงการบึงฉวาก แดน
มหัศจรรย์
8. โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พุทธศาสนา "เที่ยวบึงฉวาก
หัวใจสีขาว"
9. โครงการรักน้า รักปลา
สุขหรรษามาบึงฉวาก
10. โครงการบึงฉวากรวมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน
11. โครงการบึงฉวากสาน
สายใจดวงใจให้แม่
12. โครงการบึงฉวาก
มหาสนุก สวรรค์แห่งโลก
ใต้น้า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

66 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
"บึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ "
(SMART TOURISUM)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการ
แสดงข้อมูลที่ทนั สมัยล่าสุด
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติให้เป็น
HUB ของการท่องเที่ยว
อัจฉริยะ ภายในปี 2560-2562
2. จัดทาข้อมูลสัตว์น้าในรูป
Multi media Application
เพื่อความน่าสนใจในรายละเอียด
เชิงลึก และสร้างโปรมแกรม
การส่งสัญญาณต่ออัตโนมัตใิ น
แต่ละจุดแสดง
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซด์ สามารถ
ดาวโหลด App. และเข้าชมสัตว์
น้าในแต่ละอาคารได้กอ่ นจาก
ทางบ้าน กระตุ้นความน่าสนใจ
อยากเข้าชมสถานที่จริง
4. เพื่อลดปัญาหาการได้รับข้อมูล
ที่ไม่ชัดเจน จากความจากัดใน
พื้นที่ปาู ยแสดงข้อมูลแต่ละจุด
ด้วยเทคโนโลยีนี้ทาให้นกั ท่องเที่ยวจะเสมือนมีไกด์นาเที่ยว
ส่วนตัว โดยไม่มคี า่ ใช้จ่ายเกิดขึ้น
5. เพื่อให้สถานศึกษา หรือหน่วย
งาน สามารถประเมินผลความรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรมที่ 1 ระบบมัคคุเทศก์ไฮเทค เรียนรู้สภาพ
จริงรอบทิศทาง 360 องศา
1. ศึกษาและออกแบบและ
สร้างเนื้อหามัลติมีเดีย ในรูป

แบบอินเตอร์แอคทีฟแอฟ
พลิเคชั่นตามจุดต่างๆ
ภายในอาคารแสดงพันธุ์
สัตว์น้าทั้ง 3 อาคาร
1.1 อาคารแสดงพันธุ์สัตว์
น้าอาคาร 1 พันธุ์สัตว์น้าจืด
และน้าเค็มมากกว่า 50 ชนิด

-ตู้พนั ธุ์ปลาไทย
-ตู้พนั ธุ์ปลาต่างประเทศ
-ตู้พันธุ์ปลาน้าจืดขนาดใหญ่

1.2 อาคารแสดงพันธุ์สัตว์
น้าอาคาร 2
-ตู้ปลาน้าจืด 30 ตู้
-ตู้ปลาทะเลสวยงาม 7 ตู้
-อุโมงค์ปลาน้าจืด
1.3 อาคารแสดงพันธุ์สัตว์
น้าอาคาร 3
-ตู้ปลาทรงกระบอก
-The Open Sea
-ตู้ยักษ์ใต้สมุทร

2561
(บาท)
5,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000 5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
5,000,000 ร้อยละ 80
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย
และต่างชาติ
เกิดความ
สะดวก และ
มีแรงดึงดูดใจ
ที่จะท่องเที่ยว
บึงฉวาก
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. สามารถพัฒนาเทคโน สานักปลัดฯ
โลยีการแสดงข้อมูลที่
ทันสมัยล่าสุดบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติให้เป็น
USB ของการท่องเที่ยว
อัจฉริยะภายในปี 25602562
2. สามารถจัดทาข้อมูล
สัตว์น้าในรูป Multi
media Application
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใน
รายละเอียดเชิงลึก และ
สร้างโปรแกรมการส่ง
สัญญาณอัตโนมัตใิ นแต่
ละชุดแสดง
3. สามารถส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็ปต์ไซ การดาวน์โหลด
App และเข้าชมสัตว์น้า
ในแต่ละอาคารได้กอ่ น
จากทางบ้านกระตุ้น
ความน่าสนใจอยากเข้า
ชมสถานที่จริง
4. สามารถลดปัญหาการ
ได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ความเข้าใจของกลุ่มที่เข้าชม
สถานที่ดว้ ยเกมแบบทดสอบที่
ตรวจและสรุปคะแนนได้อตั โนมัติ
6. กระตุ้นให้นกั ท่องเที่ยวทั้งไทย
และต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชม
มากขึ้น โดยสามารถเลือกภาษา
รับข้อมูลได้ ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน เลือกศึกษาได้ตาม
ความพอใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ตู้แนวปะการัง
-ตู้ปะการังสีฟาู จาก
โอกินาวา
-อุโมงค์ปลาฉลาม
-ตู้สีสันสิมลิ ัน
2. ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบการ
แสดงข้อมูลมัลติมเิ ดียรอบ
ทิศทาง 360 องศา ตามจุด
ต่างๆ ภายในอาคารแสดง
พันธุ์สัตว์น้า 3 อาคาร
2.1 การใช้อุปกรณ์ Beacon

และโปรแกรมเชื่อมระบบ
เนื้อหาแต่ละจุดอัตโนมัติ
สัตว์น้า 3 อาคาร
2.2 ทาปูายภาพอัจฉริยะ
แสดงพันธุ์สัตว์น้าด้วยระบบ
Image Rcognition
กิจกรรมที่ 2 จัดระบบ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
และการตลาดผ่านเว็ปไซค์
ไลน์ เฟสบุ๊ค รายการ
โทรทัศน์ รายการวิทยุ
สามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวให้บริการนักท่องเที่ยวและจองบัตรเข้าชมได้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
จากข้อจากัดในพื้นที่
ปูายแสดงข้อมูลแต่ละจุด
ด้วยเทคโนโลยีนี้ทาให้
นักท่องเที่ยวจะเสมือนมี
ไกด์นาเที่ยวส่วนตัวโดย
ไม่มคี า่ ใช้จ่ายเกิดขึ้น
5. สามารถให้สถานศึกษา
หรือหน่วยงานประเมินผล

ความรู้ ความเข้าใจของ
กลุ่มที่เข้าชมสถานที่
ด้วยเกมส์แบบทดสอบ
ที่ตรวจและสรุปคะแนน
ได้อตั โนมัติ
6. สามารถกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชม
มากขึ้นโดยสามารถเลือก
ภาษารับข้อมูลได้ทั้งภาษา

อังกฤษและภาษาจีน
เลือกศึกษาได้ตามความ
พอใจ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 จัดทาระบบ
การติดตามและประเมินผล

การเข้าชมแบบอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาปูาย
อัจฉริยะมหัศจรรย์
สุพรรณบุรี
67 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ดอนเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

ดาเนินการอุดหนุนให้
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ
มนต์เมืองฝันสุพรรณบุรี 3D

500,000

68 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ -เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ดา้ นการให้มคี วามสวยงามโดดเด่นมี
ท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุ์ ความหลากหลายอยู่ตลอดเวลา
สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ -เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้า
เที่ยวชมเกิดความประทับใจ
-เพื่อเป็นจุดถ่ายภาพบริการ
ให้กบั นักท่องเที่ยว

ดาเนินการจัดทาโครงการ
พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์และ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวภายใน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ตาบลเดิมบาง อาเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี

-

500,000

2,000,000

500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

500,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น
2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
จานวนนัก
ท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น

สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น

สานักปลัดฯ

-ทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
สวยงามโดดเด่น
มีความหลากหลาย
ตลอดเวลา
-ทาให้นกั ท่องเที่ยว
ที่เข้าเที่ยวชมเกิด
ความประทับใจ
-มีจุดถ่ายภาพให้
บริการกับนัก
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัดฯ
บึงฉวาก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

69 โครงการจัดทาแบรนด์เพื่อประชา- -เพื่อเพิ่มรายได้จาก
สัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
-เพื่อนาแบรนด์บงึ ฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ ไปใช้ในการจัดทา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

ดาเนินการจัดทาโครงการ
จัดทาแบรนด์เพื่อประชา
สัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ ตาบลเดิมบาง
อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

70 อุดหนุนสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมจัดงานเทศกาลปีใหม่
"Suphanburi Festival "
(Countdown สุพรรณบุรี )

งานจัดกิจกรรม พิธีการ
และการแสดง พื้นที่บริเวณ
ลานนกพิราบ ลานน้าพุ
ดนตรีและหอคอยบรรหารแจ่มใส

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในงาน"Suphanburi
Festival "(Countdown
สุพรรณบุรี ) เป็นการ
ดึงดูดการท่องเที่ยวให้เดินทาง
มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เป็นการเพิ่มรายได้
และจานวนนักท่องเที่ยว

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละ 60 ของ
จานวนนัก
ท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น

1,800,000 ร้อยละ 70
มีนกั ท่องเที่ยว
เข้ามาท่อง
เที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-ทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
สวยงามโดดเด่น
มีความหลากหลาย
ตลอดเวลา
-ทาให้นกั ท่องเที่ยว
ที่เข้าเที่ยวชมเกิด
ความประทับใจ
-มีจุดถ่ายภาพให้
บริการกับนัก
ท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

สานักปลัดฯ
บึงฉวาก

-จังหวัดสุพรรณบุรี
มีกจิ กรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
มากขึ้น
-มีจานวนนัก
ท่องเที่ยวและ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

สานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

71 โครงการประชาสัมพันธ์และ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละ 60 ของ -ทาให้สถานแสดงพันธุ์ สานักปลัดฯ

-เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่ม

ดาเนินการจัดทาโครงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงฉวาก

ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

จานวนนัก

สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม

เฉลิมพระเกียรติฯ

ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้

การท่องเที่ยวบึงฉวาก

ท่องเที่ยวชาว

พระเกียรติฯและจังหวัด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พฒ
ั นาเครือข่าย เฉลิมพระเกียรติฯ ตาบล

ไทยและชาวจีน สุพรรณบุรีได้เป็นที่รู้จัก

การท่องเที่ยวและบริการห้สู่ระดับ เดิมบาง อาเภอเดิมบาง-

มาท่องเที่ยว

อย่างแพร่หลายเข้าสู่

สากล

มากขึ้น

ระดับสากลมีนักท่องเที่ยว

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เพื่อใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็น

ชาวไทย และนักท่องเที่ยว

สื่อกลางในการกระตุ้นนักท่องเที่ยว

ชาวจีนมาเยี่ยมชมเพิ่ม

เข้ามาท่องเที่ยว ซื้อสินค้า และพัก

มากขึ้น

ค้างคืนที่บงึ ฉวากเฉลิมพะรเกียรติฯ

-เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ

และจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มมากขึ้น

เป็นการประชาสัมพันธ์

-เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้

เศรษฐกิจและการลงทุนภายใน

นักท่องเที่ยวชาวไทยและ

จังหวัดสุพรรณบุรี รองรับนัก

ชาวจีนเข้ามาหาข้อมูล

ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ภายในบึงฉวากเฉลิม

นักท่องเที่ยวชาวจีน

พระเกียรติอนั จะนาไปสู่
การเดินทางเข้ามาท่อง
เที่ยวที่บงึ ฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ และภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ภายใน

ท้องถิ่น

บึงฉวาก
(เพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

72 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนท่วไปและในเขต

2561
(บาท)
1,289,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,289,000 1,289,000 1,289,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,289,000 ร้อยละ 70 มี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนทั่วไปภายใน สานักปลัดฯ

สถานที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี

นักท่องเที่ยว

ประเทศและต่างประเทศ

สุพรรณบุรีผ่านสื่อต่างๆ

เข้ามาท่องเที่ยว ได้รู้จักสถานที่ทอ่ งเที่ยว

-เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในจังหวัด

ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ของประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

-ประชาชนชาวจังหวัด

-เพื่อเป็นการกระจายรายได้

เพิ่มขึ้น

สุพรรณบุรี มีความเป็น

จากการท่องเที่ยวและการจาหน่าย

อยู่ที่ดขี ึ้น

ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นไปสู่คนใน

-เพิ่มการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน

คนในชุมชนทาให้เกิด

-เพื่อให้ชุมชนและองค์กรปกครอง

การอนุรักษ์หวงแหน

ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

ท้องถิ่น

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

-เศรษฐกิจของชุมชน

ของตนเอง

ดีขึ้นเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน

ที่

โครงการ

73 โครงการ "ศาสตร์พระราชา
ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิต งานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชในงานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ เป็นการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
และอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
สร้างสรรค์ และเผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์
ท้องถิ่นให้แพร่หลายและยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดนิทรรศการ "ศาสตร์
พระราชา" จากภูผา
สู่มหานทีในงานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ จานวน 1 แห่ง
ดาเนินการ
ประจาปี 2563
จานวน 1,000,000 บาท
ประจาปี 2564
จานวน 1,000,000 บาท

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,000,000 ร้อยละ 70
ของผู้เข้าชม
นิทรรศการ
เกิดความ
พึงพอใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
วัฒนธรรมประเพณี
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
รวมถึงวิถีชีวิต
ได้รับการส่งเสริม
สร้างสรรค์ และ
เผยแพร่สู่
สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง เกิดการ
สร้างงานและสร้าง

ประจาปี 2565

รายได้เพิ่มให้กบั

จานวน 1,000,000 บาท

ท้องถิ่นก่อให้เกิด

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
74 โครงการปรับปรุงบริเวณภายใน- -เพื่อปรับปรุงบริเวณภายในดาเนินการปรับปรุงบริเวณ
ภายนอกโดยรอบอาคารหลังที่ 3 ภายนอก โดยรอบอาคารหลังที่ 3 ภายใน-ภายนอกโดยรอบ
สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล
สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลที่เสื่อมสภาพอาคารหลังที่ 3 สวรรค์แห่ง
ให้มสี ภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
โลกใต้ทะเลที่ บึงฉวากฯ
บริการให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ตาบลเดิมบาง อาเภอ
เยี่ยมชม
เดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเยี่ยมชม
อาคารหลังที่ 3
สวรรค์แห่งโลก
ใต้ทะเลได้รับ
ความสะดวกใน
การเยี่ยมชม

บริเวณภายใน-ภายนอก สานักปลัดฯ
โดยรอบอาคารหลังที่ 3
สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลมี
ความสมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อานวยความสะดวก
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้าบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

75 โครงการประกวดวาดภาพสวรรค์ -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
โลกใต้น้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯมีความกล้าแสดงออกในทาง
ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า สร้างสรรค์
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
-เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว

ดาเนินการจัดทาโครงการ
ประกวดวาดภาพสวรรค์
โลกใต้น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ ภายในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงฉว่าก
เฉลิมพระเกียรติฯ ตาบล
เดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

76 โครงการปรับปรุงหลังคาโดม

ดาเนินการปรังปรุงหลังคา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
จานวนนัก
ท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น

นักท่องเที่ยวเดินทางมา สานักปลัดฯ
เที่ยวชมภายในสถาน
แสดงพันธุ์สตัว์น้า
บึงฉวากเฉลิมพระ
เกียรติฯ เพิ่มมากขึ้น

นักท่องเที่ยวที่

มีหลังคาโดมไว้อานวย สานักปลัดฯ

บริเวณทางเข้าด้านหน้าตู้จาหน่าย สภาพให้มสี ภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดมบริเวณทางเข้าด้าน

เข้ามาเยี่ยมชม

ความสะดวกให้กบั

บัตรอาคารหลังที่ 1 2 สถาน

และใช้เป็นที่บงั แดด บังฝน บริการ หน้าตู้จาหน่ายบัตรอาคาร

ร้อยละ 80 ได้ใช้ นักท่องเที่ยวที่เดินทาง

แสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงฉวาก

ให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม หลังที่ 1 2 สถานแสดงพันธุ์

งานหลังคาโดม มาสถานแสดงพันธุ์

เฉลิมพระเกียรติฯ

ได้ใช้งาน

เพื่อปรังปรุงหลังคาโดมที่เสื่อม

-

-

600,000

-

-

สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม

สัตว์น้าบึงฉวาก

พระเกียรติฯ

เฉลิมพระเกียรติ

จานวน 1 หลัง
-ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า
10 เมตร
-ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
87 ตร.ม.
ที่บงึ ฉวากฯ ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช

บึงฉวาก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินบริเวณสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี

เพื่อให้ทรัพย์สินที่อยู๋ในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติอยู๋ในสภาพใช้งานได้
ตลอดเวลา

ต่อเติ่ม ปรับปรุง ซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่อยู๋ในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติ อาเภอ
เดิมบางนางบวข จังหวัด
สุพรรณบุรี

78 โครงการปรับปรุงหลังคาลาน
แสดงโชว์คนเล่นกับจระเข้
บริเวณบ่อจระเข้ภายในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ

เพื่อปรับปรุงหลังคาลานแสดงโชว์
คนเล่นกับจระเข้ที่เสื่อมสภาพให้มี
สภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้
เป็นที่บงั แดด บังฝน บริการให้กบั
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
ได้ใช้งาน

ดาเนินการปรับปรุงหลังคา
ลานแสดงโชว์คนเล่นกับ
จระเข้บริเวณบ่อจระเข้
ภายในสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ จานวน 1 หลัง
-ทรงแปดเหลี่ยม
-พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
180 ตร.ม.
ที่บงึ ฉวากฯ ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000 6,000,000

-

600,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
6,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ทรัพย์สินใน
สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวาก
สมารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-

นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเยี่ยมชม
ร้อยละ 80 ได้ใช้
งานหลังคาลาน
แสดงโชว์คนเล่น
กับจระเข้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ทรัพย์สินใน
สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวาก
สมารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
บึงฉวาก

มีหลังคาลานแสดงโชว์ สานักปลัดฯ
คนเล่นกับจระเข้ไว้
บึงฉวาก
อานวยความสะดวก
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้าบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติฯ

ที่

โครงการ

79 โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรี
สู่เมืองดนตรีโลก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 -จานวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม
-ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
เข้าร่วมกิจกรรม
-ความต้องการ
ให้จัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-จังหวัดสุพรรณบุรี มี
พื้นที่ทางดนตรีสาหรับ
กิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง
ตลอดปี
-มีบคุ ลากรทางดนตรี
ที่มคี ณ
ุ ภ่าพระดับสากล
-สุพรรณบุรีมชี ื่อเสียง
ได้รับการยอมรับใน
ระกับสากลในฐานะ

กอง
การศึกษาฯ

-จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
ดนตรีทกุ แขนง ตั้งแต่ระดับชุมขน
ระดับชาติ และนานชาติ
มีลานดนตรืพื้นที่ชุมชนเมือง
-สร้างอัตลักษณ์ทางดนตรีในเขต
ชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
การประชาสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
-บุคลากรทางดนตรีได้รับการ

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีและพัฒนาความ
สามารถไปสู่การประกอบ
อาชีพหรือสร้างรายได้
ให้กบั ตนเองและครอบครัว
-มีลานดนตรีในพื้นที่ชุมชน
ให้เยาวชนและประชาชนได้
แสดงความสมารถทางดนตรี

พัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับสากล

ทั้งในระดับชุมชน และ

เป็นเมืองแห่งดนตรี

-รวบรวมข้อมูลทางดินตรีของ

ระดับชาติ จนถึงระดับ

-มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร

จังหวัดสุพรรณบุรี

นานาชาติ

ทางดนตรีที่ครบถ้วน

-จัดสถานที่สาหรับบุคคล

ทุกแขนง

ทั่วไปรับชมดนตรี หรือ
เรียนรู้และทากิจกรรมทาง
ดนตรีเพื่อเป็นการพักผ่อน
หย่อนใจ
-มีสัญลักษณ์ทางดนตรี
ของจังหวัดสุพรรณบุรีใน
พื้นที่ชุมชนหรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ
-มีฐานข้อมูลทางดนตรี
ทุกแขนง
รวม 79 โครงการ

122,089,000 139,889,000 131,189,000 185,289,000 135,147,000

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ

1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

-เพื่อประชาสัมพันธ์กจิ กรรม/
โครงการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
และหรือที่ได้ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆในการจัดทาวารสารเอกสาร
หนังสือ คู่มอื ส่งพิมพ์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จัดพิมพ์แผ่นพับโฆษณาและ
เผยแพร่งานท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประชาสัมพันธ์ จัดทา
ปูายประชาสัมพันธ์ วัสดุและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม 1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดทาสื่อต่างๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรี

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละ 70 มี
นักท่องเที่ยว
เข้ามา
ท่องเที่ยว
จังหวัด
สุพรรณบุรี
เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-เป็นการประชาสัมพันธ์ สานักปลัดฯ
เผยแพร่กจิ กรรม
โครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี
งานท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

-

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000

จัดหาสถานที่ฝังกลบขยะ
และก่อสร้างเตาเผาขยะ

7,500,000

7,500,000

7,500,000

เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าใน
แหล่งน้าต่าง ๆ ในจังหวัด
แหล่งน้าต่าง ๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีและเป็นการอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้าให้คงอยู่กบั แหล่งน้า
ของ จ.สุพรรณบุรี

10,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60
ของแหล่งน้า
มีความ
สมบูรณ์
มากขึ้น

1 โครงการปรับปรุงแหล่งน้าต่าง ๆ เพื่อรักษาแม่น้าลาคลองให้
ดาเนินการกาจัดวัชพืชใน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีให้อยู่ในสภาพสะอาด สามารถใช้ในการ
แม่น้าลาคลองทั้ง 10
ที่สมบูรณ์
อุปโภค - บริโภคและการเกษตรได้ อาเภอ

2 โครงการจัดหาสถานที่ฝังกลบขยะ เพื่อให้มสี ถานที่ฝังกลบขยะ
และก่อสร้างเตาเผาขยะ

3 โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้าตาม
แหล่งธรรมชาติ

7,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,000,000 มีแม่น้า
ลาคลองที่
สะอาดทั้ง
10 อาเภอ

7,500,000 เตาเผาขยะ
จานวน 10
อาเภอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

แม่น้าลาคลองอยู่ใน
สภาพที่ดเี หมาะแก่
การใช้ในการเกษตร
และไม่ตื้นเขิน

กอง
พัฒนาชนบท

ทุกอาเภอมีสถานที่
ฝังกลบขยะโดยรวม

กอง
พัฒนาชนบท

สามารถเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้าในแหล่งน้า
ต่าง ๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรีให้มจี านวน
เพิ่มมากขึ้น

กอง
พัฒนาชนบท

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดหาพื้นที่สาหรับกาจัด เพื่อให้มแี หล่งทาลายขยะและสิ่ง ในเขตพื้นที่ตาบล
ขยะร่วมกันระหว่าง อบต.
ปฏิกลู ที่พร้อมรองรับปริมาณขยะ สระพังลานและเขตติดต่อ
สระยายโสมเชื่อมต่อกับตาบล สิ่งปฏิกลู ในอนาคต
ต.สระยายโสม
สระพังลาน

5 โครงการอนุรักษ์ดา้ นทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงสภาพน้า ดินและแก้ไข
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ครอบครัว
ชุมชนที่ได้รับผลเสียให้ได้รับ
การดูแลฟื้นฟู

การอบรมให้ความรู้ การจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ การ
กาจัดขยะมูลฝอยและการ
พัฒนาแหล่งน้าฯลฯ ให้กบั
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ
กลุ่มเกษตรกร, อปท.,ชุมชน
ตลาด ผู้ประกอบการต่าง ๆ
อุตสาหกรรม ครัวเรือน
สถาบันการศึกษา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

4,000,000 4,000,000

4,000,000

4,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 70
ของขยะมี
ปริมาณลดลง

4,000,000 ร้อยละ 70
ของผู้เข้าอบรมมี
จิตสานึก
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ชุมชนสะอาดน่าอยู่
อาศัยปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกลู มีสถานที่
ทิ้งขยะที่เพียงพอ
สามารถปริมาณขยะ
และสิ่งปฏิกลู ในชุมชน

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ทาให้เยาวชน กลุ่ม
กอง
องค์กร และภาค
พัฒนาชนบท
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีจิตสานึกรัก
สิ่งแวดล้อม

-

-

ที่

โครงการ

6 โครงการบารุงรักษาทางน้าตาม
ภารกิจถ่ายโอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ -การกาจัดวัชพืชทางน้า
บารุงรักษาแม่น้าท่าจีนรวมระยทางซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางน้า
123 กิโลเมตร และคลองถ่ายโอน ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ในเขตอาเภอบางปลาม้า จานวน แวดล้อม ลดการสะสมของ
6 สาย ระยะทางรวม 38 กิโลเมตร วัชพืชทางน้าโดยดาเนินการ
ดังนี้
- งานขุดลอก
-งานปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ริมตลิ่ง
-งานส่งเสริมอาลีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
-งานทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์

รวม 6 โครงการ

2561
(บาท)
7,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000 7,000,000 7,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
7,000,000 ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่รับผิดชอบ
ปริมาณวัชพืช
ทางน้าลดลง

30,500,000 30,500,000 30,500,000 31,500,000 30,500,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ทาให้คณ
ุ ภาพของลุ่มน้า
กอง
คลองที่ได้รับการ
พัฒนาชนบท
ถ่ายโอนดีขึ้น ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์
ตลอดจนเป็นเส้นทาง
คมนาคม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางน้า ส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนโดยใช้
ประโยชน์จากวัชพืช
ทางน้า ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจภายในชุมชน
มีการขยายตัวต่อไป

-

-

2.4 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ค่าบารุงรักษาทางน้าตามภารกิจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถ่ายโอน
บารุงรักษาทางน้า แม่น้าท่าจีน
คลองระบายน้าตามภารกิจ
ถ่ายโอน 6 สาย

2 ศูนย์บริหารจัดการน้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทาการกาจัดผักตบชวา
และบารุงรักษาทางน้า เช่น
งานขุดลอก งานปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ริมตลิ่ง รวมทั้ง
ภารกิจการสูบน้าช่วยเหลือ
เกษตรกรนอกเขต
ชลประทาน

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้า การบริหารจัดการน้า
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษา
-ทางด้านการเกษตร
ถึงการใช้น้า ศึกษาแหล่งน้า
-การลดความเสียหาย
ต้นทุน แผนผังน้าภายในเขต
จากน้าท่วม ภัยแล้ง
จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ -การพัฒนาแหล่งน้า
ในเรื่องของการจัดการน้าภายใน -การบริหารแหล่งน้า
จังหวัด ตลอดจนการบริหาร
สารอง
จัดการน้า ทั้งในสภาวะปกติและ
ในสภาวะวิกฤต

รวม 2 โครงการ

2561
(บาท)
7,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000 7,000,000 7,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
7,000,000 ระยะทาง
90 กม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกิดศูนย์บริหาร
จัดการน้า
จังหวัด
สุพรรณบุรีที่
สามารถบริหาร
จัดการน้า
ตลอดจนบริหาร
ข้อมูลแหล่งน้า
ได้อย่างครบถ้วน
สามารถให้
บริการแบบ
(One Stop
Service)

7,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

งานบารุงรักษาทางน้า
ที่ อบจ.สุพรรณบุรี
รับผิดชอบมีการดูแล
รักษาแม่น้าในคู คลอง
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม

กอง
พัฒนาชนบท

1. มีคณะทางานใน
เรื่องของการบริหาร
จัดการน้าที่เป็นระบบ
2. มีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
จัดการข้อมูลพร้อม
เครื่องมือที่ครบถ้วน
3. ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กองพัฒนา
ชนบท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
8,000,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการปีละ
ไม่น้อยกว่า
500 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีการพัฒนา
องค์ความรู้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัดฯ

1

โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดาริและความ
ยั่งยืนของสังคมไทย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมให้ความรู้ และการ
จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน
ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

2

โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว

เสริมสร้างศักยภาพสร้างทักษะ
ความรูใ้ นการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว

กลุ่มสตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 สตรีในจังหวัด
สุพรรณบุรี และ
ประชาชนที่
เกี่ยวข้อง

สตรีได้รับการพัฒนา
และมีทักษะในการ
พัฒนาตนเองและ
ครอบครัว

สานักปลัดฯ

3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้นาชุมชนในการจัดการ
สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสนับ
สนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี เป็นการ
กระตุ้นให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน

ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงานโครงการ

ชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้ง
กายและใจเกิดความ
รัก ความสามัคคีและ
มีความรูท้ างการ
แพทย์เบื้องต้น

สานักปลัด
อบจ.

ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการส่งเสริม

ดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล
ทั่วไป

ด้านสุขภาพจัดหาและฝึกปฏิบตั ิ

เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เบื้องต้น ฝึกปฎิบัติ
ภาคสนามเพื่อเป็นการพัฒนา
ด้านความสามารถให้เกิดความ
ชานาญ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของ
ตนเอง

5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความรัก ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือระดับ
ความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ ภูมิภาค และระดับชาติ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเป็น
การเชิดชูสถาบันชาติ ศานา และ
พระมหากษัตริย์

6

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ

เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ประชาชนในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี

ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมาย

2561
(บาท)
-

200,000

2,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,300,000
5,300,000
5,300,000

200,000

2,000,000

200,000

2,000,000

งบประมาณและที่มา

200,000

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
5,300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพ
ประชาชนมี
เป็นของตนเอง
อาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีสมานฉันท์เพิ่มขึ้น
2,000,000 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
จากปัญหา
ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นมากขึ้น

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

ประชาชนเกิดความ
รักความสามัคคี
ความสมานฉันท์
ในท้องถิ่น

กอง
กิจการสภาฯ

ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
7

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

-เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -การอบรมให้ความรูแ้ ละการ
รวมทั้งการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน
ผู้เสพยาเสพติด
และประชาชน ดาเนินการทั้ง
-เพื่อดาเนินการฝึกอบรมอาสา
10 อาเภอ ภายในจังหวัด
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สุพรรณบุรี
นักเรียน นักศึกษาและ
-กลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัย
ประชาชน เยาวชนทั่วไป
ฝุายพลเรือน นักเรียน
ในด้านการปูองกันและปราบปราม นักศึกษาและประชาชน
ยาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ
เยาวชนทั่วไป

8

โครงการอุดหนุนสมาคมเสริมสวย
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตัดผมและเสริมสวย

เพื่อขยายศักยภาพพัฒนา
คุณภาพชีวิตเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้ด้อย
โอกาสได้มีอาชีพที่มั่นคงและ
พึ่งตนเองได้

9

อุดหนุนศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี

เพื่อดาเนินการปูองกันและ
ประชาชนปลอดภัยจาก
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด
ตามโครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
มีส่วนรว่มจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ดาเนินการฝึกอบรมในการ
สอนวิชาชีพตัดผมและ
เสริมสวยให้แก่ประชาชน
ที่สนใจในจังหวัด
สุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
1,000,000

2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)
1,000,000

2565
(KPI)
(บาท)
1,000,000 มีไม่น้อยกว่า
ปีละ 200คน

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

ร้อยละ 80
ของผู้
อบรมมี
อาชีพและ
ก่อให้เกิด
รายได้
เพิ่มขึ้น

10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนและ
เยาวชนไม่
ยุ่งเกี่ยวหรือ
พัวพันยาเสพติด

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ห่างไกล
ยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
-ผู้ติดยาเสพติดใน
จังหวัดสุพรรณบุรีมี
จานวนลดลง

กอง
พัฒนาชนบท

ทาให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมได้มีอาชีพ
ที่มั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ

สานักปลัดฯ

ประชาชน เยาวชน
ในจังหวัด
สุพรรณบุรีห่างไกล
ยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมากขึ้น

กองพัฒนา
ชนบท

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะ
ความรูบ้ ุคลากรด้านสาธารณสุข
อสม.ผู้นาชุมชนและผ็ที่เกี่ยวข้อง
แบบบูรณาการในจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเพิ่ม
ทักษะความรูค้ วามเข้าใจให้กับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ
รวมทั้งผู้นาชุมชน

รวม 10 โครงการ
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

22,850,000

30,150,000

2561

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000 อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
สาธารณสุขและ สาธารณสุข มี
ผู้นาด้านสุขภาพ ศักยภาพและความ
รูใ้ นการปฏิบัติงาน
ได้ดี

สานักปลัดฯ

30,150,000 30,150,000 29,150,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1

โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคระบาด
อื่นๆ

2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิดความสุข ความสามัคคี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ทั้งกายและใจของผู้นาชุมชน
(อสม.) และผู้นาชุมชนจังหวัด
และคนในท้องถิ่น
สุพรรณบุรี

3

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

4

อุดหนุนสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

เพื่อดาเนินการปูองกันและ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ อาทิ
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดนก และโรคระบาด
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

(บาท)
60,000,000

(บาท)
60,000,000

(บาท)
(บาท)
60,000,000 60,000,000 ร้อยละ 60 ของ
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ
ลดลง 10
อาเภอ

สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ติดต่อได้อย่างยั่งยืน

กอง
พัฒนาชนบท

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จานวนร้อย
ละของโครง
การที่ประสบ
ความสาเร็จ
ตามแผนงาน
โครงการ

ชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ทั้งกายและใจ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ กลุ่มอาสาสมัคร
งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันที่จะ
ทาให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้เข้าถึงระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานการช่วยเหลือและรักษา
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมโครงการ
แพทย์ฉุกเฉิน
ไม่น้อยกว่า
150 คน/ปี

ผู้ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ปุวย / ผู้บาดเจ็บ
ได้อย่างรวดเร็ว

กอง
พัฒนาชนบท

เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการรักษาพยาบาล
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี

สานักปลัดฯ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค์

ผู้นาชุมชน และคน
ในท้องถิ่น

(บาท)
60,000,000

ผู้ปุวยในจังหวัดสุพรรณบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

สานักปลัด
อบจ.

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

5

อุดหนุนสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี

6

โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพการบริการรังสี
การแพทย์ด้วยระบบจัดเก็บ
และรับส่งข้อมูลทางการ
แพทย์แบบดิจิตอล
(PACS @ DR)

จัดซื้อเครือ่ งมือแพทย์
ที่ทันสมัย สาหรับ
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
เพื่อให้ผู้ปุวยที่มีความ
จาเป็นต้องรับบริการ
ทางรังสีการแพทย์ได้รับ
การบริการและดูแล
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ

-

-

7

โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพระบบการบริการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

จัดซื้อเครือ่ งมือแพทย์
ที่ทันสมัย สาหรับ
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้ปุวยทาง
ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ให้ได้รับการ
ดูแลอย่างมีประสทิธิภาพ

-

-

ที่

8

โครงการ

เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริการรักษา
พยาบาลผู้ปุวยในและ
ผู้สูงอายุอาเภอ
เดิมบางนางบวช

วัตถุประสงค์

โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพการให้บริการทาง

ผู้ปุวยในเขตอาเภอ
เดิมบางนางบวชและ
พื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครือ่ งมือแพทย์
ที่ทันสมัย สาหรับ

1,500,000

2561
(บาท)
-

1,500,000

1,500,000

1,975,000

630,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,400,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 60
ของประชาชน
มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี

สานักปลัดฯ

-

-

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการรักษา
พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

ผู้ปุวยที่มีความ
จาเป็นต้องรับ
บริการทางรังสี
การแพทย์ได้รับ
การบริการและ
ดูแลอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

-

-

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการรักษา
พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

ผู้ปุวยที่มีภาวะทาง
ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อได้รับ
การดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ ผู้ปุวยที่มารับ
ผู้เข้ารับการรักษา บริการที่

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

การแพทย์ อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

9

ที่

โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพการให้บริการ
ธนาคารเลือดอาเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพการให้บริการ
ทางช่องปาก อาเภอดอนเจดีย์

โรงพยาบาลดอนเจดีย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาและดูแล
ผู้ปุวยที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว
สาหรับโรงพยาบาล
ดอนเจดีย์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานธนาคาร
เลือดให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครือ่ งมือแพทย์
ยูนิตทาฟัน สาหรับ
โรงพยาบาลดอนเจดีย์

-

2561
(บาท)
-

-

495,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
455,000

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

โรงพยาบาล
ดอนเจดีย์ได้รับ
การรักษาและ
ดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้ให้บริการมี
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการรักษา
พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

ผู้ปุวยที่มารับการ
รักษาโดยการใช้
เลือดได้รับการ
รักษาอย่างทัน
ท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ
ผู้ที่มาบริจาคโลหิต
และญาติผู้ปุวยที่
ต้องการบริจาค
โลหิตที่โรงพยาบาลดอนเจดีย์
ได้รับบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ - ผู้ปุวยทางด้าน
ผู้เข้ารับการรักษา สุขภาพช่องปาก
พยาบาลเกิด
ได้รับการดูแล

สานักปลัดฯ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี

11 โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยทาง
กายภาพบาบัด อาเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศักยภาพการบริการรักษา
พยาบาลผู้ปุวยอาเภอ
เดิมบางนางบวชและ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการผู้ปุวยทาง
สุขภาพช่องปาก อย่าง
พอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครือ่ งมือแพทย์
เครือ่ งให้การรักษาด้วย
แสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม
สาหรับโรงพยาบาล
เดิมบางนางบวช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ สาหรับโรงพยาบาล
เดิมบางนางบวช เพื่อ
ช่วยชีวิตผู้ปุวยวิกฤตและ

-

2561
(บาท)
-

-

900,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000

-

2564
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

ความพึงพอใจ

อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ปุวยทางด้าน
สุขภาพช่องปาก
ได้รับบริการไม่
ต้องทนทุกข์
ทรมานเข้าคิวรอ
และไปรับบริการ
ในโรงพยาบาล
ไกลบ้าน

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการรักษา
พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

ผู้ปุวยได้รับการ
รักษาทางกายภาพ
บาบัดที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้ปุวยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ลดความ
เจ็ปปวด ฟื้นฟู
สมรรถภาพทาง
กายให้กลับมาใช้
ชีวิตได้ใกล้เคียง
ปกติ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการรักษา
พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้ปุวยวิกฤตและ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
การหายใจไม่
เพียงพอได้รับการ

สานักปลัดฯ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

เครือข่ายอาเภอใกล้เคียงใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

13 โครงการอุดหนุนสานักงานสาธารณสุข เพื่อจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการดูแลผู้ปุวยเกี่ยวกับโรคทาง
สายตาและโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลสามชุก ประจาปี 2563

ที่

โครงการ

14 จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นการปฏิบัติการ
ต่อผู้ปุวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ตั้งแต่การรับรูเ้ หตุเจ็บปุวยฉุกเฉิน

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการ
หายใจไม่เพียงพอ

รักษาพยาบาลด้วย
เครือ่ งมือแพทย์ที่
เหมาะสมสามารถ
หายใจได้ด้วย
ตนเอง

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ
1. กล้องตรวจจอประสาทตา
ดิจิตอล จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งวัดความดันลูกตาแบบ
ไม่สัมผัสกระจกตา จานวน 1
เครือ่ ง
3. เครือ่ งกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟูาพร้อมอัลตร้าซาวด์
จานวน 2 เครือ่ ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนได้รับบริการแพทย์
ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2563 ดาเนินการ วางระบบ
สายสัญญาณภายในศูนย์รับแจ้ง

-

2561
(บาท)
-

2,000,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการรักษา
พยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกิดศูนย์สั่งการ
ช่วยเหลือผู-้
เจ็บปุวยฉุกเฉิน
ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่

โรงพยาบาลสามชุก
มีครุภัณฑ์การแพทย์
ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานในการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ปุวย
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนได้รับ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินตลอด 24
ชั่วโมง
- บุคลากรที่

กองพัฒนา
ชนบท

การรับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ
การออกปฏิบัติการของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน การรักษา
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การลาเลียง
ขนย้าย และให้การดูแลระหว่าง
นาส่ง การนาส่งสถานพยาบาลที่
เหมาะสม โดยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ในศูนย์จะต้องมีความรู้ ความ
สามารถในการประเมิน การจัดการ
ประสานงาน สนับสนุนความ
ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้หน่วย
ปฏิบัติงานในการรักษาพยาบาล
ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินให้พ้นภาวะ
วิกฤตลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะ
หรือความบกพร่องในการทางาน
ของอวัยวะสาคัญ รวมทั้งไม่ทาให้
การบาดเจ็บเพิ่มหรือรุนแรงขึ้น

เหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเงิน 38,500 บาท และงาน
อื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดตั้งศูนย์ฯ

รวม 14 โครงการ
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ใจที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถสั่งการ
และประสาน
งานครอบคลุม
ทั้งจังหวัด

64,500,000

74,500,000

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ปฏิบัติงานตลอดจน
ระบบการให้บริการ
มีมาตรฐาน
-เกิดเครือข่ายทีม
ปฏิบัติการที่เข้มแข็ง

86,155,000 74,500,000 74,500,000
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
500,000 เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุได้รับ ที่ดี ไม่เป็นภาระของ
การส่งเสริมและ สังคมและครอบครัว
สนับสนุน

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

2

โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย
สุขภาพกายดี

เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้สนใจ
ให้สุขภาพของตนเอง

3

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนผู้ยากไร้
ประชาชนที่ประสบปัญหาในการ
ผู้ด้อยโอกาส
ไม่มีที่อยู่อาศัย

4

โครงการอุดหนุนสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อจัดทาโครงการศูนย์ส่งเสริม
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสจังหวัด
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างดูแล
สุขภาพผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ผู้ยกไร้

เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภ่าพ
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้

ผู้ปุวยเอดส์และผู้ยากไร้

6

โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวยที่ยากไร้

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยที่ยากไร้ต้อง

ผู้ปุวยที่ย่ากไร้ มีรายได้น้อย

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

กลุ่มเปูาหมาย
มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
เพิ่มขึ้น

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 60 ของ มีบ้านพักที่มั่นคง
ผู้ยากไร้มีที่พัก แข็งแรง มีความ
อาศัยมั่นคง
ปลอดภัย

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 60
ของผู้สูงอายุ
มีสุขภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

1,500,000

1,500,000

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

100,000

100,000

1,500,000

100,000

2564
(บาท)
50,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้มีความสุข
และอนามัยที่ดี

ผู้สูงอายุและผู้
ยากไร้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และ
ความเป็นอยู่ที่
อบอุ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
50,000 ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ
การดูแลรักษา ดูแลรักษาทั่วถึงและ
อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เท่าเทียมกัน
100,000 ผู้ปุวยที่ย่ากไร้

ผู้ปุวยยากไร้สามารถ

สานักปลัด
อบจ.

สานักปลัด
อบจ.

สานักปลัดฯ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องใน
โรงพยาบาลของรัฐ

รวม 6 โครงการ

ต้องเข้ารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3,350,000

3.4 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

1

โครงการตามรอยพระยุคลบาท

วัตถุประสงค์

ดาเนินการจัดอบรมประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

รวม 1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการในพื้นที่ทั้ง 10
อาเภอ

2561
(บาท)
5,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000,000
5,000,000

2564
(บาท)
5,000,000

2565
(บาท)
5,000,000 ร้อยละ 70 ของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

สามาระยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรีให้ดีขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ

1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของบุคลากร อบจ.

วัตถุประสงค์

ดาเนินการจัดกิจกรรมในด้าน
สุขภาพอนามัยที่ดี เช่น
โครงการคนไทยไร้พุง
โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากร อบจ. การจัดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เช่น กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น โครงการองค์กร
แห่งความสุข และการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ

รวม 1 โครงการ
3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บุคลากรในสังกัด อบจ.
สุพรรณบุรี

2561
(บาท)
400,000

400,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000

400,000

400,000

2564
(บาท)
400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
400,000 ร้อยละ 80
บุคลากรในสังกัด
ของบุคลากร
อบจ.สุพรรณบุรี
มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีขึ้น

400,000

-

-

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อดาเนินการปูองกันและบรรเทา การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด ภัยและประชาชนดาเนินการ
จากสาธารณภัยต่างๆ
ทั้ง 10 อาเภอภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

2

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
และมูลนิธิ

เพื่อพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ
ให้แก่ สมาชิกอปพร. อาสาสมัคร
มูลนิธิในการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน

การอบรมให้ความรูแ้ ละการ
จัดกิจกรรมให้แก่สมาชิก
อปพร. อาสาสมัครมูลนิธิ
การกุศล ดาเนินการทั้ง 10

3

โครงการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยจากอุบัติเหตุ
จราจร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ท้องถนน

ถนนสายทางหลักและ
สายทางรองในจังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
5,000,000

1,000,000

1,000,000

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
5,000,000
5,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563

1,000,000

1,000,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

สามารถบรรเทา
เความดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที

กอง
พัฒนาชนบท

1,000,000 มีการอบรม
ให้ความรู้
แก่สมาชิก
อาสาสมัคร
ไม่น้อยกว่า
ปีละ 500 คน

กลุ่มอาสาสมัครและ
มูลนิธิการกุศล
ต่างๆมีความ
เข้มแข็ง มีความรู้
เครือ่ งมือสามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

กอง
พัฒนาชนบท

1,000,000 ร้อยละ 80
ของผู้ประสบ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุการจราจร
อย่างรวดเร็วถูกต้อง
ปลอดภัย

กอง
พัฒนาชนบท

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
5,000,000 สามารถให้
ความช่วย
เหลือผู้
ประสบภัย
จากสาธารณ
ภัยได้ภาย
ในระยะเวลา
ไม่เกิน 15 วัน

2565

4

โครงการเพิ่มศักยภาพในการปูองกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- เพื่อให้มีระบบกล้องวงจรปิดและ ประชาชนภายในจังหวัด
ศูนย์ควบคุมสั่งการกลางภายในพื้นที่ สุพรรณบุรี และผู้สัญจรไปมา
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถรองรับ บนถนน
การเชื่อมโยงเครือ่ ข่ายระบบกล้อง
วงจรปิดของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และสามารถ
นาภาพเหตุการณ์ไปเป็นข้อมูลและ
หลักฐานประกอบในการพิจารณา
คดี กรณีเกิดปัญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุ และ
ภัยพิบัติต่างๆ
-เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้าง
ความเชื่อมั่นการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รวม 4 โครงการ
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
53,000,000

(บาท)
53,000,000

(บาท)
(บาท)
(บาท)
53,000,000 53,000,000 53,000,000 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

60,000,000

60,000,000

60,000,000 60,000,000 60,000,000

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
-สามารถแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมใน
จังหวัดสุพรรณบุรีใน
ด้านปัญหายาเสพติด
อุบัติเหตุ และเหตุร้าย
ต่างๆ ให้ลดน้อยลงและ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
สามารถประสานงาน
ด้านข้อมูลภาพจาก
กล้องวงจรปิดในการ
ติดตามแก้ไขเหตุร้ายได้

กอง
พัฒนาชนบท

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1

โครงการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย -เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม
ของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมา
ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
ท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุส์ ัตว์
น้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
-เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาน
แสดงพันธุส์ ัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติ
-เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวชมภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

รวม 1 โครงการ

8,240,000

8,240,000

8,240,000

8,240,000

8,240,000

8,240,000

8,240,000

8,240,000

8,240,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้มาท่องเที่ยว
บึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

8,240,000

-

-นักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาเที่ยว
ชมภายในบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติเกิด
ความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สินของตนเอง
-เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีแก่สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติ
-ความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวชม
ภายในบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติฯ

-

สานักปลัดฯ

-

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรองรับการถ่ายโอน
สถานศึกษา

เพื่อรับการถ่ายโอนสถานศึกษา
ให้กบั องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

จานวนสถานศึกษาที่ถ่ายโอน
มายัง อบจ.สุพรรณบุรี

2 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทาง
การศึกษาให้แก่นกั เรียน เยาวชน
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
และนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

นักเรียน เยาวชน บุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
-

20,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน
20,000,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี

สามารถยกระดับการ
ศึกษาภายในจังหวัด
สุพรรณบุรีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

1. ส่งเสริมกระบวนการจัด
การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ให้มีศักยภาพและ
ทักษะกระบวนการคิดที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีความกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อ
การสื่อสารสากล

จัดกิจกรรมหรือเวทีในระดับ
จังหวัดให้เด็กและเยาวชน
ในการแสดงออกซึ่งทักษะ
ความสามารถกระบวนการ
คิด ความคิดสร้างสรรค์
ในด้านต่างๆ

4 โครงการศูนย์วิทยบริการ

เพื่อเป็นศูนย์สารสนเทศทางวิชา
การ สนับสนุนการเรียนการสอน
การค้นคว้าวิจยั มีหน้าที่รวบรวม
ทรัพยากรสารนิเทศทั้งหลาย

บุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
ภายนอกทั่วไป

5 โครงการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของ เด็ก เยาวชน นักเรียน ครู
ครูให้ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ว
อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ประหยัดเวลาผ่านทางห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์

2561
(บาท)
8,200,000

8,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,200,000
8,200,000
8,200,000

8,000,000

3,000,000

8,000,000

-

8,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
8,200,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน

8,000,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน
โครงการ
3,000,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้เรียน มีทกั ษะกระบวน
การในการเรียนรู้ และ
การแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

ผู้เข้ารวมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการ
ได้ค้นคว้าวิจยั

ผู้เรียนสามารถเรียนและ
เพิ่มศักยภาพการเรียน
ของตนเองนอกเหนือ
จากชั่วโมงเรียนได้
แผนงานโครงการ อย่างสร้างสรรค์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการมหกรรมการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางการ
ศึกษาและแสดงผลงานด้าน
การศึกษา

นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี

7 โครงการอุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

นักเรียน นักศึกษาของ

สุพรรณบุรี เพื่อดาเนินการร่วมกัน

จัดการศึกษาและการหา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ในโครงการสภาสัญจรกับการมี

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

ส่วนร่วมของประชาชนและ

ของนักเรียน นักศึกษา

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
2,000,000
2,000,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
2,000,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน
900,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เยาวชน ประชาชนให้
ความสาคัญกับการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ดาเนินการ

นักเรียน นักศึกษา

แล้วเสร็จตาม

ของวิทยาลัยเทคนิค

แผนงาน

สุพรรณบุรี ได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาที่

ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

หลากหลายมากขึ้น

และศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน
8 โครงการอุดหนุนสานักงานเขตพื้นที่ เพื่ออุดหนุนด้านการจัดการ

เด็ก นักเรียน นักศึกษา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละของ

เยาวชน ประชาชน

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

ศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่

เยาวชน ในเขตจังหวัด

โครงการที่

ให้ความสาคัญกับ

เขต 1 - 3

การศึกษาเขต 1 - 3 ของ

สุพรรณบุรี

สาเร็จตาม

การจัดการศึกษา

แผนงาน

เพิ่มมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
9 โครงการศูนย์เยาวชนท้องถิ่น

จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็ก

เด็กและเยาวชน รวมถึง

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000 จานวนผู้เข้ารับ เด็กและเยาวชน

และเยาวชน ในด้านต่างๆ

ผู้ที่สนใจภายนอกทั่วไป

เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ และ

-มีห้องสาหรีบฝึกอบรมและ

สุพรรณบุรี และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดกิจกรรมทางดนตรี ศิลปะ

ประชาชนทั่วไป

กีฬา และวัฒนธรรทมท้องถิ่น

มีสถานที่ในการ

-มีวัสดุ-อุปกรร์ สาหรับการจัด

เรียนรู้ในกิจกรรม

กิจกรรมและการประกวด

ตามความสนใจ

บริการ

ในจังหวัด

ที่

โครงการ

10 โครงการศูนย์เยาวชนท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์ดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ในด้าน คนตรี ศิลปะ กีฬา
และนันทนาการ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านต่างๆ ในเชิงกิจกรรม
นันทนาการและวิชาการในจังหวัด
สุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ศูนย์กจิ กรรมการเรียนรู้
ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและ
นันทนาการ
-เป็นศูย์ให้บริการในการฝึก
อบรม ฝึกซ้อม กิจกรรมต่างๆ
-มีหอ้ งซ้อม ฝึกอบรมพร้อม
วัสดุอปุ กรณ์ในการฝึกซ้อม
ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา
นันทนาการ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เด็กและ
เยาวชน
-มีสิ่งอานวยความสะดวก
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการ
จัดกิจกรรม เช่น ห้องดนตรี
ห้องบันทึกเสียง ห้องฝึกซ้อม
การแสดง ห้องแสดงผลงาน
ห้องศิลปะ ห้อง TO BE
NUMBER ONE ฯลฯ เป็นต้น

2561
(บาท)
8,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

8,000,000

8,000,000

8,000,000 -จานวนของ

8,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก นักเรียน นักศึกษา
ผู้มาใช้บริการ เยาวชน ทากิจกรรม
-ความพึงพอใจ ตามชอบ ความสนใจ
ของผู้ใช้บริการ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
และรับบริการศูนย์
เยาวชนท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ด้าน
ดนตรี ศิลปะ กีฬา
นันทนาการ และกิจกรรม
ต่างๆ

ที่

โครงการ

11 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์ความรู้และการ
จัดแสดงเพื่อการเผยแพร่สร้าง
แหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
หมู่บา้ น ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมขน
จานวน 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์
ให้บริการองค์ความรู้ของ
ท้องถิ่นในทุกด้านพร้อมทั้ง
มีวัสดุอปุ กรณ์ในการให้บริการ
มีหอ้ งสาหรับฝึกอบรมห้องจัด
แสดงผลงาน ภูมิปญ
ั ญา
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น
-จัดกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ผ่าน
กระบวนการต่างๆ ที่เหมาะสม
กับเนื้อหา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000,000 -จานวนผู้
เข้ามาใช้บริการ
-ความพึงพอ
ใจของผู้
บริการ
-ความพึงพอ
ใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม
-ความต้องการ
ให้จดั กิจกรรม
ในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีแหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวม
องค์ความรู้ ภูมิปญ
ั ญา
ของชุมชน ท้องถิ่นมีการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อ
สืบสานองค์ความรู้และ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

รวม 11 โครงการ
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

50,100,000 71,100,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประกวดดนตรี นักร้อง
และนันทนาการ

จัดอบรมและประกวดดนตรีไทย
และสากล การนันทนาการให้
กับนักเรียนเยาวชน ประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

นักเรียน เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

2 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของ

-เอกสารวิชาการที่ได้จากการ

ท้องถิ่นไปยังกลุ่มเยาวชน ประชาชน
บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในระดับชุมชน อาเภอ
จังหวัด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น การอบรม เสวนา ศึกษาดูงาน
การเผยแพร่เอกสารวิชาการ

รวบรวมข้อมูลผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่จดั ขึ้น เผยแพร่ไปยัง
สถานที่ศึกษา องค์กร หน่วยงาน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
-จัดกิจกรรมการถ่ายทอด
เผยแพร่องค์ความรู้
ประวัติศาสตร์

จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม 2 โครงการ

2561
(บาท)
6,500,000

-

78,100,000 78,100,000 81,100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,500,000
6,500,000

-

1,000,000

2564
(บาท)
6,500,000

1,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
6,500,000 ร้อยละของ
โครงการที่
ประสบความ
สาเร็จตาม
แผนงาน

1,000,000

-ความพึงพอใจ เยาวชน ประชาชน
ของผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม

6,500,000

6,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีความรู้
และซาบซึ้ง สนุกสนาน
กับการดนตรีและ
นันทนาการ

-

บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้และประสาบการณ์
ใหม่ๆ ด้านประวัติศาสตร์
มีเอกสารวิชาการ
เอาไว้สืบค้น ศึกษาข้อมูล
มีความตระหนักและ
รู้คุณค่าของรากเหง้า
และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของตนเอง

-

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการมหกรรมกีฬา อบจ.

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

นักเรียน เยาวชน ประชาชน

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และโครงการ

เยาวชนประชาชนบุคลากรของ

ครู อาจารย์ บุคลากรของ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จัดมหกรรม

เยาวชน ประชาชนและ

กีฬา อบจ.

บุคลากรของ อบจ.

อบจ.สุพรรณบุรีมีสุขภาพร่างกาย อบจ.สุพรรณบุรี

แล้วตาม

สุพรรณบุรี มีสุขภาพ

แข็งแรงเห็นคุณค่าของการกีฬา

แผนงาน

ร่างกายที่แข็งแรงและ

มีความสามัคคีมีระเบียบวินัย

โครงการ

ได้พัฒนาทักษะทางด้าน

กองการศึกษาฯ

กีฬาสู่ความเป็นสากล
2 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี

เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสาร

ดาเนินการร่วมกับศูนย์การ

สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารด้าน สนเทศและข้อมูลข่าวสารด้าน

กีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี

กีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จัดตั้งศูนย์ฯ

ประชาชนสามารถ

กองการศึกษาฯ

ได้ตามแผนงาน รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ในด้านการกีฬาได้
อย่างรวดเร็ว

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา

เสพติดและกีฬาเชื่อมความสามัคคี ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หลงไป
ในอบายมุข

ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ

เด็กและเยาวชนใช้

ของโครงการ

เวลาว่างให้เกิด

ที่ประสบ

ประโยชน์และห่างไกล

ความสาเร็จ

จากยาเสพติด

ตามแผนงาน

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์

20,000,000 ร้อยละของ

เด็กและเยาวชน

หันมาออกกาลังกายเมื่อมีเวลา

เครือ่ งเล่นสนามให้กับเด็กและ

จานวน

ทั่วไปได้มีอุปกรณ์เครือ่ ง

ว่างและเพื่อให้พัฒนาศักยภาพ

เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ

เล่นสนามที่ได้มาตรฐาน

คนในชุมชนให้มีความพร้อมใน

ประสบความ

ไว้ใช้ในการออกกาลังกาย

การพัฒนาท้องถิ่น

สาเร็จตาม

กองการศึกษาฯ

แผนงานของ
สมาคมกีฬา
5 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และ
กีฬาอื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมเยาวชน ประชาชน นักเรียน เยาวชน และ

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000 ร้อยละของ

นักเรียน เยาวชน

เล่นกีฬาและการออกกาลังกาย

และประชาชนในจังหวัด

โครงการที่

ประชาชน มีสุขภาพ

และส่งเสริมความสามัคคี

สุพรรณบุรี

ประสบความ

แข็งแรง สนใจรักการ

มีระเบียบวินัยและมีน้าใจ

สาเร็จตาม

กีฬา

นักกีฬา

แผนงาน

6 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
นันทนาการ

45,000,000

ด้านการกีฬา

เด็ก นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 60

มีทักษะทางด้านกีฬา

ของเด็ก

และนันทนาการมากขึ้น

นักเรียนและ
เยาวชนมี
ทักษะด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการกีฬาลีกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อให้นักเรียน นักกีฬา เยาวชน นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ

- นักเรียน นักศึกษา

ได้พัฒนาทักษะให้มีมาตรฐาน

แข่งขันทั้ง 10 อาเภอ ของ

โครงการที่

เยาวชน ได้พัฒนาทักษะ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประสบความ

กีฬาให้มีมาตราฐาน

ห่างไกลจากยาเสพติด สร้าง

สาเร็จตาม

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

แผนงาน

ประโยชน์ ห่างไกลจาก

มีน้าใจนักกีฬา
8 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มี
ความเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

กองการศึกษาฯ

ยาเสพติด

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 60

พัฒนาด้านการกีฬา

ด้านการกีฬา

(เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้จัด

ของผู้เล่นผู้ฝึก ให้มีศักยภาพเป็นมือ

การแข่งขัน)

สอนผู้ตัดสิน

กองการศึกษาฯ

อาชีพ

มีความเชีย่ วชาญ
ด้านกีฬาเพิม่ ขึน้

9 โครงการพัฒนาทักษะความก้าวหน้า -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ของนักกีฬา

ร้อยละของ

เพื่อให้นักเรียนได้เลือก

ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอล ได้เข้าร่วมในการพัฒนาทักษะ

โครงการที่

กีฬาฟุบอลเป็นอาชีพ

ที่ถูกวิธี

การเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธีตาม

ประสบความ

ของตนเอง

-เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

หลักสากล

สาเร็จตาม

ตนเองในกีฬาฟุตบอลก้าวไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
-เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจาก
ยาเสพติดโดยหันมาเล่นกีฬา

นักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

แผนงาน

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดสร้างสวนสุขภาพ
สาหรับออกกาลังกาย

เพื่อให้บุคคลในชุมชนมีสุขภาพ

จัดสร้างสวนสุขภาพพร้อม

แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้

เครือ่ งออกกาลังกาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี

ออกกาลังกาย ปราศจากโรคภัยและห่าง
เพิ่มขึ้น

อาวุโสจังหวัดสุพรรณบุรี

กองการศึกษาฯ

สถานที่สาหรับ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เกิดประโยชน์

11 โครงการอุดหนุนชมรมฟุตบอล

ประชาชนในชุมชนมี

-เพื่ออุดหนุนให้ชมรมฟุตบอล

ฟุตบอลอาวุโสลึกของ

อาวุโสจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

ไกลยาเสพติด

ร้อยละของการ ชมรมฟุตบอลอาวุโส

กองการศึกษาฯ

จัดการแข่งขัน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัด

-เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอล

ฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส

อาวุโสลีกจังหวัดสุพรรณบุรี

ลีกและส่งเสริมให้รักการ

-เพื่อส่งเสริมให้รักการออก

ออกกาลังกาย

กาลังกายและเล่นกีฬา

12 โครงการอุดหนุนศูนย์การกีฬา

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี

แก่ประชาชน และปลูกฝังให้
ประชาชนมีน้าใจนักกีฬามี
ระเบียบวินัย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

การจัดการ

ประชาชนมี

กีฬาแห่งชาติและกีฬา

แข่งขันกีฬา

สุขภาพพลานามัย

คนพิการ

แล้วเสร็จ

ที่แข็งแรงมีน้าใจ
นักกีฬามีระเบียบ
วินัย

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการอุดหนุนมูลนิธิพัฒนา
การกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000 ร้อยละของ

เพื่ออุดหนุนมูลนิธิพัฒนาการ

เยาวชนและประชาชนใน

8,000,000

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความ

โครงการที่

การกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา

สนใจในการกีฬาและการ

ประสบความ

เพื่อจัดการแข่งขัน

จังหวัดสุพรรณบุรี และกีฬา

ออกกาลังกาย

สาเร็จตาม

มหกรรมกีฬาจังหวัด

แผนงาน

สุพรรณบุรีและกีฬาอื่นๆ

อื่นๆ ส่งเสริมให้เยาวชน

มีการอุดหนุนมูลนิธิพัฒนา กองการศึกษาฯ

และประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ความสนใจใน
กีฬาและการออกกาลังกาย
14 โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาเพื่อ

เพื่อการจัดการอบรมศึกษาและ เด็ก นักเรียน เยาวชนและ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละของ

นักเรียน เยาวชน

ดาเนินโครงการพัฒนาการอบรม

พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้กับ ประชาชนทั่วไป ภายใน

โครงการที่

ประชาชนของ

การฝึกอบรม การแข่งขันกีฬา

ประชาชน เยาวชน นักเรียน

ประสบความ

จังหวัดสุพรรณบุรี

และกีฬาทุกประเภทในจังหวัด

ทุกระดับ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิผ์ ล

สาเร็จตาม

สุพรรณบุรี ตามนโยบายของ

ต่อการศึกษา การกีฬาการมี

แผนงาน

อบจ.สุพรรณบุรี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

จังหวัดสุพรรณบุรี

กองการศึกษาฯ

สมบูณร์ของประชาชน
15 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
"สุพรรณิการ์เกมส์"

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

เพือ่ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

มีนักเรียนและ

การเล่นกีฬา การออกกาลังกาย

สังกัด สพม.เขต 9 และนักเรียน

เยาวชนเข้าร่วม เขาวชนมีสุขภาพ

ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในสานัก

โครงการ ร้อยละ แข็งแรงรักการ

งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

70 ของจานวน ออกกาลังการ

สุพรรณบุรี เขต 1,2,3

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและ
สานักงานเขตพืน้ ที่

การศึกษาประถม
ศึกษา เขต 1,2,3

นักเรียนและ

เพิม่ ขึน้

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาชนระดับ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

นักเรียนในสังกัด สพม. เขต 9

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

13,000,000

13,050,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000 มีนักเรียนเข้าร่วม เด็กนักเรียน และ

เยาวชนมีสุขภาพร่างกาย

และสานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร

โครงการร้อยละ เยาวชน ในจังหวัด

แข็งแรงเห็นคุณค่าของการกีฬา

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3

70 ของจานวน สุพรรณบุรี มี

มีความสามัคคีมีระเบียบวินัย

และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

นักเรียนในระดับ สุขภาพร่างกาย

เพิม่ ทักษะด้านกีฬาฟุตบอล

กอง
การศึกษาฯ

มัธยมศึกษาและ ทีแ่ ข็งแรงและ
สานักงานเขต

ได้พฒ
ั นาทักษะ

พืน้ ทีก่ ารศึกษา ทางด้านกีฬา
สุพรรณบุรี
เขต 1-3

17 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส

เพือ่ ให้ผมู้ ีอายุ 40 ปีขนึ้ ไป

จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นอายุ 40 ปี ขึน้ ไป มีความรักในการออกกาลังกาย
มีความรัก ความสามัคคี

18 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส

ผูม้ ีอายุ 40 ปีขนึ้ ไปจากชุมชน

550,000

550,000

1,700,000

1,700,000

17,000,000 ร้อยละ 60 ของ ผูม้ ีอายุ 40 ปีขนึ้ ไป

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

ผูส้ ูงอายุ 40 ปี

ในจังหวัดสุพรรณ-

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ขึน้ ไปทีเ่ ข้าร่วม บุรี มีสุขภาพ

ในหมูค่ ณะ และเป็นแบบอย่าง

โครงการมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

ทีด่ ีให้แก่เยาวชน

ดีขนึ้

เพือ่ ให้ผทู้ มี่ ีอายุ 50 ปีขนึ้ ไป

จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นอายุ 50 ปี ขึน้ ไป มีความรักในการออกกาลังกาย

ผูท้ มี่ ีอายุ 50 ปีขนึ้ ไปในจังหวัด

160,000

160,000

500,000

500,000

สุพรรณบุรี

ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

การศึกษาฯ

เพิม่ ขึน้

500,000 ร้อยละ 60 ของ ผูม้ ีอายุ 50 ปีขนึ้ ไป
ผูส้ ูงอายุ 50 ปี

กอง

ในจังหวัดสุพรรณ-

กอง
การศึกษาฯ

ขึน้ ไปทีเ่ ข้าร่วม บุรี มีสุขภาพ
โครงการมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
ดีขนึ้

19 โครงการส่งทีมแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เพือ่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ

ผูส้ ูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี

50,000

50,000

50,000

50,000

เพิม่ ขึน้

50,000 ร้อยละ 60 ของ ผูส้ ูงอายุ 50 ปี

อาวุโสจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นอายุ

ให้กับผูส้ ูงอายุในจังหวัด

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ขึน้ ไปมีสุขภาพชีวิต

50 ปี ขึน้ ไป

สุพรรณบุรี ให้มีสุขภาพแข็งแรง

มีสุขภาพดีขนึ้

ทีด่ ีขนึ้

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการส่งทีมนักกีฬาในนาม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,400,000

1,400,000

1,400,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพือ่ เป็นการส่งเสริมเด็กและ

นักกีฬาในนามของ

อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน

เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน

อบจ.สุพรรณบุรี

รายการต่างๆ อาทิ กีฬาฟุตบอล

ในรายการต่างๆ ให้มีการ

อบจ.ได้พฒ
ั นา

ได้พฒ
ั นาทักษะ

วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ

พัฒนาทักษะความสามารถ

ทักษะสูค่ วาม

ความสามารถใน

บาสเกตบอล แบตมินตัน กรีฑา

สูค่ วามเป็นเลิศ

เป็นเลิศ

การเล่นกีฬา

21 โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ

1,000,000

ตัวชี้วัด

1,400,000 ร้อยละ 70 ของ นักกีฬาในนามของ
นักกีฬาในนาม อบจ.สุพรรณบุรี

เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

นักเรียน เยาวชน ในจังหวัด

1,200,000

1,250,000

1,500,000

1,600,000

อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา

เยาวชน ได้มีทักษะการเล่น

สุพรรณบุรี และจังหวัด

นักเรียน เยาวชน เยาวชน มีทักษะ

และมัธยมศึกษา

กีฬาเซปักตระกร้อสูค่ วาม

ใกล้เคียง

ของจังหวัด

เป็นเลิศ

1,700,000 ร้อยละ 70 ของ นักเรียนและ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

การเล่นกีฬา

สุพรรณบุรี และ เซปักตระกร้อ
จังหวัดใกล้เคียง สูค่ วามเป็นเลิศ
ทีเ่ ข้าร่วมแข่งขัน

22 โครงการกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจ เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาชน กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ประชาชน

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 70 ของ กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน

กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน สานสัมพันธ์

เล่นกีฬาและการออกกาลังกาย

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มี

กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ประชาชน เป็น

ประชาชน

และส่งเสริมความสามัคคีมี

ส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา

และประชาชนใน แบบอย่างทีด่ ีของ

ระเบียบวินัย และมีนาใจนั
้ กกีฬา

เพือ่ ส่งเสริมความรัก ความ

จังหวัดสุพรรณบุรี ผูน้ าท้องถิน่ ในการ

สามัคคี

ทีเ่ ข้าร่วมการ

ส่งเสริมการ

แข่งขัน

ออกกาลังกายเพือ่

กอง
การศึกษาฯ

สุขภาพ

23 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มี
ความเป็นมืออาชีพทีม่ ีสมรรถนะสูง

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาผูฝ้ ึกสอน

ผูฝ้ ึกสอนกีฬาจังหวัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 60 ของ พัฒนาผูฝ้ ึกสอน

ให้มีความรู้ความสามารถ

สุพรรณบุรี ผูฝ้ ึกสอนกีฬามี

ผูฝ้ ึกสอนกีฬามี ให้มีความรู้ความ

ในด้านกีฬาทีถ่ ูกวิธี

ความเชีย่ วชาญด้านกีฬาและ

ความรู้เชีย่ วชาญ สามารถในด้าน

สามารถนาไปฝึกสอนเด็กและ

ด้านกีฬาและมี กีฬาทีถ่ ูกวิธี

เยาวชนต่อไป

ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

24 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

นักเรียน เยาวชน ในจังหวัด

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีค

เยาวชน พัฒนาศักยภาพในการ

สุพรรณบุรี และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

ระดับมัธยมศึกษา

เล่นกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วาม

ในจังหวัด

เล่นกีฬาวอลเลย์บอล

เป็นเลิศ และมีสุขภาพร่างกาย

สุพรรณบุรี ที่

สูค่ วามเป็นเลิศ และมี

แข็งแรง สร้างระเบียบวินัย และ

เข้าร่วมกิจกรรม ขภาพร่างกายแข็งแรง

ความสามัคคี

มีการพัฒนา

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละ 60 ของ นักเรียนและเยาวชนได้
นักเรียน เยาวชน พัฒนาศักยภาพในการ

กอง
การศึกษาฯ

และมีระเบียบวินัย สร้าง

ศักยภาพในการ ความสามัคคี
เล่นเพิม่ มากขึน้

25 โครงการแข่งขันรถยนต์ขับเคลือ่ นสีล่ ้อ เพือ่ พัฒนานักกีฬารถยนต์

ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 ร้อยละ 60 ของ นักฬาจังหวัด

เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจในจังหวัด

ขับเคลือ่ นสีล่ ้อ และกระตุน้

ทีม่ ีความสนใจในการแข่งขัน

นักกีฬาทีเ่ ข้า

สุพรรณบุรี ได้มี

สุพรรณบุรี

เศรษฐกิจ การท่องเทีย่ วใน

รถยนต์ขับเคลือ่ นสีล่ ้อได้รับ

ร่วมโครงการมี

การพัฒนา ความ

จังหวัดสุพรรณบุรี

การสนับสนุนในการเข้าร่วม

การพัฒนาความ สามารถและ

แข่งขันในรายการต่างๆ และ

สามารถมากขึน้ กระตุน้ การ

เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

กอง
การศึกษาฯ

ท่องเทีย่ วในจังหวัด
สุพรรณบุรี

26 โครงการบันทึกประวัติศาสตร์มวยไทย เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 60 ของ นักเรียน นักศึกษา

เฉลิมพระเกียรติพระมหาราชชาติไทย เยาวชนและประชาชน ได้มี

และประชาชน มีส่วนร่วมใน

นักเรียน นักศึกษาเยาวชน และ

และส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายใน

ส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะ

การสืบสานศิลปะมวยไทย

และเยาวชน ที่ ประชาชนมีความ

จังหวัดสุพรรณบุรี

มวยไทย ร่วมกันเฉลิม

ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ

เข้าร่วมโครงการ รักหวงแหนศิลปะ

พระเกียรติให้สถาบันกษัตริย์

ให้สถาบันกษัตริย์เป็นการ

มีทักษาะในการ มวยไทยและเทิดทูน

และเพือ่ เป็นการกระตุน้

กระตุน้ เศรษฐกิจส่งเสริม

เล่นกีฬามากขึน้ สถาบันกษัตริย์

เศรษฐกิจส่งเสริมการ

การท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬากับ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้

บุคลากรในสังกัด ประชาชน

ท้องถิน่ จังหวัดและหน่วยงานองค์กร

บุคลากรในสังกัด และประชาชน

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ปกครองท้องถิน่ สมาคม ชมรม อืน่ ๆ

เล่นกีฬา รักการออกกาลังกาย

และประชาชนใน มีสุขภาพแข็งแรง

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

และส่งเสริมความสามัคคี

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสามัคคี

มีระเบียบวินัย และมีนาใจ
้

ได้เข้าร่วมในการ

นักกีฬา

แข่งขันกีฬา

28 โครงการลานวัดลานกีฬา

3,000,000

ตัวชี้วัด

3,000,000 ร้อยละ 60 ของ บุคลากรในสังกัด
บุคลากรในสังกัด ประชาชนในจังหวัด

เพือ่ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 90 ของ นักเรียน นักศึกษา

"ต้านยาเสพติด"

การเล่นกีฬา การออกกาลังกาย

และประชาชน ในจังหวัด

ผูเ้ ข้าร่วม

เยาวชน และประชาชน

วันครบรอบวันมรณภาพพระครู

ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน

สุพรรณบุรี

โครงการมี

ได้ออกกาลังกายและ

สุวรรณวุฒาจารย์ (หล่องพ่อมุย่ )

ประชาชนในชุมชนหรือท้องถิน่

สุขภาพดีขนึ้

ห่างไกลยาเสพติด รู้จัก

ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ส่งเสริมให้หา่ งไกลยาเสพติด

ประโยชน์ เกิดความ

กอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ

29 โครงการส่งทีมนักกรีฑาเข้าร่วม

เพือ่ ให้นักกรีฑาในสังกัดของ

นักกรีฑาในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี

400,000

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละของ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติในรอบคัดเลือก

อบจ.สุพรรณบุรี ได้มีโอกาสเข้า

ได้ทดสอบความสามารถของ

นักกรีฑาใน

ของ อบจ.สุพรรณบุรี

และแข่งขันในระดับประเทศ

ร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

ตนเองในการเข้าร่วมการแข่งขัน

สังกัด อบจ.

ได้เข้าร่วมแข็งขันรายการ

เพือ่ พัฒนาทักษะความสามารถ

ในระดับต่างๆ

สุพรรณบุรี ที่

ต่างๆ เพือ่ พัฒนาความ

เข้าร่วมการ

สามารถ

แข่งขัน

นักเรียนกรีฑาในสังกัด

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน
เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

นักเรียน เยาวชน และประชาชน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

500,000 ร้อยละของ

นักเรียน เยาวชน และ

เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

นักเรียนเยาวน ประชาชนในจังหวัด

ร่างกายแข็งแรงมีระเบียบวินัย

และประชาชน ได้เข้าร่วมแข่งขันมี

มีความรักและสามัคคี เพิ่มทักษะ

ในจังหวัด

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ด้านกีฬาแบตมินตัน

สุพรรณบุรี

มีระเบียบวินัย และมี

กองการศึกษาฯ

ความรัก สมามัคคี และ

ได้พัฒนาทักษะทางด้าน
บาสเกตบอล

31 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

นักเรียน เยาวชน และประชาชน

เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

-

-

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของ

นักเรียน เยาวชน และ

กองการศึกษาฯ

นักเรียนเยาวชน ประชาชนในจังหวัด

ร่างกายแข็งแรงมีระเบียบวินัยมี

และประชาชน

ได้เข้าร่วมแข่งขันมี

ความรักและสามัคคี เพิม่ ทักษะ

ในจังหวัด

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ด้านกีฬาบาสเกตบอล

สุพรรณบุรี ที่

มีระเบียบวินัย และมี

เข้าร่วมการ

ความรัก สมามัคคี และ

แข่งขัน

ได้พัฒนาทักษะทางด้าน
บาสเกตบอล

32 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยา เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
เขต อบจ.สุพรรณบุรี

นักเรียน เยาวชน ทัง้ 10 อาเภอ

-

-

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของ

นักเรียน เยาวชน และ

เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

นักเรียนเยาวชน ประชาชนในจังหวัด

มีระเบียบวินัยมีความรักและ

และทีเ่ ข้าร่วม

ได้เข้าร่วมแข่งขันมี

สามัคคี

การแข่งขัน

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ทัง้ 10 อาเภอ

มีระเบียบวินัย และมี
ความรัก สมามัคคี และ

ได้พัฒนาทักษะทางด้าน
กีฬา

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอล

นักกีฬาฟุตบอล กีฬาเซปัก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

ตะกร้อ กีฬาเซปักตะกร้อ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

150,000 ร้อยละของ
นักกีฬาใน

นักฟุตบอลในอาเภอ

อบจ.สุพรรณบุรี อาเภอเดิมบาง-

กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเซปัก

นางบวช (สี่ตาบล ต้านยาเสพติด)

ตะกร้อลอดห่วง และกีฬาเปตอง ลอดห่วง และกีฬาเปตอง

อาเภอเดิมบาง ร่วมแข่งขัน เพือ่ แลก

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นางบวชที่

เปลีย่ นทักษะทางด้านกีฬา

เพื่อแลกเปลี่ยนและฝึกทักษะ

รายการดังกล่าว

เข้าร่วมการ

และได้พฒ
ั นาความ

แข่งขัน

สามารถด้านการกีฬา

ทางด้านกีฬา

34 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิน่ ไทยผ่านการเล่น

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน นักเรียน เยาวชน และประชาชน

-

-

3,600,000

3,600,000

3,600,000 ร้อยละของ

กองการศึกษาฯ

เดิมบางนางบวช ได้เข้า

นักเรียน เยาวชน และ

หันมาออกกาลังกาย เพือ่ ให้มี

ในจังหวัดสุพรรณบุรี สานักงาน

นักเรียน เยาวชน ประชาชนในจังหวัด

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี

และประชาชน

ได้เข้าร่วมแข็งขันกีฬา

เขต 1,2,3

ในจังหวัด

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สุพรรณบุรีหนั มา มีระเบียบวินัย และมี
ออกกาลังกาย

ความรัก ความสามัคคี

เพือ่ ให้สุขภาพ

และได้พฒ
ั นาทักษะ

ร่างกายแข็งแรง ทางด้านร่างกาย อารมณ์

และจิตใจ

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอาเภอ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- เพือ่ พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม

ดาเนินการปรับปพืน้ ทีแ่ ละ

ดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

ทรัพย์สิน ทีอ่ ยู่ในความ

ปูหญ้า สนามกีฬา อาเภอ

สนามกีฬาอาเภอ กลางอาเภอ

สุพรรณบุรี โดยปรับพืน้ ทีแ่ ละปูหญ้า

รับผิดชอบขององค์การบริหาร

ดอนเจดีย์ ให้มีสภาพสมบูรณ์

ดอนเจดีย์ มีความ ดอนเจดีย์ อยู่ใน

ภายในสนามกีฬาฯ

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมใช้งาน

พึงพอใจในการใช้ สภาพสมบูรณ์

36 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าและระบบ

-

ตัวชี้วัด

1,500,000 - ผูใ้ ช้บริการ

ทาให้สนามกีฬา

- ซ่อมแซมพืน้ ทีส่ นามกีฬาซึ่งมี

สนามกีฬาอยู่ใน พร้อมใช้งาน

สภาพเป็นหลุม่ เป็นบ่อให้มี

ระดับไม่ตากว่
่ า

สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ร้อยละ 70

- เพือ่ พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม

ดาเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้า

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000 - ผูใ้ ช้บริการ

เพิม่ ความปลอดภัย

ไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา

ทรัพย์สิน ทีอ่ ยู่ในความ

และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

สนามกีฬา

อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบขององค์การบริหาร

ภายในสนามกีฬาอาเภอ

อาเภอดอนเจดีย์ ในเวลากลางคืน

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์

มีความพึงพอใจ และทาให้มี

- เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้กับ

จังหวัดสุพรรณบุรี

จากการติดตัง้

ทัศนวิสัยในการ

ผูม้ าใช้บริการในเวลากลางคืน

เสาไฟฟ้าและ

มองเห็นทีช่ ัดเจน

และทาให้มีทัศนวิสัยในการมอง

ระบบไฟฟ้าส่อง มากขึน้

เห็นทีช่ ัดเจนมากขึน้

สว่างภายในสนาม

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ให้กับผูม้ าใช้บริการ

กีฬาอาเภอ
ดอนเจดีย์

37 โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสุขา

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ได้หอ้ งสุขาที่

ประชาชนทีม่ าใช้

สานักปลัด
อบจ.

สนามกีฬาดอนเจดีย์ อาแภอ

ชายหญิงบริเวณสนามกีฬา

ได้มาตรฐาน

บริการห้องสุขาเกิด

ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

จานวน 1 แห่ง

ความสะดวกสบาย
และถูกสุขลักษณะ

รวม 37 โครงการ

112,190,000

69,950,000

138,230,000

138,330,000

153,730,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการเทิดพระเกียรติ
มหาราชินี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออก และประชาชน ภายในจังหวัด
ถึงความรักความกตัญญูกตเวทิตา สุพรรณบุรี
ต่อผู้เป็นแม่ ผ่านการทากิจกรรม
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่
กับทักษะและความสามารถ
-เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ
ผูกพันระหว่างแม่กบั ลูกอันเป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั
สถาบันครอบครัวในอีกทางหนึ่ง
-สืบสานอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งของชนชาติไทย

รวม 1 โครงการ

2561
(บาท)
100,000

100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรักความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นแม่

100,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับความรักและสร้าง
ความผูกผันระหว่างแม่
กับลูก อีกทั้งมีสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง
ตลอดไป
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงออกถึงความรักที่มี
ต่อผู้ให้กาเนิด (แม่)
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การปลูกฝังและสร้างจิต
สานึกรักผู้ให้กาเนิด (แม่)
เพิ่มมากขึ้น
-ได้นาความรู้กจิ กรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างดียิ่ง

สานักปลัด
อบจ.

-

-

ที่

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

1 โครงการจ้างเหมาซ่อมบารุง
รักษาระบบเครือข่ายและ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ
อบจ. ได้รับการดูแลรักษาให้
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. การเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับการสารองข้อมูล
3. เครื่องแม่ข่ายได้รับการดูแล
รักษาและสารอง ข้อมูลและ
สามารถ Restore (นากลับมาใช้
4. การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
เครือข่ายต่างๆ ตามที่อบจ.กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ
อบจ.ได้รับการดูแลรักษาให้
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. อุปกรณ์และระบบเครือข่าย
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ได้รับการสารองข้อมูลและ
อุปกรณ์ได้รับการสารองในกรณี
ที่อปุ กรณ์ชารุดหรือเสียหาย
3. เครื่องแม่ข่ายได้รับการ
ดูแลรักษา และสารองข้อมูล
สามารถ Restore (นากลับ
มาใช้) ใหม่ได้

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน หรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ไม่นอ้ ย
อานวยความสะดวกในการบริหาร กว่า 1 ระบบ
งานของหัวหน้าส่วนราชการ

2561
(บาท)
300,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
500,000 อุปกรณ์ระบบ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
เครือข่ายของ ระบบเครือข่ายและ
อบจ.ได้รับการ เคริ่องแม่ข่ายของ
ดูแลรักษาให้ อบจ.สุพรรณบุรี
พร้อมใช้งานอยู่ ได้รับการดูแลรักษา
ตลอดเวลาและ อย่างต่อเนื่องตาม
กรณีที่ชารุด ระยะเวลาที่ได้จ้าง
อุปกรณ์มสี ารอง การบารุงรักษา
ไว้เปลี่ยนและ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวหน้าส่วน หัวหน้าส่วนราชการสมารถ กองแผนและ
ราชการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวก งบประมาณ
สามารถ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
วิเคราะห์ข้อมูล
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 30

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
200,000 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของ อบจ. กองแผนและ
ของอบจ.
สุพรรณบุรีปลอดภัยจาก งบประมาณ
สุพรรณบุรี
ไวรัสและสปายแวร์
ปลอดภัยจาก
ไวรัสและสปาย
แวร์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

3 โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสและ
ไวรัสและสปายแวร์
สปายแวร์สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สาหรับป้องกัน
ไวรัสและสปายแวร์ตดิ ตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

4 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี มีฮาร์ดแวร์
หรือซอฟแวร์ในการปฏิบตั งิ าน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ระบบ

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบตั งิ าน
สามารถ
ปฏิบตั งิ าน
ได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 30

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั งิ านผ่านโครงข่าย
เน็ตเวิร์ค ไม่นอ้ ยกว่า 1 ระบบ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 การทางาน
การรับส่งข้อมูลสารสนเทศ กองแผนและ
รับส่งข้อมูล ในอบจ.สุพรรณบุรี มี
งบประมาณ
สารสนเทศมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อ
อานวยความสะดวกในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ าน

5 โครงการพัฒนาโครงข่ายเน็ตเวิร์ค เพื่อพัฒนาโครงข่ายเน็ตเวิร์คของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ าน
สามารถปฏิบตั งิ านได้
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ

6 โครงการดาเนินศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
Clinic Center

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามา
ประชุมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและเพื่อ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
คลินคิ เซ็นเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือ
ประชาชนในรูปแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ อย่างน้อย 1
ช่องทาง

7 โครงการบริหารจัดการฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบจ.สุพรรณบุรี -ระบบการใช้งานด้านเทคโน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ได้มคี วามรู้ดา้ นเทคโนโลยี
โลยีคอมพิวเตอร์ได้รับการ
สมัยใหม่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-สามารถพัฒนาบุคคล
ไม่นอ้ ยกว่าร้อนละ 60
8 โครงการจ้างเหมาย้ายอุปกรณ์ของ 1. ย้ายศูนย์ระบบกล้องโทรทัศน์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากที่ วงจรปิดจากที่ทาการ อบจ.เดิม
ทาการ อบจ.เดิม ย้ายไปที่ทาการ ย้ายไปที่ทาการ อบจ.แห่งใหม่
อบจ.แห่งใหม่
2. ตั้งค่าระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ณ ที่สานักงานแห่งใหม่
ของ อบจ.สุพรรณบุรี ให้ใช้งาน
ได้ตามเดิม

1. เชื่อมโยงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดระหว่าง
สานักงานเดิมของ อบจ.
สุพรรณบุรี กับ สานักงานใหม่
ของ อบจ.สุพรรณบุรี
2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดใหม่สามารถใช้งานที่
สานักงานใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
100,000

500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

500,000

2,000,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
100,000 จานวน
มีช่องทางช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับ ประชาชนมากยิ่งขึ้น
การช่วยเหลือ
เพื่อขึ้นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 30
500,000 ร้อยละ 80
ของบุคลากร
มีความรู้ดา้ น
คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

ทาให้เจ้าหน้าที่ อบจ. กองแผนและ
สุพรรณบุรี มีความรู้ความ งบประมาณ
สามารถมากขึ้น

1. เชื่อมโยง ศูนย์ควบคุม
ระบบกล้อง กล้องโทรทัศน์
วงปิดระหว่าง วงจรปิดจะต้อง
สานักงานเดิม ใช้งานได้เป็นปกติ
ของ อบจ.
และมีประสิทธิภาพ
สุพรรณบุรี กับ ได้เท่าเดิมเมื่อ
สานักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี
ของ อบจ.
มีความประสงค์ที่
สุพรรณบุรี
จะย้ายสานักงาน
2. ระบบกล้อง ศูนย์ควบคุมกล้อง
โทรทัศน์วงจร CCTV
ปิดสามารถใช้
งานใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ

9 โครงการจ้างเหมาซ่อมบารุง
รักษาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

วัตถุประสงค์

1. ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของ อบจ.สุพรรณบุรี
ได้รับการดูแลรักษาและแก้ไข
ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
2. การเชื่อมโยงของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับ
การดูแลรักษาตลอดเวลา
3. มีอปุ กรณ์ทดแทนการใช้งาน
เมื่ออุปกรณ์ชารุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ อบจ.สุพรรณบุรี ซึ่งหมด
ระยะรับประกันการดูแลมี
ความพร้อมสาหรับใช้งาน
อยู่เสมอ

2561
(บาท)
3,000,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจร
ปิดและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจร
ปิดที่ อบจ.
สุพรรณบุรี ซึ่ง
หมดระยะ
รับประกันการ
ดูแลมีความ
พร้อมสาหรับ
ใช้งานไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ
90 ที่ได้รับการ
ทาสัญญ่า

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดสามารถใช้งาน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 จาก
กล้องฯ ทั้งหมด
ได้รับการจ้างดูแล
รักษา

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ

10 โครงการจ้างเหมาย้ายระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. ย้ายศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ายจากศูนย์ควบคุมจาก
อาคาร อบจ.เดิม ไปยังที่ทาการ
อบจ.แห่งใหม่
2. ติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน
เหมือนเดิม

ระบบเครือข่ายสานักงาน
อบจ.สุพรรณบุรี แห่งใหม่
สามารถใช้งานระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

11 โครงการค่าเช่าเครื่อง GPS ติดตาม เพื่อติดตามการทางานและ
ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือ ประเมินการปฏิบตั งิ านของ
รถยนต์ส่วนกลางพร้อมระบบ
เครื่องจักรกลหรือรถยนต์
ดาวเทียม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 60 ส่วนกลางของ อบจ.สุพรรณบุรี
คัน และสามารถเชื่อมต่อกับ
แท่งวัดน้ามันเชื้อเพลิงได้
ไม่นอ้ ยกว่า 15 คัน

เครื่องจักรกลหรือรถยนต์
ส่วนกลางสามารถนาข้อมูล
มาประมาณการการใช้น้ามัน
และวางแผนในการย้าย
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ได้ จานวน 60 คัน

2561
(บาท)

1,200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์- และระบบเครือข่าย
เน็ตที่สานักงาน ที่สานักงานแห่ง
อบจ.สุพรรณบุรี ใหม่สามารถใช้งาน
แห่งใหม่จานวน ได้อย่างมี
1 ระบบสามารถ ประสิทธิภาพรวม
ใช้งานได้
ถึงการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศ
อื่นๆ ที่ใช้ใน
อบจ.สุพรรณบุรี
เช่น ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

กองแผนและ
งบประมาณ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระบบ GPS ที่ ระบบ GPS ทางาน
ติดตั้งใน
ได้อย่างมี
ยานพาหนะและ ประสิทธิภาพตาม
เครื่องจักรหนัก เป้าหมายที่วางไว้
ทั้ง 60 คัน
สามารถทางาน
ได้ร้อยละ 90
เป็นอย่างน้อย

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ

12 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแลรักษา
หรือจ้างอัพเกรดพัฒนาระบบ
ซอฟแวร์ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าพัฒนา
ปรับปรุงและค่าเช่าพื้นที่
เว็ปไซค์ อบจ.สุพรรณบุรี
ค่าใช้จ่ายการจัดทาโครงการ
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ อบจ.สุพรรณบุรี
ค่าใช้จ่ายการจัดทาโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการใช้
ระบบงานสารสนเทศและการ
ให้บริหารข้อมูลได้ในอนาคต

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
500,000 1. ระบบงาน 1. เว็ปไซค์ของ
สารบรรรณ อบจ.สุพรรณบุรี
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานได้
สามารถใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างมี
2. ทาให้เว็ปไซค์
ประสิทธิภาพ มีพื้นที่ในการจัด
2. เว็ปไซต์ของ เก็บข้อมูลต่างๆ ได้
อบจ.สุพรรณบุรี ไม่นอ้ ยกว่า 50 GB
สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

3. ทาให้
เว็ปไซต์มพี ื้นที่
ในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ
ได้ไม่นอ้ ยกว่า
50 GB

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ

13 โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ข้าราชการและพนักงาน
การพัฒนาคุณภาพการทางาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้และ สุพรรณบุรี ทุกคน
ความเข้าใจต่อกิจกรรม 5 ส
เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อให้บคุ ลากรนาความรู้
ที่ได้จากโครงการอบรม 5 ส
มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านและ
นาไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม

14 โครงการฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อจัดการประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงานให้กบั กลุ่มองค์กร
ต่างๆ กลุ่มสตรี แม่บา้ น เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา

เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ
ร่วมกันของประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
300,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 1. จานวนผู้
เข้าร่วม
โครงการฯ
2. ผลการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
5 ส ก่อน-หลัง
การอบรม

จานวน
เครือข่าย
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. บุคลากรเกิดความ
ตระหนักและจิตสานึก
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
5 ส เพิ่มมากขึ้น
2. บุคลากรของ อบจ.
มีความรู้และความเข้าใจ
ต่อกิจกรรม 5ส เพิ่ม
มากขึ้น
3. บุคลากรของ อบจ.
นาความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการฝึกอบรม 5 ส
มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิ
งานและนาไปสู่การ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม

กอง
กิจการสภา

ประชาชนได้ทราบ
และเข้าใจในบทบาท
ของ อบจ. มากยิ่งขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สานักงานองค์การบริหารส่วน
หลังใหม่ จานวน 1 หลัง
สุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีหลังใหม่
ให้มคี วามกว้างขวางเพิ่มขึ้น
และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
16 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

เพื่อดาเนินการก่อสร้างและ

อาคารเดิมกว้าง 30 เมตร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 จานวน 1
หลัง

-

20,000,000

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการจากสานักงาน
อบจ.สุพรรณบุรีเพิ่ม
มากขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

จานวน 1

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

หลัง

สะดวกในการเข้ารับ

เอนกประสงค์หลังคาไร้โครงสร้าง ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

ยาว 48 เมตร ก่อสร้างและ

บริเวณด้านหลังสานักงานองค์การ หลังคาไร้โครงสร้าง บริเวณ

ปรับปรุงใหม่ให้มขี นาดกว้าง

บริการจากสานักงาน

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

64 เมตร ยาว 48 เมตร

อบจ.สุพรรณบุรีเพิ่ม

ด้านหลังสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

17 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัด -เพื่อนาความรู้ที่ได้รับนามา
การด้านการท่องเที่ยว
ประยุกต์ใช้ภายในจ.สุพรรณบุรี
-เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
-เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้
นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

มากขึ้น
-คณะผู้บริหาร/ประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
และหัวหน้าส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
และหัวหน้า
ส่วนราชการ
ที่ได้ศกึ ษา
ดูงาน

-การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สุพรรณบุรีมศี กั ยภาพ
เพิ่มมากขี้น
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับการความรู้และมี
ความชานาญด้าน
บริหารจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

18 โครงการจัดทาประชาคมแผน
พัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้ นวิชาการ
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
แห่งรัฐ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบตั งิ านใน
รูปแบบการประชุมเวทีเสวนา
และอื่น ๆ
-ดานินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการจัดทาประชาคมแผน
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ส่วนราชการ ผู้บริหาร อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)
2,500,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จานวนผู้
เข้าร่วมประชุม
โครงการจัดทา
ประชาคมแผน
พัฒนาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

-อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผน
มีข้อมูลกัญหาความ
และ
ต้องการของประชาชน
งบประมาณ
นามาจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
-ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
และบูรณาการร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้เกี่ยวกับ ข้าราชการและพนักงานจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างและจัดทาทะเบียน การจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ใน
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการพัสดุ
ทรัพย์สิน
การปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบ

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 100
ของผู้เข้าอบรม
สามารถปฏิบตั ิ
งานจัดซื้อ
จัดจ้างและ
จัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินได้
อย่างถูกต้อง

บุคลากรผู้ทาหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างและจัดทา
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ความรู้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างและจัดทา
ทะเบียนฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

20 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและการ
การบริหารงานและการพัฒนาของ บริหารงานของ อบจ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรบุรี

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000

ร้อยละ80ของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ประสานงาน
เกิดความ
พึงพอใจ

สามารถติดต่อประสาน
งานร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ผลดีแก่ทางราชการ

กองแผน
และ
งบประมาณ

ดาเนินการ ณ อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการประชาสัมพันธ์แผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์แผนงานและ
และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบุรี กิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี
ผ่านสือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ให้ประชาชนในพื้นที่ 10 อาเภอ
แห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรขี องจังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบ

การเผยแพร่ออกอากาศ
รายการ"อบจ.สุพรรณ…
พบประชาชน"ออกอากาศทุก
วันเสาร์เวลา 13.00-14.00น.
จานวน 12เดือน (เฉลี่ยเดือน
ละ 4-5 ครั้ง)

22 โครงการจัดทารายงานผลการ เพื่อเป็นการปฏิบตั ติ าม พรบ.
ปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วน อบจ.พ.ศ. 2546 และเป็นการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่ผลการปฏิบตั งิ านของ
อบจ.สุพรรณบุรี ในรอบปี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไปในจังหวัด
สุพรรณบุรี

2561
(บาท)
54,570

400,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54,570
54,570
54,570

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
54,570 จานวนชิ้นงาน ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สานักปลัด
ของสื่อที่ผลิต สุพรรณบุรี มีความรู้ ข้อมูล อบจ.
และนาเสนอ และเข้าใจในแผนงาน
ผ่านสถานีวิทยุ กิจกรรมของ อบจ.
กระจายเสียง สุพรรณบุรี
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
สุพรรณบุรีระยะ
เวลา 12 เดือน

400,000 ร้อย 60 ของ
ประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณ
บุรี ได้รับทราบ
ผลการปฏิบตั ิ
งานของอบจ.
สุพรรณบุรี

ประชาชนทั่วไป หน่วย
งานภาครัฐ และภาค
เอกชนได้รับรู้ผลการ
ปฏิบตั งิ านของ อบจ.
สุพรรณบุรี

สานักปลัด
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการจัดทาวารสารเพื่อการ เพื่อเผยแพร่การปฏิบตั งิ านของ
ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.
รายเดือน
สุพรรณบุรี และปรับปรุง แก้ไข
ผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด อบจ.
สุพรรณบุรี ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน
กานัน-ผู้ใหญ่บา้ น สถานศึกษา
ส่วนราชการในจังหวัด
สุพรรณบุรีหน่วยงานภาค
เอกชน และอปท.ในจังหวัด
สุพรรณบุรี

24 โครงการประชาสัมพันธ์แผนงาน เพื่อเผยแพร่การปฏิบตั งิ านของ
และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบุรี ผ่าน ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.
สื่อสถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น (เคเบิ้ล สุพรรณบุรี และปรับปรุง แก้ไข
ทีวี)
ผลการปฏิบตั งิ านของมแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด อบจ.
สุพรรณบุรี ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
1,200,000

48,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงานที่
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนทราบถึงผลการ สานักปลัด
ประชาชนใน ดาเนินงานของ อบจ.
อบจ.
จังหวัดสุพรรณ สุพรรณบุรี
บุรี ได้รับทราบ
การปฏิบตั ิ
งานของอบจ.
สุพรรณบุรี

48,000

48,000

48,000

48,000 ร้อย 60 ของ ประชาชนทราบถึงผลการ สานักปลัด
ประชาชนใน ดาเนินงานของ อบจ.
อบจ.
จังหวัดสุพรรณ สุพรรณบุรี
บุรี ได้รับทราบ
การปฏิบตั ิ
งานของอบจ.
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการประชาสัมพันธ์แผนงาน เพื่อเผยแพร่การปฏิบตั งิ านของ
และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบุรี ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่น
สุพรรณบุรี และปรับปรุง แก้ไข
ผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด อบจ.
สุพรรณบุรี ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

26 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงาน

ดาเนินการ ณ อบจ.

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้ นวิชาการ
ด้านการขับเครื่องจักรกล
และรถยนต์

27 โครงการติดตั้งแท่งวัดระดับเชื้อเพลิงเพื่อใช้ร่วมกับเครื่อง GPS กรณีที่ ใช้กบั เครื่องจักรหนักประเภท
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ต้องการวัดค่าการใช้น้ามันใน
รถเกรดดินหรือรถขุดไฮโดรริค
สาหรับใช้ร่วมกับเครื่อง GPS
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ร้อยกว่า 12 คัน

2561
(บาท)
96,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
96,000
96,000
96,000

200,000

200,000

240,000

240,000

200,000

240,000

200,000

240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
96,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนทราบถึงผลการ สานักปลัด
ประชาชนใน ดาเนินงานของ อบจ.
อบจ.
จังหวัดสุพรรณ สุพรรณบุรี
บุรี ได้รับทราบ
การปฏิบตั ิ
งานของอบจ.
สุพรรณบุรี

200,000 จานวนผู้ที่
การปฏิบตั งิ านเป็นไป
เข้ารับการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมด้วย
มากขึ้น
เครื่องจักรกล
รถยนต์และ
การซ่อม
บารุง

กองช่าง

สามารถใช้งาน ทาให้เกิดประสิทธิภาพของ กองแผน
ได้มคี วาม
การทางานเพิ่มขึ้นป้องกัน
และ
แม่นยาร้อยละ การทุจริตน้ามัน
งบประมาณ
90 - 95

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

28 โครงการรณรงค์การสร้างเครือข่าย เพื่อให้บคุ ลากรองค์การบริหาร
อบจ.ต้นแบบ
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดการ
มีส่วนร่วมในสังคม เกิดความ
มุ่งมั่นที่สร้างและพัฒนาเครือ
ข่ายต้นแบบ

บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี

29 โครงการประชาสัมพันธ์แผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์แผนงาน
และกิจกรรม อบจ.สุพรรณบุรี ผ่าน และกิจกรรมของ อบจ.
สื่อสถานีวิทยุชุมชน จานวน 12 สุพรรณบุรี ให้ประชาชนใน
สถานี
พื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ได้รับทราบ

การเผยแพร่ออกอากาศ
รายการ"อบจ.สุพรรณ…
พบประชาชน"ออกอากาศทุก
วันเสาร์เวลา 13.00-14.00น.
จานวน 12เดือน (เฉลี่ยเดือน
ละ 4-5 ครั้ง)

1,020,000

30 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ
จริยธรรมให้แก่บคุ ลาการอบจ. รู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ
สุพรรณบุรี
บุคลากรอบจ.สุพรรณบุรี ให้
เข้าใจในหน้าที่ของตนไม่ให้
กระทาการผิดวินยั

-เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
อบจ.สุพรรณบุรี
-เชิงคุณภาพ
บุคลากรอบจ.สุพรรณบุรี มี
ทัศนิคติที่ดตี อ่ การทางาน เกิด
ทักษะในการทางานอย่างมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การทางานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000 500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของบุคลากร
เกิดความมุ่งมั่น
ที่จะสร้างและ
พัฒนาเครือ
ข่ายต้นแบบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี สานักปลัด
เกิดการมีส่วนร่วมในสังคม
อบจ.
เกิดความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
เครือข่ายต้นแบบ

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 จานวนชิ้นงาน ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สานักปลัด
ของสื่อที่ผลิต สุพรรณบุรี มีความรู้ ข้อมูล อบจ.
และนาเสนอ และเข้าใจในแผนงาน
ผ่านสถานีวิทยุ กิจกรรมของ อบจ.
ชุมชน จานวน สุพรรณบุรี
12 สถานี ระยะ
เวลา 12 เดือน
200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80 ของ บุคลากรอบจ.สุพรรณบุรี
กองการ
บุคลาการ
ได้รับการพัฒนาและเสริม เจ้าหน้าที่ฯ
อบจ.สุพรรณ- สร้างความรู้ ความเข้าใจ
บุรี มีทศั นคติ ในหน้าที่ไม่ให้กระทา
ที่ดตี อ่ การทา การผิดวินยั
งาน เกิดทักษะ
ในการทางาน
อย่างมีความ
สุข

ที่

โครงการ

31 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
ท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้ นวิชาการ
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
แห่งรัฐ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบตั งิ านใน
รูปแบบการประชุมเวทีเสวนา
และเพื่อดาเนินการสารวจความ
ต้องการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ กานัน
ผู้ใหญ่บา้ น และผู้นาภาค
ประชาชน

2561
(บาท)
4,000,000

32 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา และ
และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจหลักคุรธรรมจริยธรรม

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปนาพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

33 เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อาคารทรงโมเดิร์นประยุกต์
60,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จานวน
21,000 ตารางเมตร จานวน
1 หลัง
3 ชั้น ขนาดกว้าง 64 เมตร
ยาว 98.70 เมตร พื้นที่
ใช้สอยรวมพื้นที่หลังคา
ประมาณ 21,000 ตารางเมตร
(รวม Faxtor F)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่า
ก่อสร้างอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ระยะที่ 2

2,500,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การจัดทา
แผนพัฒนา
สามปี เสร็จ
ตามระเบียบ
ที่กาหนดไว้

2,500,000 2,500,000 2,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

สามารถหาแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อกาหนดกรอบ
ปฏิญญาร่วมกันของ
อปท.และเสริมสร้าง
ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น

กองแผนและ
งบประมาณ

ร้อยละ 70 ของ นักเรียน นักศึกษา และ
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปได้เรียน
มีความรู้ ความ รู้ในเรื่องความมีคณ
ุ ธรรม
เข้าใจหลัก
และจริยธรรมเพิ่มมาก
คุณธรรมจริย- ขึ้นสามารถนาไปใช้ใน
ธรรมมากขึ้น ชีวิตประจาวันได้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการจากสานักงาน
อบจ.สุพรรณบุรีเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

ที่

โครงการ

34 โครงการวันอบจ.

วัตถุประสงค์

เพื่อระลึกวันสาคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อบจ.สุพรรณบุรี
อาทิ ระบบการบันทึกข้อมูล
ระบบไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลตลอดจนการตั้งศูนย์เพื่อ
ขยายสาขาระบบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี

บันทึกภาพเหตุการณ์ได้มาก
ขึ้น การจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รองรับการกระชากของระบบ
ไฟฟ้าได้ดี

2561
(บาท)
100,000

200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ บุคลากร อบจ.ได้ราลึก สานักปลัดฯ
บุคลาการ
ถึงวันสาคัญขององค์กร
อบจ.สุพรรณบุรี ได้ระลึกถึง
วันสาคัญของ
อปท.
200,000 สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบกล้อง
โทรทัศน์
วงจรปิดได้ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 30

ฐานข้อมูลภาพเหตุการณ์ กองแผนและ
มีความปลอดภัยและ
งบประมาณ
สามารถบริหารจัดการ
ได้ดมี ากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

36 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
งานวันสาคัญต่างๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ เนื่องในวันสาคัญตามที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและ
กระทรวงหมาดไทยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ อบจ.สุพรรณบุรี
ดาเนินการเองหรือดาเนินการ
ร่วมกับราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ดาเนินการร่วมกับเอกชน
ประชาคม หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ ดังนี้
-วันครบรอบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในวันที่ 1
พฤศจิกายน ของทุกปี
-วันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18
มีนาคม ของทุกปี
-วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) ในวันที่ 9
ธันวาคม ของทุกปี
-วันสาคัญต่างๆ ตามที่
คณะรัฐมนตรีและกระทรวง
มหาดไทยกาหนดให้ อปท.
จัดกิจกรรม

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ดาเนินกิจกรรม
และโครงการ
ตามที่คณะ
รัฐมนตรี
เห็นชอบและ
กระทรวง
มหาดไทย
กาหนดให้
อปท.จัด
กิจกรรมให้ตรง
กับวันสาคัญ
ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง
ตามระเบียบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรในสังกัด
อบจ.สุพรรณบุรี
ได้ร่วมกันราลึกถึง
ความเป็นมาและ
วันสาคัญต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
(แก้ไข)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 ก่อสร้างห้องน้าสาหรับผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริการผู้โดยสารสถานีขนส่ง -ห้องน้าหญิง 5 ห้อง
สถานีขนส่งด่านช้าง
ด่านช้าง
-ห้องน้าชาย 5 ห้อง

2561
(บาท)
1,890,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้ใช้ ผู้โดยสารได้ใช้หอ้ งน้าที่
บริการร้อยละ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
70 ได้

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

รับประโยชน์จาก
การสร้างห้องน้า

ที่สะอาด
38 ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้บา้ นมีสภาพดี เพื่อใช้ในการ จานวน 1 หลัง
สถานีขนส่งด่านช้าง
อยู่อาศัยของบุคลากรที่ปฏิบตั งิ าน
สถานีขนส่งด่านช้าง

-

39 ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถภายใน เพื่อให้การจอดรถเป็นระเบียบ
บริเวณสถานีขนส่งด้านช้าง
เรียบร้อย ไม่กดี ขวางทางจราจร

-

จานวน 1 หลัง

200,000

-

-

-

300,000

300,000

-

ร้อยละ 80 ของ เกิดความปลอดภัยใน
ผู้ปฏิบตั งิ านได้ ชีวิตและทรัพย์สินการ
รับประโยชน์จากดารงชีวิตสะดวกสบาย
การปรับปรุง ขึ้น
บ้านพักอาศัย

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

300,000 จานวนผู้ใช้ การเดินรถภายใน
บริการร้อยละ สถานีขนส่งฯ
70 ได้
มีความสะดวกมากขึ้น
รับประโยชน์
จากการสร้าง
หลังคา
โรงจอดรถ

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29,900
-

40 โครงการทุบรื้อห้องน้าสาหรับ
เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
ผู้โดยสาร (หลังเก่าภายในสถานี เกิดความสะดวกสบายและ
ขนส่งผู้โดยสาร อาเภอด่านช้าง ถูกสุขลักษณะ
จังหวัดสุพรรณบุร)ี

จานวน 1 หลัง

41 โครงการปรับปรุงหลังคาและ
เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
ฝ้าเพดาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร เกิดความสะดวกสบาย
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
1. รื้อถอนวัสดุมงุ หลังคาเดม
2. หลังคาเมตัลชีท รวมครอบ
ข้างอุปกรณ์ครบชุด
3. งานซ่อมปรับระดับฝ้า
เพดานกรณีชารุด
4. งานทาสีฝ้าเพดาน

-

-

364,900

-

42 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายใน เพื่อให้มหี อ้ งเก็บของใช้ได้อย่าง
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอ เป็นระเบียบเรียบร้อย
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

จานวน 1 ห้อง

-

-

134,600

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ได้หอ้ งน้าที่ได้ ประชาชนที่มาใช้
มาตรฐาน จานวนบริการห้องสุขาเกิด
1 หลัง
ความสะดวกสบาย
และถูกสุขลักษณะ

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

-

จานวนผู้ใช้
บริการร้อยละ
70 เกิดความ
พึงพอใจในการ
ใช้บริการสถานี
ขนส่งด่านช้าง

ประชาชนที่ใช้
บริการสถานีขนส่ง
ด่านช้างได้รับความ
สะดวกสบาย

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

-

ได้หอ้ งเก็บของ สามามรถเก็ยของใช้
จานวน 1 ห้อง ได้อย่างเป็นระเบียบ
ที่ได้มาตรฐาน

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ก่อสร้างและปรับปรุงห้อง
ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหาร ของ อบจ.สุพรรณบุรี ให้มคึ วาม ประชุมใหญ่ อบจ.สุพรรณบุรี
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมในการใช้งานรองรับ
โดยดาเนินการดังนี้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับ 1. ติดตั้งจอ LED DISPLAY
นโยบาย Thailand 4.0
ชนิดติดตั้งภายในอาคารขนาด
2. เพื่อให้บริการประชาชนและส่วนไม่นอ้ ยกว่า 3.5 x 9 เมตร
ราชการต่างๆ ในการจัดงานหรือ จานวน 1 จอ
จัดการประชุม
2. เครื่องผสมสัญญาณเสียงมี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 24 ช่อง
จานวน 1 ชุด
3. ลาโพง 2 ทาง ท่อนบน
ลาโพง 2 ทาง ท่อนล่าง ลาโพง
เสียงต่า จานวน 1 ชุด
4. เครื่องขยายเสียง จานวน
1 ชุด
5. hardware และ software
ควบคุมสัญญาณภาพ จานวน
1 ชุด
6. วัสดุสาหรับดูดซับเสียง
จานวน 1 ชุด รายละเอียดตาม
ที่กาหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000 4,000,000 ห้องประชุม
มี่ความพร้อม
ในการจัด
ประชุมทุกชนิด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. มีหอ้ งปะชุมที่ทนั สมัย
และสามารถนาเสนอ
ผ่านจอ led ขนาดใหญ่
ได้
2. มีหอ้ งประชุมที่
สมารถให้บริการ
ประชาชนและ
ส่วนราชการได้

สานักปลัดฯ
และ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

44 โครงการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปั่นไฟใช้ในกรณีที่
อาคารสานักงานองค์การบริหาร ไฟฟ้าดับ
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

45 โครงการติดตั้งจอแอลอีดี
ขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร เพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์ อบจ.
สุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 800 KVA
ภายในบริเวณสานักงาน
อบจ.สุพรรณบุรี จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามที่
กาหนด

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ติดตั้งจอแอลอีดขี นาดใหญ่
ภารกิจของ อบจ.สุพรรณบุรี
ภายในอาคารเพื่อใช้ในการ
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
ต่างๆ ที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ โดยดาเนินการดังนี้
- ติดตั้งจอ LED DISPLAY
ชนิดติดตั้งภายในอาคาร
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8.64 x 13.44
เมตร จานวน 1 จอ พร้อมเสา
สูง รายละเอียดตามที่กาหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000 6,000,000 อาคาร
สานักงาน
อบจ.สพ. มี
กระแสไฟฟ้า
ใช้ในกรณี
ไฟฟ้าดับ
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

สามารถทางานได้ในกรณี สานักปลัดฯ
ที่ไฟฟ้าดับ
และ
กองช่าง

5,200,000 5,200,000 5,200,000 จอแอลอีดี
ประชาชนสมารถรับรู้
ขนาดใหญ่ใช้ใน ข้อมูลข่าวสารทาง
การ
จอแอลอีดี
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
รับทราบ

สานักปลัดฯ
และ
กองช่าง

ที่

โครงการ

46 โครงการติดตั้งจอแอลอีดี
ขนาดใหญ่ภายในอาคาร เพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์ อบจ.
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ติดตั้งจอแอลอีดขี นาดใหญ่
ภารกิจของ อบจ.สุพรรณบุรี
ภายในอาคารเพื่อใช้ในการ
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
ต่างๆ ที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ โดยดาเนินการดังนี้
1. ติดตั้งจอ LED DISPLAY
ชนิดติดตั้งภายในอาคารขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 3 x 5 เมตร
จานวน 1 จอ
2. เครื่องผสมสัญญาณเสียงมี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 24 ช่อง
จานวน 1 ชุด
3. ลาโพง 2 ทาง ท่อนบน
ลาโพง 2 ทาง ท่อนล่างลาโพง
เสียงต่า จานวน 1 ชุด
4. เครื่องขยายเสียง จานวน 1
ชุด
5. hardware และ software
ควบคุมสัญญาณภาพ จานวน
1 ชุด รายละเอียดที่กาหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,100,000 3,100,000 3,100,000 จอแอลอีดี
ประชาชนสามารถรับรู้
ขนาดใหญ่ใช้ใน จ้อมูลข่าวสารทาง
การประชา จอแอลอีดี
สัมพันธ์ให้
ประชาชน
รับทราบ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
และ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง 1. เพื่อพัฒนาศูนย์ควบคุมและ
การบริหารจัดการจังหวัดอัจฉริยะ สั่งการในการบริหารจัดการจังหวัด
(C4i War room)
อัจฉริยะ (Smart Province)
ในด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณการพัฒนาจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงบประมาณของ
อบจ.สุพรรณบุรี จากการใช้ข้อมูล
จรงิที่ได้รับจากประชาชนโดยตรง
ผ่านระบบจังหวัดอัจฉริยะ
(Smart Province) จากโครงการ
ต่างๆ ที่ดาเนินโครงการนามาใช้
ในการประกอบการตัดสินใจ
เพื่อแก้ไขปัญหาและการวางแผน
งบประมาณ
3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพย์สิน
และพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อดาเนินการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบ
1. โปรแกรมประยุกต์ระบบงาน
(Application Software)
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1.1 ออกแบบและพัฒนาระบบ
ศูนย์กลางควบคุมและสังการ
C4i War room เพื่อการ
บริหารจัดการงบประมาณ
การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวด
สุพรรณบุรี
1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ
การสื้อกสารอัจฉริยะ (Smart
Communication) ของ
อบจ.สุพรรณบุรี
1.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการข้อมูลสาหรับ
(e-Map) เพื่อง่ายต่อการวางแผน เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
และเรียกดูข้อมูลการจัดสรร
1.4 จ้างเหมาติดตั้งระบบห้อง
งบประมาณ
ระบบศูนย์กลางการควบคุม
4. เพื่อพัฒนามิตกิ ารบริหาร
และสั่งการ C4i War room
จัดการของผู้บริหารระดับสูง
เพื่อการบริหารจัดการ
(Executive information
งบประมาณขององค์การบริหาร
System) ในการทางานแบบ
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. ประสิทธิ
ภาพในการ
วางแผนและ
ติดตาม
งบประมาณ
และโครงการ
ผ่านระบบ
ดิจิตอล
2. ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
มีตอ่ โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. มีระบบในการบริหาร สานักปลัด
จัดการและลดเวลาในการ
และ
ตรวจสอบติดตาม
กองช่าง
2. ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อโครงการใน
ภาพรวมร่อยละ 80

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงรุกโดยมีมติ กิ ารบริหารรูปแบบ 2. จ้างเหมาติดตั้ง ระบบห้อง
ใหม่ใช้ดชั นีชี้วัดวัดความสาเร็จ ระบบศูนย์กลางการควบคุม
(KPI) ในการสนับสนุนการจตัดสินใจและสั่งการ C4i War room
และติดตามโดยระบบทาการ
เพื่อการบริหารจัดการ
วิเคราะห์และแปลผลในรูปแบบ งบประมาณ ของ อบจ.สพ.
กราฟ (Dashboard)
เพื่อสนับสนุนการทางานของ
ระบบ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

48 โครงการนวัตกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์
(Smart Government)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการในการ
บริหารจัดการด้านเอกสารของ
อบจ.สุพรรณบุรี ด้วยนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้รองรับ
การพัฒนาไปสู่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อัจฉริยะ
ในอนาคต
2. เพื่อผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มี
เครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุน
การตัดสินใจและช่วยในการ
ตรวจสอบติดตามการดาเนินงาน
เอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ภิ ายใน อบจ.สพ.
3. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ดาเนินงานด้านเอกสาร และลด
การใข้กระดาษซึ่งจะพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรไร้กระดาษ
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร จากองค์กรไปยัง
เจ้าหน้าที่ แบบรายบุคคลซึ่งจะ
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. เพื่อมีระบบการให้บริการแก่
ประชาชนในการอานวยความ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดาเนินการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบประกอบด้วย
1. ติดตั้งระบบการบริหาร
จัดการงานด้านเอกสารแบบ
ดิจิตอลเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรไร้กระดาษ
2. บริหารจัดการการสื่อสาร
ภายในองค์กรให้กบั เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องแบบรายบุคคลและ
รองรับข้องแบบรายบุคคลและ
รองรับการให้บริการภาค
ประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น
มือถือ (Suphan Connect)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,070,000 8,070,000 8,070,000 1. ลดการใช้
กระดาษแบบ
100% ในการ
ดาเนินการ
ต่างๆ ด้าน
เอกสารราชการ
ภายใน อบจ.
สพ.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. ประสิทธิภาพในการ
สานักปลัด
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น ด้วย
และ
เวลาที่ลดลงจากการทางาน กองช่าง
บนระบบดิจิตอล แบบ
100% โดยสามารถ
ตรวจสอบติดตามผล
การปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับงาน
บริการของ อบจ.สุพรรณบุรี ผ่าน
แอปพลิเคชั่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุม 1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหาร เพื่อดาเนินการติดตั้งระบบ
อัจฉริยะ (Smart meeting room) จัดการห้องประชุมด้วยเทคโนโลยี ห้องประชุม ประกอบด้วย
สมัยใหม่รอบรับการพัฒนาอาคาร โปรแกรมประยุกต์ระบบงาน
อบจ.สุพรรณบุรี สู่อาคารอัจฉริยะ (Application Software)
(Smart Building)
จานวน 1 ระบบ ประกอบก้วย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1. พัฒนาและติดตั้งระบบ
บริหารจัดการประชุมและลดเวลา บริหารจัดการห้องประชุม
ในการสื่อสารผ่านระบบดิจิตอล อัจฉริยะ
3. เพื่อลดแจกเอกสารระหว่าง (Smart meeting room) ของ
การประขุมและรายงานสรุปโดยจัด อบจ.สุพรรณบุรี ในรูปแบบ
เตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ใน Software as a Service
รูปแบบดิจิตอล
รองรับการทางานบนระบบ
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ Cloud Computing
ของบุคลากรใน อบจ.สุพรรณบุรี 2. จ้างเหมาติดติ้งอุปกรณ์ที่
สู่การนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี เกี่ยวข้องสาหรับการทางาน
ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ร่วมกับระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน ห้องประชุมอุจฉริยะ
อย่างเป็นรูปแบบ
(Smart meeting room) ของ
อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุน
การทางานของระบบ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,810,000 3,810,000 3,810,000 1. ประสิทธิ- 1. มีระบบในการบริหาร
ภาพใน
จัดการการประชุมแบบ
บริหารจัดการ ดิจิตอล
การประชุมและ 2. ลดการใช้กระดาษลง
การสื่อสาร
ร้อยละ 95
ภายในองค์กร 3. บริหารจัดการ
เพิ่มสูงขึ้น
งบประมาณได้อย่างมี
2. ลดการใช้ ประสิทธภาพ
กระดาษในการ
พิมพ์เอกสาร

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
และ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์แบบอัจฉริยะ

1. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสาร
ข้อมูลกับประชาชนแบบ 1:1
2. เพื่อรับฟังมุมมองและความ
ต้องการของประชาชนเพื่อนาไป
ประมวลผลประกอบการบริหาร
จัดการจังหวัด
3. เพื่อสร้างระบบบริการข้อมูล
ออนไลน์ให้กบั ประชาชนในจังหวัด

เพื่อดาเนินการจัดตั้งระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย
โปรแกรมประบุกต์ปฏิบตั งิ าน
(Application Software)
จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1. พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
สาหรับระบบการประชาสัมพันธ์
แบบดิจิตอลของ อบจ.
สุพรรณบุรี
2. พัฒนาโปรแกรมระบบการ
บริหารจัดการหลังบ้าน
3. ติดตั้งระบบสนับสนุนการ
เชื่อมโยงข้อมูลรองรับการ
ทางานของระบบในบริเวณ
ชุมชนและสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ต่างๆ ที่กาหนด

51 โครงการติดตั้งอักษรโลหะ
สแตนเลสตัวอักษรสีทองยกขอบ
หน้าอาคารสานักงาน อบจ.
สุพรรณบุรี (แห่งใหม่) ถนนทาง
หลวงสาย 340 (บางบัวทองสุพรรณบุรี) หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและ
ประชาชนทั่วไป และผู้สัญจร
ไป-มา ได้รู้จัก อบจ.สุพรรณบุรี
แห่งใหม่

ติดตั้งตัวอักษร "องค์การบริ
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุร"ี ขนาด
พื้นที่ตดิ ตั้ง 3.5x32 เมตร
ขนาดตัวอักษรโลหะสูง 1
เมตร ยาวรวม 27 เมตร
ยกขอบหนา 8 ซม. วัดสุตวั
อักษรทาด้วยโลหะสแตนเลส
ไทเทเนียมสีทองมันเงา

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,500,000 5,500,000 5,500,000 1. อบจ.มี
เครื่องมือใน
การเชื่อมต่อ
ไปยังประชาชน
แบบ 1.1
2. ประสิทธิภาพในการ
สื่อสารกับ
ประชาชนเพิ่ม
สูงขึ้น

350,000

35,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. มีเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงไปยังประชาชน
แบบ 1.1
2. การสื่อสารกับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานักปลัด
และ
กองช่าง

จานวน 1 ป้าย ประชาชนรู้จักองค์การ
บริหารส่วนจัวหวัด
สุพรรณบุรี (แห่งใหม่)
มากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อาคาร
สานักงาน อบจ.แห่งใหม่

1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในด้าน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่อง
ประกอบด้วย
พลังงานทดแทนของนักเรียน
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งใน 2. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์
และต่างประเทศที่ได้เข้าเยี่ยมชม แสงอาทิตย์
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3. เครื่องแปลงกระแส
สร้างงานสร้างรายได้ภายใน
4. ระบบเฝ้าตรวจติดตามระยะ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ไกล
5. จัดทาศูนย์เรียนรู้การใช้
พลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

53 โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้นาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท้องที่ใน
การร่วมกันจัดบริการสาธารณะ

เพื่อให้ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่
ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของ อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
ได้เตรียมความพร้อมและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดย
บูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่
ผู้บริหาร บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. และ
สมาชิกสภา อบจ.

2561
(บาท)
-

1,000,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000,000 60,000,000 60,000,000 1. ค่าใช้จ่าย
ด้านกระแส
ไฟฟ้าลดลง
2. มีศนู ย์
เรียนรู้พลังงาน
ทดแทน
3. มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
สุพรรณบุรี

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน
ผู้นาท้องถิ่น
ผู้นาท้องที่
ผู้บริหาร
บุคลากร
ที่เข้าร่วม
สัมมนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. ค่าใช้จ่ายด้านกระแส
ไฟฟ้าลดลงไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 15
2. มีนกั เรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปมา
เรียนรู้การใช้พลังงาน
ทดแทน
3. เศรษฐกิจของจังหวัด
สุพรรณบุรีดขี ึ้น

สานักปลัด
และ
กองช่าง

ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่
ผู้บริหาร บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ได้มสี ่วนร่วม
ในการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กองกิจการ
สภาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อาคารสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ

1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในด้าน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย
2. เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่อง
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
พลังงานทดแทนของนักเรียน
2. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งใน แสงอาทิตย์
และต่างประเทศที่ได้เข้าเยี่ยมชม 3. เครื่องแปลงกระแส
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 4. ระบบเฝ้าตรวจติดตามระยะ
สร้างงานสร้างรายได้ภายใน
ไกล
จังหวัดสุพรรณบุรี
5. จัดทาศูนย์เรียนรู้การใช้
พลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

55 โครงการระบบสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิยต์เพื่อการเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน

เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านการ บ่อบาดาลภายในจังหวัด
เกษตรลดปัญหาภัยแล้งและสร้าง สุพรรณบุรี
โอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เพาะปลูกในฤดูแล้งจากแหล่งน้า
ใต้ดนิ

56 โครงการเพิ่มศักยภาพของ
เพื่อเพิ่มความรู้ดา้ นวิชาการ
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา กฎหมาย ระเบียบนโยบายรัฐบาล
ท้องถิ่น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

รวม 56 โครงการ

จัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงานให้คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาอบจ.สุพรรณบุรี และ
คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000,000 60,000,000 60,000,000 1. ค่าใช้จ่าย
ด้านกระแส
ไฟฟ้าลดลง
2. มีศนู ย์
เรียนรู้พลังงาน
ทดแทน
3. มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
สุพรรณบุรี

-

30,000,000 30,000,000 30,000,000 1. ค่าใช้จ่าย
ด้านกระแส
ไฟฟ้าลดลง
2. มีศนู ย์
เรียนรู้พลังงาน
ทดแทน

500,000

500,000

500,000

500,000

281,048,570

271,158,570

461,967,970

431,438,570

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

1. ค่าใช้จ่ายด้านกระแส
ไฟฟ้าลดลงไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 15
2. มีนกั เรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปมา
เรียนรู้การใช้พลังงาน
ทดแทน
3. เศรษฐกิจของจังหวัด
สุพรรณบุรีดขี ึ้น

สานักปลัดฯ
และกองช่าง
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากกองทุน
พลังงาน
ทดแทน,
อบจ.
สุพรรณบุรีและ
หน่วยงานอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายด้านกระแส
ไฟฟ้าลดลงไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 15
2. มีนกั เรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปมา
เรียนรู้การใช้พลังงาน
ทดแทน

ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากกองทุน
พลังงาน
ทดแทน, และ
หน่วยงานอื่นๆ

500,000 จานวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ กองแผนฯ
ร่วมโครงการ รู้ในการปฏิบตั งิ าน
สามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
421,398,570

ที่

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการ อบจ. พบประชาชน

เพื่อรับทราบปัญหาความ
จานวน 10 อาเภอ
เดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนทั้งด้านความเป็นอยู่
อาชีพและด้านสาธารณูปโภค

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทางการเมืองของผู้นา
ท้องถิ่น

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เข้าใจในกระบวนการบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดการสาธารณะ
สุพรรณบุรี จานวน 50 คน
2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ได้นาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสาธารณะนา
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดประสิทธิภาพ

รวม 2 โครงการ

2561
(บาท)
500,000

500,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 อบจ.
สุพรรณบุรี
สามารถ
ทางานกับ
บุคลากรกับ
หน่วยงาน
อื่นได้ทั้ง
10 อาเภอ

500,000 1. จานวนผู้
เข้าร่วม
โครงการฯ
2. ความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับ
ก่อน-หลัง การ
อบรมฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนที่ยากจน
และผู้ดอ้ ยโอกาสใน
สังคมได้รับบริการและ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

กอง
กิจการสภา

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
กอง
เสริมสร้างความรู้ ความ กิจการสภา
เข้าใจในกระบวนการ
บริหารจัดการสาธารณะ
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ได้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสาธารณะนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิด

-

-

ที่

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ซ่อมปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่
จานวน 2 คัน

เพื่อปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่
ของเดิมที่มอี ยู่ ให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา

มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการ
แก่ประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียงอย่างพอเพียง

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
เครื่องจักรกลกองพัฒนาชนบท
และพื้นที่โดยรอบ

เพื่อใช้สาหรับจอดเครื่องจักรกล ดาเนินการ ดังนี้
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
- ก่อสร้างประตู เข้า ออก
กองพัฒนาชนบท
ถนนและรั้วรอบบริเวณ,ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณ
พื้นที่
-ต่อเติมหลังคาบริเวณด้าน
ข้างอาคาร
-ต่อเติมยกระดับพื้นลานจอด
เครื่องจักรกลภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร
-ก่อสร้างแท่นล้างทาความ
สะอาดเครื่องจักรกล
-จัดแบ่งพื้นที่ภายในอาคาร
เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบตั กิ าร
ห้องเวรยาม และอื่นๆ
-ปรับปรุงห้องน้าภายใน
อาคาร หรือก่อสร้างห้องน้า
เพิ่มเติม
-ก่อสร้างทางเข้า ออก
เครื่องจักรกลงานป้องกันและ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รถสุขาเคลื่อนที่ ประชาชนได้รับบริการ
จานวน 2 คัน อย่างทั่วถึงและพึงพอใจ
สมารถใช้งานได้

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีศนู ย์เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
1 ศูนย์ที่ได้
มาตรฐาน

-มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองพัฒนาชนบท
-เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจอด
เครื่องจักรกล

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ
กองพัฒนา
ชนบท

กองพัฒนา
ชนบท

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

บรรเทาสาธารณภัย
-งานก่อสร้าง ปรับปรุง
ต่อเติมและซ่อมแซมภายใน
อาคารภาย นอกบริเวณและ
งานอื่นๆ ตามความจาเป็น
ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั งิ าน

รวม 2 โครงการ

-

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรองรับภารกิจถํายโอน

เพื่อรองรับภารกิจถํายโอน

ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

20,000,000 สามารถ

สามารถปฏิบัติภารกิจ

ในด๎านตํางๆ จากหนํวยงาน

ที่หนํวยงานสํวนกลางจะมอบ

ปฏิบัติงาน

ที่ได๎รับการถํายโอน

สํวนกลางสํวนภูมิภาค เชํน

ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

รองรับภาร

ได๎อยํางมี

กรมทางหลวงชนบท

เป็นผู๎ดาเนินการ

กิจถํายโอน

ประสิทธิภาพ

กรมชลประทาน

จาก
สานักงาน
สํวนกลาง
สํวนภูมิภาค
ได๎อยํางมี
ประสิทธิ
ภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000,000

15,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2 โครงการซํอมบารุงทางหลวงชนบท

-เป็นการซํอมบารุงทางหลวง

- ปัจจุบันมีทางหลวง

ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ

ชนบทของอบจ.สุพรรณบุรี ให๎มี

ชนบทอยูํในความรับผิดชอบ

ถนนที่ได๎รับ

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

อบจ.สุพรรณบุรี ที่ชารุดเสียหาย

ผิวจราจรลาดยางอยูํในสภาพ

ของ อบจ.สุพรรณบุรี

การซํอมแซม

เกิดความปลอดภัย

แบบซํอมบารุงปกติ (งานทาเอง)

สามารถใช๎งานได๎ปกติทัศนวิสัย

จานวน 110 สายทาง ระยะ

ระยะทาง

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

โดยการทาการตกแตํงสถานที่

และมุมมองสองข๎างทางเป็นไป

ทางทั้งสิ้น 592.742 กม.

ทั้งสิ้น

ปราศจากฝุ่นละออง

ซํอมหลุมบํอ ลงหินคลุกเกรด

ด๎วยความเรียบร๎อยสวยงาม

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ

592.742 กม.

หรือมลภาวะเป็นพิษ

บดอัดแนํนลาดยางผิวจราจรที่

สามารถใช๎ในการคมนาคมขับขี่

สายทางที่แนบซึ่งในแตํละปี

ผลผลิตการเกษตร

ชารุดตัดต๎นไม๎ วัชพืชสองข๎างทาง

ยานพาหนะได๎อยํางสะดวก

จะดาเนินการซํอมแบบ

เสียหายน๎อยลง

ตกแตํงเสาหลักโค๎งและ

ปลอดภัยเกิดความคลํองตัวในการ หมุนเวียนแตํละสายทางปีละ

ประหยัดเวลาในการ

เครื่องหมายจราจรตํางๆ

ขนสํงผลผลิตจากการเกษตรออก

ประมาณ 592.742 กม.โดย

สัญจรไป- มา

สูํท๎องตลาดด๎วยความรวดเร็ว

คัดเลือกสายทางและเรียง

เศรษฐกิจเจริญตัวขึ้น

โดยใช๎เครื่องจักรกลและบุคลากร

ลาดับความสาคัญจากความ

เนื่องจากสภาพผิว

ขององค๑กรดาเนินการทาให๎

ชารุดของสภาพผิวจราจร

จราจรอยูํในสภาพ

ผลงานได๎มาตราฐานมี

หรือระยะเวลาการใช๎งาน

พร๎อมใช๎งาน

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลา

ของแตํละสายทาง

และงบประมาณ

15,000,000 15,000,000

ตัวชี้วัด

15,000,000 ระยะทาง

ราษฎรอยูํดีมีสุขนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

15,000,000 15,000,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15,000,000

15,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3 ซํอมบารุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เป็นการปรับปรุงชั้นพื้นทางและ

ปัจจุบันมีทางหลวงชนบท

15,000,000 ระยะทาง

เมื่อทางานชั้นพื้นทาง

จราจร(งานทาเอง)โดยทาการรื้อผิว

Prime Coat ไว๎เพื่อรอจ๎างเหมา

อยูํในความรับผิดชอบของ

ถนนที่ได๎รับ

พร๎อมPrime Coat

จราจรเดิมที่ชารุดออกจากนั้นจึง

ทาผิวจราจจรลาดยางตาม

อบจ.สุพรรณบุรี จานวน

การซํอมแซม

และจ๎างเหมาทาผิว

ทาการรื้อชั้นพื้นทางลงหินคลุก

ขั้นตอนตํอไปโดยใช๎เครื่องจักรกล

110สายทาง ระยะทาง

ระยะทาง

จราจรลาดยางแล๎ว

เพิ่มเติมพร๎อมบดอัดแนํนและทาการ

และบุคลากรขององค๑กรดาเนิน-

ทั้งสิ้น 592.742 กม.

ทั้งสิ้น

เสร็จจะสํงผลให๎

Prime Coat ชั้นพื้นทาง

การทาให๎ผลงานได๎มาตราฐานมี

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ

40 กม.

ราษฎรอยูํดีมีสุขนา

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลา

สายทางที่แนบ

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

และงบประมาณ

โดยในแตํละปีจะดาเนิน

เกิดความปลอดภัย

การซํอมปรับปรุง

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

เปลี่ยนแปลงผิวจราจร

ปราศจากฝุ่นละออง

ประมาณ 40 กม.

หรือมลภาวะเป็นพิษ

โดยทาการคัดเลือกสายทาง

ผลผลิตการเกษตร

และเรียงลาดับความสาคัญ

เสียหายน๎อยลง

จากความชารุดของสภาพ

ประหยัดเวลาใน

ผิวจราจรหรือระยะเวลา

การสัญจรไป-มา

การใช๎งานของแตํละสายทาง

เศรษฐกิจเจริญตัว
ขึ้นเนื่องจากสภาพ
ผิวจราจรอยูํใน

4 คําซํอมบารุงรักษาทางตามภารกิจ
ถํายโอน

เป็นคําซํอมบารุงทางตามภารกิจ

จานวน 110 สายทาง

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000 ระยะทางถนน

สภาพพร๎อมใช๎งาน

ถํายโอน (ซํอมบารุงสายทางตาม

ที่ได๎รับการ

ประชาชนมีสายทาง

ปกติ) โดยใช๎เครื่องจักรกลของ

ซํอมแซม

คมนาคมที่ดีขึ้น

อบจ.สุพรรณบุรี

จานวน 110
สายทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

ทาการลาดยางชนิดตํางๆบน

100,000,000 ระยะทาง

เมื่อจ๎างเหมาทา

ปรับเปลี่ยนแปลงผิวจราจรลาดยาง

สายทางอยูํในสภาพดีมีองค๑ประ-

ชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime

ถนนที่

ผิวจราจรลาดยาง

ชนิด Asphaltic Concrete หรือ

กอบบํงชี้และตักเตือนให๎ใช๎

Coat ไว๎ประมาณ 40 กม./ปี

เปลี่ยนแปลง

แล๎วเสร็จจะทาให๎

Cape Seat หรือชนิดอื่นๆ

สายทางในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจร

ราษฎรอยูํดีมีสุขนา

ตามความเหมาะสมของ

สะดวกรวดเร็วปลอดภัยแกํชีวิต

ลาดยาง

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

องค๑ประกอบตํางๆบนชั้นพื้น

และทรัพย๑สินนาพาความเจริญสูํ

20 กม./ปี

เกิดความปลอดภัย

ทางที่ทาการ Prime Coat

ท๎องถิ่นเศรษฐกิจดีขึ้นโดย

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเองพร๎อมอุปกรณ๑

จ๎างเหมาเอกชนซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

และเครื่องหมายจราจร

เครื่องมือ และบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็นพิษ

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

ผลผลิตการเกษตร
เสียหายน๎อยลง
ประหยัดเวลาใน
การสัญจรไป-มา
เศรษฐกิจเจริญตัว
ขึ้นเนื่องจากสภาพ
ผิวจราจรอยูํใน
สภาพพร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ทาการกํอสร๎างทางต่ากวํามาตรฐาน

เป็นการกํอสร๎างทางหลวงชนบท

ทาการปรับพื้นทางเดิมลง

ที่ได๎รับการถํายโอนจากกรม

ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด

ชลประทานสายคันคลองญี่ปุ่นเหนือ
ฝั่งขวา ระยะทาง 9.500 กม.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ถนนถําย

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

หินคลุกบดอัดแนํนชั้น

โอนจากกรม

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

สุพรรณบุรีให๎มีผิวจราจรลาดยาง

พื้นทางเพื่อเตรียมการ

ชลประทาน

เกิดความปลอดภัย

อยูํในสภาพสามารถใช๎งานได๎ปกติ

รองรับการกํอสร๎างงาน

สายคัน

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ทัศนวิสัยและมุมมุงสองข๎างทาง

ผิวจราจรลาดยางกว๎าง 6 ม.

คลองญี่ปุ่น

ปราศจากฝุ่นละออง

เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย

ระยะทางตลอดสาย 9.500 กม.

เหนือฝั่งขวา

หรือมลภาวะเป็น

สวยงามสามารถใช๎ในการ

ระยะทาง

พิษผลผลิตการเกษตร

คมนาคมขับขี่ยานพาหนะได๎อยําง

9.5 กม.

เสียหายน๎อยลง

สะดวกปลอดภัยเกิดความคลํองตัว

จานวน

ประหยัดเวลาใน

ในการขนสํงผลผลิตจากการ

1 สาย

การสัญจรไป-มา

เกษตรออกสูํท๎องตลาดด๎วย

เศรษฐกิจเจริญตัวขึ้น

ความรวดเร็วโดยใช๎เครื่องจักรกล

เนื่องจากสภาพผิว

และบุคลากรขององค๑กรดาเนิน

จราจรอยูํในสภาพ

การทาให๎ผลงานได๎มาตรฐานมี

พร๎อมใช๎งาน

ประสิทธิภาพดีประหยัดเวลาและ
งบประมาณ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 จ๎างเหมาลาดยางผิวจราจรชนิด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

45,000,000

45,000,000

45,000,000 45,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

ดาเนินการประมาณ

45,000,000 ถนนได๎รับการ

เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

Asphaltic Concrete บนพื้นผิว

สายทางอยูํในสภาพดีมีองค๑

20 กม./ปี ทาสายทางที่อยูํ

ปรับปรุง

จราจรลาดยางแล๎ว

จราจรลาดยางเดิมของสายทาง

ประกอบบํงชี้และตักเตือนให๎ใช๎

ในความรับผิดชอบ

20 กม./ปี

เสร็จจะทาให๎ราษฎร

(Over Lay) พร๎อมอุปกรณ๑และ

สายทางในการคมนาคมได๎อยําง

จานนวน 110 สายทาง

เครื่องหมายจราจร

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแกํ

เจริญสูํท๎องถิ่นเกิด

ชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ความปลอดภัยทั้ง

เจริญสูํท๎องถิ่นเศรษฐกิจดีขึ้น

ชีวิตและทรัพย๑สิน

โดยจ๎างเหมาเอกชนซึ่งมี

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องจักร เคื่องมือและบุคลากร

หรือมลภาวะเป็นพิษ

สาหรับปฏิบัติงานลาดยาง

ผลผลิตการเกษตร

ดังกลําว

เสียหายน๎อยลง

อยูํดีมีสุขนาความ

ประหยัดเวลาในการ
สัญจรไป-มาเศรษฐกิจ

เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก
สภาพผิวจราจรอยูํ
ในสภาพพร๎อม
ใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 จ๎างเหมากํอสร๎าง, ขยายหรือตํอเติม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,000,000

8,000,000

8,000,000 8,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เป็นการกํอสร๎าง,ขยายหริอตํอเติม

- ดาเนินการกํอสร๎าง, ขยาย

8,000,000 ระยะทาง

เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

สะพาน คสล. บนสายทางที่อยูํใน

สะพาน คสล. บนสายทางตํางๆ

และตํอเติมสะพาน คสล.

ที่ได๎กํอสร๎าง

จราจรลาดยางแล๎ว

ความรับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบุรี

จากเดิมซึ่งมีความกว๎างน๎อยกวํา

บนสายทาง ซึ่งอยูํในความ

ขยายและ

เสร็จจะทาให๎ราษฎร

พร๎อมลาดยางคอสะพาน,ติดตั้ง

ผิวจราจรลาดยางของถนนซึ่งเมื่อ

รับผิดชอบของ อบจ.

ตํอเติมความ

อยูํดีมีสุขนาความ

อุปกรณ๑ตํางๆและเครื่องหมาย

ขยายความกว๎างสะพาน คสล.

สุพรรณบุรี ความยาว

ยาวประมาณ

เจริญสูํท๎องถิ่นเกิด

จราจร

แล๎วเสร็จจะทาให๎เกิดความสะดวก ประมาณ 100 เมตร / ปี

100 เมตร/ปี

ความปลอดภัยทั้ง

รวดเร็วปลอดภัยแกํชีวิตและ

ชีวิตและทรัพย๑สิน

ทรัพย๑สินของผู๎ใช๎สายทางนาพา

ปราศจากฝุ่นละออง

ความเจริญสูํท๎องถิ่นเศรษฐกิจดี

หรือมลภาวะเป็นพิษ

ขึ้นโดยจ๎างเหมาเอกชนซึ่งมี

ผลผลิตการเกษตร

เครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร

เสียหายน๎อยลง

สาหรับปฏิบัติงานดังกลําว

ประหยัดเวลาใน
การสัญจรไป-มา
เศรษฐกิจเจริญตัวขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

9 จ๎างเหมากํอสร๎าง, ขยายหรือตํอเติม

เป็นการกํอสร๎าง ขยายหรือ

- ดาเนินการกํอสร๎าง, ขยาย

สะพาน คสล. บนสายทางที่อยูํใน

ตํอเติมสะพาน คสล.บนสาย

และตํอเติมสะพาน คสล.

ที่ได๎กํอสร๎าง

ดาเนินการแล๎ว

ความรับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบุรี

ทางตํางๆ จากเดิม ซึ่งมีความ

บนสายทาง ซึ่งอยูํในความ

ขยายและ

เสร็จจะทาให๎

พร๎อมลาดยางคอสะพาน,ติดตั้ง

กว๎างน๎อยกวํา ผิวจราจรลาดยาง

รับผิดชอบของ อบจ.

ตํอเติมให๎มี

ราษฎรอยูํดีมีสุข

อุปกรณ๑ตํางๆและเครื่องหมาย

ของถนน ซึ่งเมื่อขยายความ

สุพรรณบุรี ให๎มีความ

ความกว๎าง 9.00

นาความเจริญสูํ

จราจร สายบ๎านวังน้าเย็น-บ๎าน

กว๎างสะพาน คสล.แล๎วเสร็จ

- กว๎าง 9.00 เมตร

เมตร ยาว 26.00 ท๎องถิ่นเกิดความ

ดอนไขํเตํา อาเภอบางปลาม๎า

จะทาให๎เกิดความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 26.00 เมตร

2,000,000 ระยะทาง

เมตร

เมื่อจ๎างเหมา

ปลอดภัยทั้งชีวิต

ปลอดภัยแกํชีวิตและทรัพย๑สิน

และทรัพย๑สิน

ของผู๎ใช๎เส๎นทางนาพาความ

ปราศจากฝุ่นละออง

เจริญสูํท๎องถิ่นเศรษฐกิจดีขึ้น

หรือมลภาวะเป็น

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมี

พิษผลผลิตการ

เครื่องจักร เครื่องมือ และ

เกษตรเสียหายน๎อย

บุคลากรสาหรับปฏิบัติงาน

ลงประหยัดเวลา

ดังกลําว

ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 จ๎างเหมากํอสร๎าง, ขยายหรือตํอเติม

เป็นการกํอสร๎าง ขยายหรือ

- ดาเนินการกํอสร๎าง, ขยาย

สะพาน คสล. บนสายทางที่อยูํใน

ตํอเติมสะพาน คสล.บนสาย

ความรับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบุรี

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

400,000

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

เมื่อจ๎างเหมา

และตํอเติมสะพาน คสล.

ที่ได๎กํอสร๎าง

ดาเนินการแล๎ว

ทางตํางๆ จากเดิม ซึ่งมีความ

บนสายทาง ซึ่งอยูํในความ

ขยายและ

เสร็จจะทาให๎

พร๎อมลาดยางคอสะพาน,ติดตั้ง

กว๎างน๎อยกวํา ผิวจราจรลาดยาง

รับผิดชอบของ อบจ.

ตํอเติมให๎มี

ราษฎรอยูํดีมีสุข

อุปกรณ๑ตํางๆและเครื่องหมาย

ของถนน ซึ่งเมื่อขยายความ

สุพรรณบุรี ให๎มีความ

ความกว๎าง 6.00

นาความเจริญสูํ

จราจร สายบ๎านแหลม-บ๎านยํานซื่อ

กว๎างสะพาน คสล.แล๎วเสร็จ

- กว๎าง 6.00 เมตร

เมตร ยาว 10.00 ท๎องถิ่นเกิดความ

อาเภอสองพี่น๎อง

จะทาให๎เกิดความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 10.00 เมตร

เมตร

ปลอดภัยทั้งชีวิต

ปลอดภัยแกํชีวิตและทรัพย๑สิน

และทรัพย๑สิน

ของผู๎ใช๎เส๎นทางนาพาความ

ปราศจากฝุ่นละออง

เจริญสูํท๎องถิ่นเศรษฐกิจดีขึ้น

หรือมลภาวะเป็น

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมี

พิษผลผลิตการ

เครื่องจักร เครื่องมือ และ

เกษตรเสียหายน๎อย

บุคลากรสาหรับปฏิบัติงาน

ลงประหยัดเวลา

ดังกลําว

ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 จ๎างเหมากํอสร๎าง, ขยายหรือตํอเติม

เป็นการกํอสร๎าง ขยายหรือ

- ดาเนินการกํอสร๎าง, ขยาย

สะพาน คสล. บนสายทางที่อยูํใน

ตํอเติมสะพาน คสล.บนสาย

ความรับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบุรี

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

700,000

700,000

700,000

700,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

เมื่อจ๎างเหมา

และตํอเติมสะพาน คสล.

ที่ได๎กํอสร๎าง

ดาเนินการแล๎ว

ทางตํางๆ จากเดิม ซึ่งมีความ

บนสายทาง ซึ่งอยูํในความ

ขยายและ

เสร็จจะทาให๎

พร๎อมลาดยางคอสะพาน,ติดตั้ง

กว๎างน๎อยกวํา ผิวจราจรลาดยาง

รับผิดชอบของ อบจ.

ตํอเติมให๎มี

ราษฎรอยูํดีมีสุข

อุปกรณ๑ตํางๆและเครื่องหมาย

ของถนน ซึ่งเมื่อขยายความ

สุพรรณบุรี ให๎มีความ

ความกว๎าง 9.00

นาความเจริญสูํ

จราจร สายบ๎านดอนโพธิ์ทอง -

กว๎างสะพาน คสล.แล๎วเสร็จ

- กว๎าง 9.00 เมตร

เมตร ยาว 9.35

ท๎องถิ่นเกิดความ

บ๎านวังพระนอน อาเภอเมืองฯ

จะทาให๎เกิดความสะดวกรวดเร็ว

เมตร

ปลอดภัยทั้งชีวิต

ยาว 9.35 เมตร

ปลอดภัยแกํชีวิตและทรัพย๑สิน

และทรัพย๑สิน

ของผู๎ใช๎เส๎นทางนาพาความ

ปราศจากฝุ่นละออง

เจริญสูํท๎องถิ่นเศรษฐกิจดีขึ้น

หรือมลภาวะเป็น

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมี

พิษผลผลิตการ

เครื่องจักร เครื่องมือ และ

เกษตรเสียหายน๎อย

บุคลากรสาหรับปฏิบัติงาน

ลงประหยัดเวลา

ดังกลําว

ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้น

12 โครงการถนนต๎นแบบหรือปลูกต๎นไม๎
ในสายทาง

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน๑

ดาเนินการประมาณ 10

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ถนนที่ได๎รับการ

สายทางสามารถใช๎

บริเวณาสองข๎างทางให๎เกิด

สายทาง/ปี

ปรับปรุงภูมิทัศน๑

สัญจรไปมาด๎วย

ความสวยงามและดูแลรักษา

จากสายทางที่อยูํในความ

จานวน 10

ความปลอดภัยตํอ

ผิวจราจรหรือเครื่องหมาย

รับผิดชอบ จานวน 110

สายทาง/ปี

ชีวิตและทรัพย๑สิน

จราจรให๎อยูํในสภาพสมบูรณ๑

สายทาง

จัดเป็นสายทางที่
สามารถพัฒนา
สูํการทํองเที่ยว
ได๎ผู๎ใช๎สายทาง

เกิดความรู๎สึกดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

เหล็ก บริเวณหมูํที่ 3 ตาบลหัวเขา

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

300 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สะดวก รวดเร็ว

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,800

ยาว 300

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ตร.ม.

เมตร

ความสะดวก

สุพรรณบุรี เริ่มจากลานตากข๎าวหมูํ 3

1,268,000 มีถนน คสล.

บ๎านกระเสียว ถึงบริเวณบ๎าน

ประชาชนในตาบล

รวดเร็วขึ้น

นายคนึง พันธุ๑วงธ๑
14 กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองแฝก หมูํที่ 4 ต.หนองสาหรําย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

อ.ดอนเจดีย๑ ถึงบริเวณบ๎าน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

12,000,000

-

หนองขนวน หมูํที่ 2 ต.ทะเลบก

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ระยะทาง

เพื่อให๎ประชาชนเกิด

ถนนที่รับ

ความสะดวกใน

การปรับปรุง

การขนสํงไปมา

อ.ดอนเจดีย๑

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร

ลาดยาง หมูํที่ 5 ต.หนองสาหรําย-

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,830 เมตร

หมูํที่ 4 บ๎านสระ ต.สามชุก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

1,000,000

-

ยาว 1,830
เมตร
16 กํอสร๎างถนน คสล. จากหมูํบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองเพียร หมูํที่ 2 ต.บางงาม ถึง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

หมูํบ๎านมดแดง หมูํที่ 4,7 ต.มดแดง

สะดวก รวดเร็ว

อ.ศรีประจันต๑

-

-

-

-

6,000,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

1 สาย เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บรรไดทองหมูํที่ 3,4 ต.วังยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,350 เมตร

ถึงหมูํบ๎านลาดตาล ต.ดอนมะสังข๑

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ถึงหมูํบ๎านลาดปลาเค๎า หมูํที่ 5

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,000 เมตร

ต.ศรีประจันต๑ อ.ศรีประจันต๑

สะดวก รวดเร็ว

-

12,000,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

9,000,000 มีถนน คสล.

อ.เมือง
18 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2 ต.วังยาง

ตัวชี้วัด

-

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,350

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,000 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

19 กํอสร๎างถนน คสล. เชื่อมระหวําง

เพื่อลดฝุ่นที่เข๎าไปในโรงเรียน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ตาบลจรเข๎ใหญํ หมูํที่ 8 และตาบล

วัดศาลาทําทรายและวัดศาลา

200 เมตร

องครักษ๑ หมูํที่ 5 ชํวงที่ 2

ทําทราย

-

-

-

2,000,000

-

อ.บางปลาม๎า

20 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ศาลาเจ๏กยุกหมูํที่ 5 ต.หนองราชวัตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

200 เมตร

ถึงหมูํที่ 9 ต.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

21 กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองแฝก หมูํที่ 4 ต.หนองสาหรําย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

อ.ดอนเจดีย๑ ถึงบริเวณบ๎าน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

-

-

12,000,000

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 200

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,000,000 มีถนน คสล.

-

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 200

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองขนวน หมูํที่ 2 ต.ทะเลบก

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.ดอนเจดีย๑
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณสายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

นายมี กล๎าหาญ หมูํที่ 4

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑ ถึง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

7,500,000

-

บริเวณหมูํที่ 2 ต.หนองราชวัตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.หนองราชวัตร
23 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หัวโพธิ์จากถนนทางหลวงแผํนดิน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,700 เมตร

หมายเลข 3505 ถึงสะพานดอนน๎อย

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

ตาบลศรีสาราญ อ.สองพี่น๎อง
24 กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมสะพาน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

หมูํที่ 5 ต.เจดีย๑ อ.อูํทอง ถึงหมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1,000 เมตร

ต.สวนแตง และหมูํที่ 8 ต.ศาลาขาว

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

1,000,000

อ.เมือง
25 กํอสร๎างถนนลาดยางสายคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

13 ม.อ. ผํานหมูํที่ 3,5และหมูํที่ 10

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,420 เมตร

ต.หนองสาหรําย ติดหมูํที่ 5 สานัก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

ต.บํอสุพรรณ จากถนนลาดยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,100 เมตร

สายทุํงคอก - ดอนกอก ถึงถนน

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,700

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

2,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

อ๎ายเสือ ต.ดอนเจดีย๑ อ.ดอนเจดีย๑
26 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2,4,6

2,000,000 มีถนน คสล.

-

-

-

9,600,000

ยาว 3,420

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายดอนตาลึง -

ยาว 4,100

กระดานป้าย อ.สองพี่น๎อง

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 ตาบล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สนามคลี อ.เมือง ถึงหมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

สะดวก รวดเร็ว

28 กํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 3 ต.ตลิ่งชัน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

อ.เมือง - ต.สนามคลี อ.เมือง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

(สายที่ 1)

สะดวก รวดเร็ว

29 กํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 3 ต.ตลิ่งชัน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

อ.เมือง - ต.สนามคลี อ.เมือง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,200 เมตร

(สายที่ 2)

สะดวก รวดเร็ว

30 กํอสร๎างถนน คสล. สายดงตาล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

หมูํที่ 2 ต.หนองหญ๎าไซ - หมูํที่ 2

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1,000 เมตร

ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,800,000

-

-

-

-

-

1,440,000

-

-

-

-

-

-

3,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,500

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,200,000 มีถนน คสล.

-

-

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,200

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนายพล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ทะมะตา หมูํที่ 5 ต.หนองหญ๎าไซ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1,000 เมตร

ถึงบ๎านนายไสว ทะมะตา หมูํที่ 6

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ทัพตาแทน ตาบลทัพหลวง อาเภอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 8,000 เมตร

หนองหญ๎าไซ ถึงบ๎านดอนกลาง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

12,000,000

-

ตาบลหนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ
33 กํอสร๎างถนน คสล. สายหนองโก -

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองหัวเรือ ต.หนองหญ๎าไซ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,500 เมตร

จากถนนคสล.บริเวณบ๎านนายหมุน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

4,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,000,000 มีถนน คสล.

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ
32 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน

ตัวชี้วัด

-

บุตรคุณ - หมูํที่ 11 ต.สระหลวง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 8,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,500

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ
34 กํอสร๎างถนน คสล.ในเขตตาบล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

- เริ่มจากบริเวณบ๎านครูจรูญ

-

-

-

-

1,920,000 มีถนน คสล.

สนามคลี อาเภอเมือง เชื่อมตํอกับ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

โพธิ์รามาต ถึงบริเวณบ๎าน

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง

สะดวก รวดเร็ว

พอ.ประณีต หาเรือนชีพ

ยาว 1,600

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600 ม.

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หนา 0.15 เมตร
- เริ่มจากบริเวณบ๎านนาย

-

1,200,000

-

-

-

มีถนน คสล.

เหยี้ยม ดามี ถึงลาดยาง รพช

เพิ่มขึ้น 1 สาย

เจ๎าเกํา - หนองขาม กว๎าง

1,000 เมตร

ประชาชนในตาบลและ

6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

นางบุญชํวย เนื้อนวล ตัดผํานที่ดิน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,700 เมตร

นางสาเภา ทิพย๑ประพันธ๑

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,800,000

-

ต.หนองหญ๎าไซ ถึงคันคลอง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,700

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ห๎วยแขยง 1 หมูํที่ 11
ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ
36 กํอสร๎างถนน หมูํที่ 6 ตาบล
ทัพหลวงถึงถนนลาดยางสาย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจร กว๎าง 6 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 3,200 เมตร

-

-

-

-

4,000,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทัพตาแทนหนองหญ๎าไซ

1 สาย ยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ต.หนองหญ๎าไซ อ.หนองหญ๎าไซ

3,200 เมตร

37 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ดาเนินการถมดินขยายทาง

ต.หัวโพธิ์ถึงหมูํที่ 1 ต.ศรีสาราญ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

อ.สองพี่น๎อง

สะดวก รวดเร็ว

-

1,998,000

-

-

-

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

พร๎อมกํอสร๎างถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 430 ม. หนา 0.15 ม.

430 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,580
ตร.ม. พร๎อมลงหินคลุก
ไหลํทาง
38 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ13 ต.ทุํงคอก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ดาเนินการถมดินขยายทาง

-

-

-

1,116,000

-

ถึงหมูํที่ 7 ต.ดอนมะนาว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

พร๎อมกํอสร๎างถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 275 เมตร หนา 0.15ม.

275 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,650.
ตร.ม พร๎อมลงหินคลุกไหลํ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ดาเนินการถมดินขยายทาง

ต.บํอสุพรรณ อ.สองพี่น๎องถึงหมูํที่ 1

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

พร๎อมกํอสร๎างถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองกระทุํม อ.กาแพงแสน

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 510 ม. หนา 0.15 ม.

510 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

จ.นครปฐม

1,999,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,060
ตร.ม.พร๎อมลงหินคลุกไหลํ
ทางตามสภาพพื้นที่

40 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 12

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ดาเนินการถมดินขยายทาง

-

-

-

1,997,000

-

ต.ทุํงคอกถึงหมูํที่ 5 ต.ศรีสาราญ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

พร๎อมกํอสร๎างถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 415 เมตร

415 มตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,490
ตร.ม.พร๎อมลงหินคลุก
ไหลํทางตามสภาพพื้นที่
41 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5 ตาบล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 6 เมตร

ศรีสาราญ ถึงหมูํที่ 12 ตาบลทุํงคอก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

สิ้นสุดหมูํที่ 5 ตาบลเนินพระปรางค๑

สะดวก รวดเร็ว

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

น๎อยกวํา3,200 ตารางเมตร

800 มตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอสองพี่น๎อง

พร๎อมลงหินคลุกไหลํทาง

-

1,896,300

-

-

ข๎างละ 0.50 ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

42 กํอสร๎างถนน คสล. สายเทพพิทักษ๑-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สนามบิน ตั้งแตํหมูํที่ 2 ต.ทุํงคอก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,100 เมตร

อ.สองพี่น๎อง ถึงหมูํที่ 1 ต.กระตีบ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

5,000,000

-

อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

43 กํอสร๎างถนน คสล. จากถนนทาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หลวงแผํนดิน หมายเลข 3505หมูํ 9

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,700 เมตร

ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น๎อง ถึงสะพาน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

3,100 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

2,000,000 มีถนน คสล.

ดอนน๎อย ต.ศรีสาราญ

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,700 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

อ.สองพี่น๎อง จ.สุพรรณบุรี
44 กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมขยายไหลํ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ทางหมายเลข สพ 12001 - 12002

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15

ถนนที่รับ

ประชาชนในพื้นที่

บริเวณหมูํที่ 1,2,3,4,5 ต.ป่าสะแก

สะดวก รวดเร็ว

เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา

การขยาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

30,000 ตารางเมตร

ไหลํทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงเขต ต.บํอกรุ อ.เดิมบางนางบวช

-

18,000,000

-

-

-

5,000 เมตร
45 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 8 ตาบล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ดอนคา ถึงหมูํที่ 12 ตาบลหนองโอํง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

3,000,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 กํอสร๎างถนน คสล.เชื่อม ม.8 ตาบล

ประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ถนน คสล.กว๎าง 6.00 ม.

ไผํกองดินและม.4 ตาบลสาลี

ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่

(คันคลองญี่ปุ่นเหนือ)

ดีขึ้นลดมลภาวะทางฝุ่น

47 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2,3,6

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

8,640,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในชุมชนมี

พร๎อมไหลํทาง ความยาว

เพิ่มขึ้น

สุขภาพที่ดีขึ้น

3000 ม.

1 สาย ยาว

ลดมลภาวะทางฝุ่น

3,000 เมตร

การสัญจรสะดวก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.มดแดง อ.ศรีประจันต๑ ถึงบริเวณ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

เขตติดตํอหมูํที่ 1 ต.บ๎านกรําง

สะดวก รวดเร็ว

เมตร พร๎อมลงหินคลุก

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ไหลํทาง

2,200 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

อ.ศรีประจันต๑

-

-

-

1,999,000

-

-

-

-

8,580,000 มีถนน คสล.

-

ประชาชนในตาบลและ

48 กํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6 ต.ทุํงคอก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ดาเนินการถมดินขยายทาง

ถึงหมูํที่ 2 ต.หนองบํอ อ.สองพี่น๎อง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

พร๎อมกํอสร๎างถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 485 เมตร

485 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 2,910 ตร.ม
.พร๎อมลงหินคลุกไหลํ
ทางตามสภาพพื้นที่
49 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6
ต.ปากน้า อ.เดิมบางนางบวช

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

-

-

-

-

1,000,000 มีถนน คสล.
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบลและ
ประชาชนในพื้นที่

ถึงหมูํที่ 5 ต.บ๎านเขียน จ.ชัยนาท

ที่

โครงการ

สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 กํอสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองโพธิ์ ถึงหมูํที่ 2 ต.แจงงาม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

51 กํอสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองหญ๎าไซ ถึงหมูํที่ 1

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 600 เมตร

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

52 กํอสร๎างถนน คสล. สายระหวําง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 6 ตาบลดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,100 เมตร

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,250,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 มีถนน คสล.

-

-

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

2,000 เมตร

ความสะดวก

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

600 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,100 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

หมูํที่ 8 ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 1

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,090 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

ไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,090 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

-

2,000,000

ความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

1,000,000

-

-

1,000 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

-

-

-

ใกล๎เคียงได๎รับ

53 กํอสร๎างถนน คสล. สายระหวําง

54 กํอสร๎างถนนคสล. สายหนองสะเดา

-

2,000,000

1 สาย ยาว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

ระหวํางหมูํที่ 4 ต.ดอนเจดีย๑ และ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 500 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 10 ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

ไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

500 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

55 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

3,300,000 มีถนน คสล.

ต.ดอนเจดีย๑ สายสานักอ๎ายเสือ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 850 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

สิ้นสุดถนน คสล. ถึงถนน คสล.

สะดวก รวดเร็ว

ไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

850 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หมูํที่ 8 ต.หนองสาหรําย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ประชาชนในตาบลและ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

56 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 7 บริเวณ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

4,290,000 มีถนน คสล.

คันคลองชลประทาน ต.มดแดง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

อ.ศรีประจันต๑ ถึงบริเวณเขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,100 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

หมูํที่ 6 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง
-

57 กํอสร๎างถนน คสล. สายระหวําง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 8 ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 2

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,500 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

ไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

3,500 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

-

-

-

-

-

7,000,000

8,580,000

-

ประชาชนในตาบลและ

58 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2,3,6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

ถนนสายคลองสํงน้าชลประทาน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,200 เมตร หนา

ถนนที่รับ

ประชาชนในพื้นที่

ระหวํางบริเวณสะพานคอนกรีต

สะดวก รวดเร็ว

0.15 เมตร

การซํอมแซม

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต๑

ยาว 2,200

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงบริเวณเขตติดตํอหมูํที่ 1

เมตร

ต.บ๎านกรําง อ.ศรีประจันต๑
59 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ทัพตาแทน - บ๎านทัพยายดาบ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เชื่อมตํอระหวํางตาบลทัพหลวง

สะดวก รวดเร็ว

อ. หนองหญ๎าไซ และตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย๑

-

3,000,000

-

-

-

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

1,000 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

60 กํอสร๎างถนน คสล. สายหนอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

กระทุํม -หนองเตําทอง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,600 เมตร

ต.หนองหญ๎าไซ ถึงเขตติดตํอ หมูํ 1

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

5,082,000 มีถนน คสล.

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

61 กํอสร๎างถนน คสล. จากฝายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ดอนกระเบื้อง ต.หนองหญ๎าไซ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,500 เมตร

ถึงถนนลาดยาง หมูํที่ 6 ต.ทัพหลวง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

62 กํอสร๎างถนน คสล. จากประตูเปิด -

-

2,800,000

-

-

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,600 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,082,000 มีถนน คสล.

อ.หนองหญ๎าไซ
-

ประชาชนในตาบลและ

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

3,500 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ปิดน้าห๎วยสุวรรณฯ กม. +0.000

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางประมาณ 850

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ตาบลดอนปรู ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 7

สะดวก รวดเร็ว

เมตร หนา 0.15 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

850 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,700 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตาบลวังลึก อ.สามชุก กม.+0.850
63 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ดอนเจดีย๑ ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,700 เมตร

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

64 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4

-

-

-

-

-

-

5,250,000

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

5,040,000 มีถนน คสล.

ต.สนามคลี เริ่มจากบ๎านนายจรูญ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 2,000 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

โพรามาตร ถึงเขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร

1 สาย ระยะทาง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.สระแก๎ว อ.เมือง
65 กํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 4 ต.สนามคลี

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เริ่มจากบริเวณบ๎านนายจรูญ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,600 เมตร

-

-

-

4,032,000

-

ประชาชนในตาบลและ

โพรามาตร เชื่อมตํอตาบลตลิ่งชัน

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร

อาเภอเมือง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สาย ระยะทาง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,600 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

66 กํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 4 ต.สนามคลี

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

3,780,000 มีถนน คสล.

เริ่มจากบริเวณคันคลอง 18 ขวา

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,500 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

หน๎าสถานี F M.101 ถึงหมูํที่ 3

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร

1 สาย ระยะทาง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,500 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง
67 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลีเริ่มจากบริเวณบ๎าน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,000 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

นายเหี้ยม ดามีถึงถนนลาดยาง

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง

1 สาย ระยะทาง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ข๎างละ0.50 เมตร

1,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

รพช. จร๎าเกํา -หนองขาม และ

-

2,520,000

-

-

-

ประชาชนในตาบลและ

เชื่อมตํอกับตาบลตลิ่งชัน
อาเภอเมือง
68 กํอสร๎างถนน คสล.บริเวณหนองแฟบ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยม๎าลอย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ไหลํทาง 1.50 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.หนองสาหรําย ถึงหมูํที่ 2

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 4,000 เมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองขนวน ต.ทะเลบก

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.ดอนเจดีย๑

4,000 เมตร

69 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5

-

-

-

-

12,000,000

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สายหนองกระทุํม จากถนนลาดยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,520 เมตร หนา

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

สายจร๎าเกํา - หนองขาม ถึงถนน

สะดวก รวดเร็ว

0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ

ยาว 2,520

ใกล๎เคียงได๎รับความ

0.50 เมตร

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ลาดยางสายหนองแต๎ - หนองพันกง

-

-

6,350,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เขตเชือมตํอระหวํางตาบลสนามคลี
และตาบลตลิ่งชัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

70 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านบุํงยาง ต.วังคัน - บ๎านหนองบํม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 900 เมตร

กล๎วย ต.สุขเดือนห๎า อ.หันคา

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

จ.ชัยนาท

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

900 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

71 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎านลาควง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง

หมูํที่ 7 ต.วังน้าซับ อ.ศรีประจันต๑

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

6 เมตร ระยะทางยาว

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ถึงบ๎านหนองแขม หมูํที่ 2

สะดวก รวดเร็ว

800 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง

ช่วงที่ 1

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 800 ม.
ช่วงที่ 2

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ต.ยํานยาว อ.สามชุก

-

-

-

4,998,000

-

6 เมตร ระยะทางยาว 350 ม.

ยาว 350 ม.
72 กํอสร๎างถนน คสล. หลังบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

นายกวัฒนากร คาพันธ๑ หมูํที่ 11

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,400 เมตร

ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า ถึงเขต

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

2,400,000 มีถนน คสล.

ติดตํอ ต.ทําระหัด อ.เมือง
73 กํอสร๎างถนน คสล. เริ่มจากถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ชลประทานผักไหํ ต.โคกคราม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,400 เมตร

ถึงเขตติดตํอ ต.จรเข๎ใหญํ

สะดวก รวดเร็ว

อ.บางปลาม๎า

-

2,000,000

-

-

-

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,400 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,400 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

74 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ทัพตาแทน - ทัพยายดาบ(หมูํที่ 4,5

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 4,000 เมตร

ต.ทัพหลวง - หมูํที่ 6

สะดวก รวดเร็ว

-

18,000,000

-

-

-

ต.หนองราชวัตร) อ.หนองหญ๎าไซ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

75 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 14

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

ต.บํอสุพรรณ จากถนนลาดยางสาย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,900 เมตร

หนองพันเทา - หนองกระดี่ ถึงถนน

สะดวก รวดเร็ว

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

9,600,000 มีถนนลาด

ลาดยางสายทุํงคอก - ดอนมะละกอ

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

3,900 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,450

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 5,600

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.สองพี่น๎อง
76 กํอสร๎างถนนลาดยางสายคลองชะโด

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เชื่อมตํอระหวําง ต.หนองสาหรําย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,450 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ , ต.บ๎านสระ

สะดวก รวดเร็ว

-

2,000,000

-

-

-

อ.สามชุก และ ต.วังหว๎า
อ.ศรีประจันต๑
77 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

หนองทรายหมูํที่ 3 ต.หนองราชวัตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

5,600 เมตร

ถึง ต.ทะเลบก หมูํที่ 1,10,4

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

10,640,000

อ.ดอนเจดีย๑ - บ๎านบํอสาราญ

-

หมูํ 6 ต.หนองราชวัตร-ต.ทัพหลวง
หมูํที่ 5 อ.หนองหญ๎าไซ
78 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

สายบ๎านหนองขนาก ต.หนองราชวัตร สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง
อ.หนองหญ๎าไซ - ต.หนองผักนาก

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว
4,700 เมตร

-

-

-

-

8,930,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,700

ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.สามชุก

ที่

เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

79 โครงการซํอมแซมลงลูกรังเกลี่ย

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 8 ต.ทุํงคลี อ.เดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

(คาบเกี่ยวพื้นที่ ต.เขาดิน และ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ยาว 1,500 เมตร บริเวณ

ถนนที่รับ

ประชาชนในพื้นที่

คันคลอง 1 ขวา

การซํอมแซม

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 1,500 ม.

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,160 ม.

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห๑บุร)ี
80 กํอสร๎างถนนลาดยางคาบเกี่ยว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ระหวําง หมูํที่ 6,8 ต.ดอนเจดีย๑

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,160 เมตร

และหมูํ 2,3ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

3,456,000

-

จากหลังวัดหนองหลอด ถึงบ๎าน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

นายลอย มะลิซ๎อน บ๎านหนองโก
81 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

สายบ๎านหนองกลับต.หนองราชวัตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

2,650 เมตร

- บ๎านโพธิ์สุวรรณ หมูํที่ 9

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

5,035,000

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,650 ม.

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.บ๎านสระ อ.สามชุก

สะดวกรวดเร็วขึ้น

82 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 9

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,500 เมตร

ต.หนองสาหรําย และ หมูํที่ 3

สะดวก รวดเร็ว

ต.ทะเลบก จากคลองมะขามเฒํา
อูํทอง ถึงบ๎านหนองหลอด

-

4,000,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,500 ม.

ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

83 กํอสร๎างถนนลาดยางจากถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สายหนองมะคําโมง - สระบัวก่า

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

ต.หนองมะคําโมง -บ.หนองก๎าน-

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

5,000,000

-

เหลือง ต.หนองกระทุํม อ.เดิมบางฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

84 กํอสร๎างถนนลาดยางสายหนอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

กระทุํม - หนองอิงพิง ภายในตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

หนองกระทุํม (คาบเกี่ยวพื้นที่

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 5,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

30,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

ยาว 12 กิโลเมตร ไหลํทาง

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ข๎างละ 1.50 เมตร

ยาว 12

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีสายทางใน

ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง)

85 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบางคาง -

มีถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

เริ่มจากสุดถนนสายบางคาง-

สะดวกในการคมนาคม

ห๎วยปลาชํอน หมูํที่ 1

เพิ่มขึ้น 1 สาย

การสัญจรไปมาสะดวก

เขตติดตํอหมูํที่ 4 ต.ยางนอน

ต.เขาดินถึงเขตติดตํอ

ยาว 6,300

ยิ่งขึ้น

อ.เดิมบางนางบวช

หมูํที่ 4 ตาบลยางนอน

เมตร

ห๎วยปลาชํอน หมูํที่ 1 ต.เขาดิน ถึง

-

14,000,000

-

-

-

กว๎าง 9 เมตร
ยาว 6,300 เมตร
86 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6 ตาบล

มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีสายทางใน

เพิ่มขึ้น 1 สาย

การสัญจรไปมาสะดวก

ต.เขาดิน ถึงหมูํที่ 9 ต.สีบัวทอง

ยาว 7,500

ยิ่งขึ้น

จ.อํางทอง

เมตร

ยางนอน ผํานหมูํที่ 2,3,5,7,9,10

87 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กว๎าง 7 เมตร ยาว 7,500

สะดวกในการคมนาคม

เมตร

-

-

-

-

15,000,000

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เคปซีล เริ่มจากถนนลาดยางสาย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

จร๎าเกํา - หนองขาม ถึงถนนลาดยาง

สะดวก รวดเร็ว

2,500 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,500 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

สายหนองแต๎-หนองพันกง เชื่อมตํอ

-

-

5,231,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ระหวํางหมูํที่ 5 ต.สนามคลี
และหมูํที่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

88 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7 บ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

ทํามํวงเริ่มจากเขตติดตํอ ตาบล

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

1,500 เมตร

เดิมบาง - ขนสํงเดิมบางนางบวช

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ยาว 1,500

ใช๎สายทาง

เมตร

การคมนาคม

มีถนนลาดวยาง

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เขาพระ ต.เขาพระ ติดตํอเขต

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

บ๎านเขาพระ (ทําฟืน) ขนาด

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

เทศบาล - ถึงหมูํที่ 6 ต.นางบวช

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,500

ยาว 1,500

ใช๎สายทาง

เมตร

เมตร

การคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร

เหนือ เริ่มจากเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

ยาว 7,000 เมตร

(ทิศเหนือ) จนถึงเขตติดตํอ

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

-

-

-

-

-

ประชาชนในพื้นที่ได๎

กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

-

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

90 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลองญี่ปุ่น

-

(KPI)

89 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 บ๎าน

อ.เดิมบางนางบวช

1,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

3,000,000 มีถนนลาดยาง

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

-

ตัวชี้วัด

10,000,000 มีถนนลาดยาง

ต.เทพมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

91 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เริ่ม

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 8 เมตร

จากบริเวณสี่แยกทุํงแสมถึงบริเวณ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 800เมตร

สะพานทุํงนาตาปิ่น เป็นการเชื่อม

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

จากตาบลหนองขาม

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

-

1,744,000

-

-

-

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ยาว 7,000

ใช๎สายทาง

เมตร

การคมนาคม

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ยาว 800 เมตร

ใกล๎เคียงมีความ
สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ กับพื้นที่

กับตาบล

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

92 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 4

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.โคกช๎าง อ.เดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 1,500 เมตร

จ.สุพรรณบุรีเชื่อมตํอเขต

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

หนองบอน - บึงสัมพันธ๑ หมูํที่ 5

-

-

-

จะได้รับ
ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,500

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

จากบ๎านหนองบอน -

2,000,000 มีถนนลาด

สายทางการคมนาคมที่สะดวก

บึงสัมพันธ๑ กว๎าง 6 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ยาว 3,000 เมตร

ยาว 3,000

ใช๎สายทางการ

เมตร

คมนาคม

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ยาว 2,400

ใช๎สายทางการ

เมตร

คมนาคม

มีถนน คสล.

ประชาชนในพื้นที่ได๎

อ.เดิมบางนางบวช

94 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5

(KPI)

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

ต.โคกช๎าง - หมูํที่ 7 ต.ยางนอน

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

4,000,000 มีถนนลาดยาง

ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

93 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน

ตัวชี้วัด

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี อ.เมือง จากถนน

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

ระยะทาง 2,400 เมตร

ลาดยางสายหนองโสน - สองเขต

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

-

-

-

4,320,000

-

ถึงนานายทึม ขุนพิศาล

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ต.พลับพลาไชย อ.อูํทอง

95 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,250

-

1,950,000

-

-

-

หมูํที่ 5 ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

เมตร ตามแบบมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

เชื่อมตํอ ต.สวนแตง อ.เมือง

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

กรมโยธาธิการฯ

ยาว 1,250

ใช๎สายทาง

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

การคมนาคม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

โครงการที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง

ปลอก หมูํที่ 13 ต.หนองมะคําโมง

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ถึงบ๎านหนองนา หมูํที่ 6

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

6 เมตร ยาว 622 เมตร
โครงการที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง

โครงการที่ 1

ใช๎สายทาง

6 เมตร ยาว 6,378 เมตร

ยาว 622 ม.

การคมนาคม

96 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านหนองแขน

ต.หนองกระทุํม

3,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในพื้นที่ได๎

โครงการที่ 2
ยาว 6,378 ม.
97 โครงการซํอมแซมถนนดินโดยลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000

หินคลุกบดอัดแนํน หมูํที่ 4,12

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร

ต.ทะเลบก- หมูํที่ 4,5 ต.ทัพหลวง

สะดวก รวดเร็ว

98 กํอสร๎างถนนลาดยางจากบริเวณ
ศาลารํวมใจ - บริเวณเขตติดตํอ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

ยาว 430 เมตร

-

-

-

-

-

-

500,000

1,302,645

-

-

หมูํ 4 ต.ทําระหัด เลียบคลองโพธิ์คอย ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง

ประชาชนมีความ

ถนนที่รับ

ปลอดภัยจากปัญหา

การซํอมแซม

น้าทํวมพื้นที่ทาง

ยาว 2,000 ม.

การเกษตร

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ยาว 430 เมตร

ใช๎สายทางการ

หมูํที่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า
99 กํอสร๎างถนนลาดยาง เขตติดตํอ

คมนาคม
เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร หนา

หมูํที่ 4 ต.วังน้าซับ อ.ศรีประจันต๑

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ถึงหมูํที่ 2,3 ต.ยํานยาว อ.สามชุก

สะดวก รวดเร็ว

-

2,500,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

0.15 เมตร ระยะทาง 2,200

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในตาบล

เมตร

ยาว 2,200 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

100 กํอสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ถนนสายเขาวงศ๑ หมูํที่ 13

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

ยาว 4,100 เมตร

ต.พลับพลาไชย ถึงบ๎านดอนยอ

การเกษตรกรรม

-

-

-

6,150,000

-

หมูํที่ 10 ต.บ๎านโข๎ง อ.อูํทอง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ระยะทาง 2,270 เมตร

ดอนมะเกลือ อ.สามชุก เป็นพื้นที่

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เชื่อมตํอ ต.หนองสาหรําย ,

การเกษตรกรรม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

6,000,000

-

-

ต.บ๎านสระ ต.หนองราชวัตร

102 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 11, 7

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ระยะทาง 2,800 เมตร

ต.วังลึก ถึงสายคันคลองชลประทาน

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สายทุํงแฝก - หมูํ 3 ต.ดอนปรู

การเกษตรกรรม

-

-

-

3,000,000

อ.ศรีประจันต๑

103 กํอสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เพิ่มขึ้น 1 สาย

รับความสะดวกในการ

ยาว 4,100

ใช๎สายทางการคมนาคม

เมตร
(ผลผลิตของโครงการ)

101 กํอสร๎างถนนลาดยางโพธิ์สุวรรณ -

มีถนน คสล.

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ถนนสายหนองงูเหลือม หมูํที่ 9

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

ยาว 1,600 เมตร

ต.พลับพลาไชย อ.อูํทอง ถึงบ๎าน

การเกษตรกรรม

-

-

-

2,400,000

หนองโสน หมูํที่ 5 ต.สนามคลี

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ยางเพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

1 สาย ยาว

ใช๎สายทางการ

2,270 เมตร

คมนาคม

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ยางเพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

1 สาย ยาว

ใช๎สายทาง

2,800 เมตร

การคมนาคม

มีถนน คสล.

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

1 สาย ยาว

ใช๎สายทาง

1,600 เมตร

การคมนาคม

อ.เมือง
104 กํอสร๎างถนนลาดยางสายวังคัน -

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บํอทอง ชํวงตั้งแตํโรงเรียนบ๎าน

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

หนองยาว ต.วังคัน ถึงบ๎านทับ

การเกษตรกรรม

กระดาษ) ต.นิคมกระเสียว

-

-

-

-

6,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ยาว 3,200 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

พร๎อมไหลํทาง

1 สาย

ใช๎สายทาง

ยาว 3,200

การคมนาคม

อ.ดํานช๎าง

ที่

เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

105 กํอสร๎างถนนลาดยางสายที่สพ 4002

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านหนองยาว หมูํที่ 13 เชื่อมเขต

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

อบต.นิคมกระเสียว (ชํวง 2)

การเกษตรกรรม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

7,000,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ยาว 3,200 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

พร๎อมไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใช๎สายทาง

3,200 เมตร

การคมนาคม

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง

106 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบเคปซีล

ตัวชี้วัด

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 1 ต.หนองมะคําโมง - หมูํที่ 4,5

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

ความยาว 1,160 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

ต.วังคัน อ.ดํานช๎าง

การเกษตรกรรม

แบบไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใช๎สายทาง

1,160 เมตร

การคมนาคม

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่ได๎

ยางเพิ่มขึ้น

รับความสะดวกในการ

1 สาย ยาว

ใช๎สายทาง

10.4 กิโลเมตร

การคมนาคม

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

107 กํอสร๎างถนนลาดยางเชื่อมระหวําง

เพื่อใช๎เป็นสายทางหลักเชื่อมตํอ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.วังคัน - หมูํที่ 17 ต.ดํานช๎าง สาย

ตาบลในการขนสํงผลผลิตทาง

ความยาว 10.4 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบทวิ่งเลาะอํางเก็บน้า

การเกษตรกรรม

-

-

1,900,000

-

-

-

-

20,800,000

-

-

กระเสียวผํานหมูํที่ 7,8,10 ต.วังคัน

108 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

ณ บริเวณหน๎าโรงเรียนบ๎านเขาดิน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

377 เมตร หนา 5 ซม.

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ถึงถนนลาดยางเขตติดตํอเทศบาล

สะดวก รวดเร็ว

พร๎อมไหลํทาง

1 สาย ยาว 377

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เขาดิน ต.เขาดิน - บ๎านเกาะคู

-

-

-

2,000,000

-

ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

109 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เริ่ม

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 8 เมตร

จากบริเวณสี่แยกทุํงแสมถึงบริเวณ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 800เมตร

สะพานทุํงนาตาปิ่น เป็นการเชื่อม

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

จากตาบลหนองขาม

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

อ.หนองหญ๎าไซ กับพื้นที่

กับตาบล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,744,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ยาว 800 เมตร

ใกล๎เคียงมีความ
สะดวกในการเดินทาง

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง
110 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

-

-

-

-

2,000,000 มีถนนลาด

หมูํที่ 3, 6, 9 และหมูํที่ 10

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

520 เมตร มีไหลํทางข๎างละ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.นางบวช ถึงหมูํที่ 1 ต.เขาพระ

สะดวก รวดเร็ว

0.50 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

520 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

อ.เดิมบางนางบวช
111 กํอสร๎างถนนลาดยาง จากถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎าง 6 เมตรระยะทาง

ลาดยางเทศบาลตาบลสามชุก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 2,000 เมตร

หมูํที่ 3 ต.สามชุก ถึงหมูํที่ 8

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

2,500,000

-

ต.กระเสียว อ.สามชุก
-

-

-

3,500,000

-

ประชาชนในตาบลและ

112 กํอสร๎างถนนลาดยางเชื่อมหมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎าง 6 เมตร พร๎อม

ต.จระเข๎ใหญํ และหมูํที่ 9

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เสริมคันกั้นน้าโดยลูกรังสูง

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า

สะดวก รวดเร็ว

0.50 เมตร ยาว 3,000

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

113 โครงการปรับปรุงคันคลองชลประทาน เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาความ

ที่

โดยลงหินคลุกบดอัดแนํน หมูํที่ 4

เดือดร๎อนของราษฎรในพื้นที่และ

ต.ขุนพัดเพ็ง-หมูํที่ 6 ต.สระพังลาน

ตาบลใกล๎เคียง

โครงการ

วัตถุประสงค์

กว๎าง 8 เมตร

1,850,000

-

-

-

ยาว 3,000 เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

114 กํอสร๎างถนนลาดยางริมคลอง

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

ชลประทาน 6 ซ๎าย 1 ซ๎าย หมูํที่ 11

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

2,500 เมตร

บ๎านทําเตียน ต.เดิมบาง - หมูํที่ 4

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

หมูํที่ 9 ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑ สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง
ถึงเขตติดตํอ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

116 ซํอมแซมถนนลาดยาง (ถนนคัน

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

-

-

-

3,328,000

-

2,600 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ
ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 2,500 ม.

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

2,600 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 3 กิโลเมตร ไหลํทาง

ถนนที่รับ

และประชาชนในพื้นที่

นางทําเริง ตาบลเขาพระ

สะดวก รวดเร็ว

กว๎าง 1 เมตร

การซํอมแซม

ใกล๎เคียงมีความ

(คาบเกี่ยวพื้นที่ตาบลนางบวช

ยาว 3

สะดวกในการเดินทาง

อ.เดิมบางนางบวช

กิโลเมตร

เสริมเหล็ก หมูํที่ 6 จากบริเวณที่นา
นางสาวประเสริฐศรี เทพประสิทธิ์
ถึงถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นา
นายศรีนวล คากิ่ง

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

-

700,000

-

-

การปรับปรุง

กั้นน้า)จากบ๎านทําฟืน ถึงบ๎าน

หนา 0.15 เมตร

-

คมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

-

ถนนที่รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

117 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

-

ประชาชนมีการ

6,300,000 มีถนนลาด

บ๎านแหลมขํอย ต.ปากน้า อ.เดิมบางฯ
115 กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณซอยวารี

ระยะทาง

-

15,000,000 ระยะทาง

-

ประชาชนในตาบล

มีถนน คสล.

ประชาชนมี

กว๎าง 6 เมตร

เพิ่มขึ้น

การคมนาคมที่สะดวก

ยาว 227 เมตร

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

227 เมตร

118 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

ต.ปากน้า ติดตํอหมูํที่ 11 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

วังไกํเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

สะดวก รวดเร็ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

2,300 เมตร จากนานาย

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

สุวรรณ ม๎าทอง ถึงบ๎านนาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

สมหมาย ไผํใต๎

2,300 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 กํอสร๎างถนนลาดยางพลับพลาไชย -

-

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

กว๎าง 6 เมตร

สระแก๎ว ต.สระแก๎ว เชื่อมตํอกับ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 1,700 เมตร

หมูํที่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อูํทอง

-

6,900,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

1,700 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

กับตาบล

120 กํอสร๎างถนนลาดยาง เริ่มจาก

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

-

-

-

10,063,000

บริเวณทางแยกหนองแกแชํเสา

สะดวกและการขนสํงพืชผล

6,500 เมตร

ถึงบริเวณบ๎านเนินโก โดยเป็นการ

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

เชื่อมสายทางคมนาคมในหมูํที่

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

6,500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

1,2,3 ต.หนองขามกับพื้นที่

กับตาบล

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ

121 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว

เริ่มจากบ๎านนายดาว ขวัญงาม

สะดวกและการขนสํงพืชผล

2,000 เมตร

ถึงบริเวณสี่แยกตาสาน เป็นการ

-

-

-

-

4,223,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

เชื่อมสายทางคมนาคมระหวําง

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ต.หนองขามอ.หนองหญ๎าไซ

กับตาบล

กับพื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

122 กํอสร๎างถนนลาดยาง จากหมูํที่ 5,

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

หมูํที่ 13 ,หมูํที่ 10 ต.หนองโพธิ์

สะดวกและการขนสํงพืชผล

3,000 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ จากถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

7,800,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ยาว 3,000

ใกล๎เคียงมีความ

สายบ๎านทึง - หนองอีพัง ถึงบริเวณ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ถนนคอนกรีตเดิม หมูํที่ 10 เชื่อม

กับตาบล

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ตํอระหวํางเทศบาลตาบลบํอกรุ
อ.หนองหญ๎าไซ
123 กํอสร๎างถนนลาดยาง ต.หนองโพธิ์

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

อ.หนองหญ๎าไซ ( ต.หนองโพธิ์ -

สะดวกและการขนสํงพืชผล

9,800 เมตร

ต.แจงงาม )จากหมูํที่ 6 ต.หนองโพธิ์

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ถึงหมูํที่ 2 ต.แจงงาม

ตลาด

-

-

-

25,480,000

-

ยาว 9,800 เมตร ใกล๎เคียงมีความ
สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ

124 กํอสร๎างถนนลาดยาง แบบ
Cape Seal ม.4 ต.สนามคลี -

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 ม.

-

-

-

1,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีการ

ยาว 450 ม.แบบไมํมีทางเท๎า

เพิ่มขึ้น 1 สาย

คมนาคมที่สะดวก

ม.7 ต.สระแก๎ว อ.เมือง

หรือพื้นที่ไมํน๎อยวํา 2,700

ยาว 2,700

รวดเร็ว

จ.สุพรรณบุรี

ตร.ม.

เมตร

125 กํอสร๎างถนนลาดยาง วัดโพธิ์สุวรรณ

ในการสัญจรและขนสํง

-

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

2,600,000

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 9 ต.บ๎านสระ อ.สามชุก ถึง

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ

ที่

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ยาว 1,300

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาด

เมตร

สะดวกในการเดินทาง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ยาว 1,300 เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

126 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองผักนาก ถึงหมูํที่ 1

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 1,000 เมตร

ต.หนองราชวัตร อ.สามชุก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล
127 กํอสร๎างถนนลาดยาง หนองพลับ -

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

วัดเขาวังวราราม ต.นิคมกระเสียว

สะดวกและการขนสํงพืชผล

พร๎อมไหลํทางข๎างละ 1 ม.

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

อ.ดํานช๎าง เชื่อมตํอระหวําง

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ยาว 8

ใกล๎เคียงมีความ

ต.นิคมกระเสียว - ต.ห๎วยขมิ้น -

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

กิโลเมตร

สะดวกในการเดินทาง

ต.ดํานช๎าง

ตาบล

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

128 กํอสร๎างถนนลาดยาง สาย สพ 4027

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

100,000,000 มีถนนลาดยาง

-

ประชาชนในตาบล

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

จากสะพานคสล. ข๎ามห๎วยทับละคร

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ไหลํทางกว๎างข๎างละ 1 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ถึงแยกทางหลวง สพ 3026 หมูํที่ 6

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ยาว 800 เมตร

ยาว 800 เมตร

ใกล๎เคียงมีความ

บ๎านบุํงยาง ต.วังคัน อ.ดํานช๎าง

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เชื่อมตํอกับ อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี

ตาบล

สะดวกในการเดินทาง

129 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายหลักเชื่อม

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ระหวํางบ๎านเขาธง หมูํ 9 ต.องค๑พระ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 2,500 เมตร

-

-

-

-

3,000,000 มีถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ถึงบ๎านเขาแหลม หมูํที่ 3 ต.สมเด็จ

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

เจริญ จ.กาญจนบุรี

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

130 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ไผํโรงโขน หมูํที่ 4 ต.เนินพระปรางค๑

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

เชื่อมตํอ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น๎อง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ตาบล

131 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎าน

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

4,000,000

-

ดอนกลาง หมูํที่ 1 ต.เนินพระปรางค๑

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

ติดตํอเขต ต.ดอนมะนาว

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

อ.สองพี่น๎อง

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ตาบล
132 กํอสร๎างถนนลาดยาง จากถนน

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

ลาดยางทางหลวงทุํงคอก-พระแทํน

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 7,000 เมตร

ดงรัง แยกสายตรวจบ๎านดอนตาลึง

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ต.บํอสุพรรณ ถึงสถานีอนามัย

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

7,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

(หนองเฝ้า) ต.ทุํงคอก อ.สองพี่น๎อง

ตาบล
มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

133 กํอสร๎างถนนลาดยางเชื่อมตํอ

-

-

-

1,000,000

-

-

10,000,000

-

-

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

ระหวํางต.องค๑พระ อ.ดํานช๎าง กับ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 630 เมตร พร๎อม

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ต.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

กํอสร๎างรางระบายน้า

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ที่

สายบ๎านดงเสลา หมูํที่ 2

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

คอนกรีตขนาดยาว

ถึงบ๎านหนองใหญํ หมูํที่ 11

ตาบล

2 ข๎าง ๆ ละ 95 เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

134 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางถนน
คันคลองญี่ปุ่นเหนือ หมูํที่ 7เริ่มจาก

630 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กว๎าง 7 เมตร ยาว 1,500

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,700,000

-

ถนน 340 ถึงเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน

สะดวกในการเดินทาง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนมี

ยางเพิ่มขึ้น

การคมนาคมที่

1 สาย ยาว

สะดวกรวดเร็ว

1,500 เมตร

135 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 4,หมูํที่ 6,

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

และหมูํที่ 7 ตาบลสระแก๎ว เชื่อมตํอ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 5,360 เมตร

ตาบลสนามคลี อาเภอเมือง

-

-

-

-

6,432,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

5,360 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ตาบล

136 กํอสร๎างถนนลาดยาง เขตติดตํอ

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

-

-

-

2,500,000

-

หมูํที่ 7 ต.วังหว๎า อ.ศรีประจันต๑

สะดวกและการขนสํงพืชผล

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ถึงหมูํที่ 8 ต.ยํานยาว อ.สามชุก

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

2,200 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

2,200 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง
ตาบล
137 กํอสร๎างถนนลาดยางเขตติดตํอ

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

-

2,500,000

-

-

-

หมูํที่ 4 ต.วังน้าซับ อ.ศรีประจันต๑

สะดวกและการขนสํงพืชผล

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ถึงหมูํที่ 2,3 ต.ยํานยาว อ.สามชุก

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

2,100 เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,100 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

138 กํอสร๎างถนนลาดยาง เขตติดตํอ

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

หมูํที่ 5 ต.ยํานยาว อ.สามชุก ถึง

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 2,100 เมตร

บริเวณวัดคลองชะโด อ.ศรีประจันต๑

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

5,040,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,100 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ตาบล
139 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัสติก

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 10.00 เมตร

จากถนนลาดยางสายอูํทอง -

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 3.42 กิโลเมตร

สระกระโจม อาเภออูํทอง ถึงถนน

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ลาดยางสายดอนคา - สวนแตง

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

3,420 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

อาเภอเมือง

ตาบล

140 กํอสร๎างถนนลาดยางสายคันคลอง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ญี่ปุ่นเหนือ (ฝั่งตะวันออก) หมูํที่ 7

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 7,000 เมตร

-

-

3,784,000

-

-

-

-

-

-

18,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ต.สาลี เริ่มจากเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ถึงทิศใต๎เขตติดตํอ ต.เทพมงคล

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

7,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

จ.พระนครศรีอยุธยา

ตาบล
มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

141 กํอสร๎างถนนลาดยาง Asphalt

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

-

-

-

19,049,400

-

Concrete บริเวณหมูํที่ 2-4

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 5,013 เมตร

ต.วังยาง (สายคันคลองชลประทาน

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

1 ซ๎าย - 1 ซ๎าย) เชื่อมตํอ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

5,013 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ต.ศรีประจันต๑ อ.ศรีประจันต๑

ที่

ตาบล

โครงการ

การเดินทาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

142 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตจากแยกถนนเทศบาล 7

สะดวกและการขนสํงพืชผล

(คลอง 20) ถึงสุดเขตตาบลสระแก๎ว

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ด๎านทิศเหนือ ชํวงที่ 3 กม.2+000-

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

3+500 หมูํที่ 7 เทศบาลตาบล

ตาบล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

เมตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

1,500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง

ทําเสด็จ
143 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

จากวัดกระทุํมทอง ต.องครักษ๑

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 2,240 เมตร

อ.บางปลาม๎า - วัดสามเพลง
อ.บางซ๎าย จ.พระนครศรีอยุธยา

-

-

-

20,280,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

2,240 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

144 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 10

การเดินทาง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.โคกคราม ถึง หมูํที่ 8 ต.จรเข๎ใหญํ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 5 กิโลเมตร

อ.บางปลาม๎า

-

5,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

5,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล
145 กํอสร๎างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete บริเวณหมูํที่ 5,8,6,2

การเดินทาง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 5,000 เมตร

-

-

-

-

19,000,000 มีถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ที่

ต.วังยาง (สายคันคลองชลประทาน

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

สายใหญํบางปลาม๎า) เชื่อมตํอ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

5,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง

ตาบล

โครงการ

การเดินทาง
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

146 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.เขาดิน ถึงหมูํที่ 5,4 ต.ยางนอน

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 500 เมตร

อ.เดิมบางนางบวช

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

การเดินทาง

147 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบเคปซีล

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 5 ตาบลรั้วใหญํ ถึงหมูํที่ 7

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ความยาว 500 เมตร

ตาบลบ๎านโพธิ์ อาเภอเมือง

-

-

-

-

1,000,000 มีถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

148 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3

ประชาชนในตาบล

การเดินทาง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองขาม เริ่มจากบริเวณทางแยก

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 6,500 เมตร

หนองแกแชํเสาถึงบริเวณบ๎านเนินโก
ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ

-

-

-

-

10,063,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

6,500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

การเดินทาง

149 กํอสร๎างถนนลาดยาง Asphalt

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

Concrete บริเวณหมูํที่ 4

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 1,300 เมตร

-

4,900,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

(สายดงตาล ถึงบรรไดทอง)

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ต.วังยาง เชื่อมตํอ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

1,300 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบลดอนมะสังข๑ อาเภอเมือง

ตาบล

ที่

โครงการ

การเดินทาง
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

150 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายหลักเชื่อม

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านหนองมะเขือขื่นหมูํที่ 5 ถึงบ๎าน

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

วังจระเข๎ หมูํ 6 เชื่อมตํอตาบล
วังยาว อาเภอดํานช๎าง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

8,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาด

6,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง
151 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9 เริ่ม

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ขนาดกว๎าง 8 เมตร

-

1,744,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

จากบริเวณสี่แยกทุํงแสมถึงบริเวณ

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 800เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

สะพานทุํงนาตาปิ่น เป็นการเชื่อม

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

ยาว 800 เมตร

ใกล๎เคียงมีความ

จากตาบลหนองขาม

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ กับพื้นที่

กับตาบล

การเดินทาง

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง
152 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

ต.หนองขาม เริ่มจากบ๎านนายดาว

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 2,000 เมตร

ขวัญงาม ถึงบริเวณสี่แยกตาสาน

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

เชื่อมตํอกับ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

ยาว 2,000

สะดวกในการเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ

ตาบล

เมตร

การเดินทาง

ได๎สะพาน

ประชาชนมี

เพิ่มขึ้น

การคมนาคม

153 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.
หมูํที่ 7 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

ยาว 50 ม. ผิวจราจร 6 เมตร

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

ทางเท๎ากว๎างข๎างละ 1 เมตร

-

-

-

-

-

-

4,223,000

6,000,000

-

-

เชื่อม ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง

1 สาย ยาว

ที่สะดวกรวดเร็ว

50 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

154 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซเริ่มจาก

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 800 เมตร

บริเวณสี่แยกทุํงแสม ถึงบริเวณ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,744,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

สะพานทุํงนาตาปิ่น ต.ดํานช๎าง

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

800 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

อ.ดํานช๎าง

ตาบล

155 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 5,

การเดินทาง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 13,หมูํที่ 10 ต.หนองโพธิ์

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 3,000 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ เชื่อมตํอระหวําง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

เทศบาลตาบลบํอกรุ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

3,000 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

อ.เดิมบางนางบวช

ตาบล

156 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 6

-

-

-

-

-

การเดินทาง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองโพธิ์ ถึงหมูํที่ 2 ต.แจงงาม

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 9,800 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

9,800 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

-

2,548,000

-

-

-

การเดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

157 โครงการปรับปรุงคันคลอง

เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาความ

กว๎าง 8 เมตร ยาว 790

ชลประทานโดยลงหินคลุกบดอัดแนํน

เดือดร๎อนของราษฎรในพื้นที่และ

เมตร หนา 0.15 เมตร

หมูํที่ 7 ต.สระพังลาน-หมูํ 11

ตาบลใกล๎เคียง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

-

-

-

ต.ดอนมะเกลือ

158 กํอสร๎างถนนลาดยาง จากบ๎าน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนมี

ถนนที่รับ

การคมนาคมที่

การปรับปรุง

สะดวกรวดเร็ว

ยาว 790 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองเตําทอง หมูํ 1 ต.หนองราชวัตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,600 เมตร

ถึงเขต ต.หนองผักนาก อ.สามชุก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

3,600,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

2,600 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง
159 กํอสร๎างถนนลาดยาง จากบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

หนองทราย หมูํที่ 3 ต.หนองราชวัตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

5,500 เมตร

ถึงบ๎านบํอสาราญ หมูํที่ 4 ต.ทะเลบก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

อ.ดอนเจดีย๑

7,755,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

5,500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง
160 กํอสร๎างถนนลาดยางจากบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

หนองราชวัตรหมูํ 4 ต.หนองราชวัตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

7,500 เมตร

ถึงบ๎านสระยายโสม หมูํที่ 9

สะดวก รวดเร็ว

ต.หนองหญ๎าไซ อ.หนองหญ๎าไซ

-

-

-

-

10,575,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

7,500 เมตร

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

161 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองกระทุํม อ.เดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

คาบเกี่ยวพื้นที่ ต.หนองมะคําโมง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

15,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาว 7 กิโลเมตร ไหลํทาง

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ข๎างละ 1.50 เมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 7 กม.

สะดวกในการเดินทาง

อ.ดํานช๎าง

การเดินทาง
162 โครงการซํอมแซมลงหินคลุก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

กลบหลุมบํอถนนจากบริเวณแยก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

ถนนบางลี่-สุพรรณบุรี หมายเลข

สะดวก รวดเร็ว

-

1,000,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่รับ

และประชาชนในพื้นที่

การซํอมแซม

ใกล๎เคียงมีความ

3260 ถึงบริเวณสะพาน คสล.

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

หน๎าโรงเรียนแมํพระประจักษ๑

ยาว 1,000

การเดินทาง

เมตร
163 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง มอ.

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

15,000,000 มีถนนลาด

จากสี่แยกสะพานหนองนิ้วเอน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ไหลํทาง 1.50 เมตร ยาว

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ต.ไรํรถ ถึงเขตติดตํอหมูํ 7 ต.ตลิ่งชัน

สะดวก รวดเร็ว

5,000 เมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 5,000

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

อ.เมือง

164 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ดอนเจดีย๑ ตํอจากสะพานหนองน้า

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,600 เมตร

เตียนถึงสะพานหนองกะเถาว๑

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

4,320,000

-

ประชาชนในตาบล

เชื่อมติดกับ ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

165 กํอสร๎างถนนลาดยาง เริ่มจากทาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หลวงหมายเลข 321 เขตติดตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,300 เมตร

ต.ดอนมะนาว - ทุํงคอก ถึงถนน

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

3,000,000

-

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

1,600 เมตร

การเดินทาง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

รพช.กระตีบ - ทุํงคอก หมูํที่ 1

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

ต.ทุํงคอก อ.สองพี่น๎อง

1,300 เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

หมูํที่ 4 ต.ทุํงคอก อ.สองพี่น๎อง

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

จ.สุพรรณบุรี เป็นเขตเชื่อมตํอ

2,447 เมตร

การเดินทาง

ได๎สะพาน

ประชาชนมี

เพิ่มขึ้น

การคมนาคมที่

1 สาย

สะดวกรวดเร็ว

จ.สุพรรณบุรี
166 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํบ๎านจุดบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

นางบุญชู ปานอาพันธ๑ ถึงถนนลาด

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,447 เมตร

ยางหนองวัลย๑เปรียง - ทับกระดาน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

6,000,000

-

ต.หนองวัลย๑เปรียง , ต.ทับกระดาน,
ต.ทุํงคอก
167 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีต
หมูํที่ 8 ต.มะขามล๎ม อ.บางปลาม๎า

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร

-

1,500,000

-

-

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

เชื่อมตํอ ต.ดอนกายาน อ.เมืองฯ

-

ยาว 15 เมตร
168 กํอสร๎างถนนลาดยางสายภายใน
หมูํบ๎านดอนกระเบื้อง หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนลาดยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เดิมถึงคลองชลประทาน

-

-

-

-

4,440,000 มีถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ต.บางพลับ ถึงคลองชลประทาน

สะดวก รวดเร็ว

ต.บ๎านกุํม อ.สองพี่น๎อง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร หนา

ยาว2,000

สะดวกในการเดินทาง

5 ซม. พร๎อมลงหินคลุก

เมตร

การเดินทาง

ไหลํทาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

169 กํอสร๎างถนนลาดยางเลียบคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

8,850,000 มีถนนลาด

ลาบางโคกจากประตูน้าเภาทลาย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 5,900 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ตาบลบางตะเคียน ถึงเขตตาบล

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว5,900

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ต๎นตาล อาเภอสองพี่น๎อง

170 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.

-

2,000,000

-

-

-

ประชาชนในตาบล

แคปซีล หมูํที่ 8 ต.ดอนมะเกลือ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

- หมูํที่ 6 B1845ต.ดอนมะเกลือ

สะดวก รวดเร็ว

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 1,000

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

สิ้นสุดหมูํที่ 6 บ๎านเขาซํอนหม๎อ

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง

ยาว 12 กม.

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

171 กํอสร๎างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

แอสฟัลส๑ติกคอนกรีต จุดเริ่มต๎น

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 12 กิโลเมตร

ตาบลสระพังลาน อาเภออูํทอง

สะดวก รวดเร็ว

172 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านดอนกลาง ต.ดอนมะนาว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

เชื่อมตํอกับ ต.เนินพระปรางค๑

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

4,000,000

-

-

27,000,000

-

-

-

อ.สองพี่น๎อง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

173 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางใหมํเป็น

ยาว2,000

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร

7,000,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ASPHAL CONCREIE เขตติดตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 4,600 เมตร

ถนนที่รับ

และประชาชนในพื้นที่

กับหมูํที่ 1,5 ต.ทุํงคลี และหมูํที่ 5,6

สะดวก รวดเร็ว

รวมไหลํทาง

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงมีความ

ต.โคกช๎าง อ.เดิมบางนางบวช

ยาว 4,600

สะดวกในการเดินทาง

(คาบเกี่ยวพื้นที่ ต.ทุํงคลี ,ต.เขาพระ,

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

จ.อํางทอง (คาบเกี่ยวพื้นที่

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

ต.ยางนอน ต.สีบัวทอง จ.อํางทอง)

ยาว 7,500

การเดินทาง

ต.โคกช๎าง)
174 กํอสร๎างถนนลาดยาง จากหมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

ต.ยางนอน ผํานหมูํที่ 2,3,5,7,9,10

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 7,500 เมตร

ต.เขาดิน ถึงหมูํที่ 9 ต.สีบัวทอง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

15,000,000

-

เมตร
175 กํอสร๎างถนนลาดยางตํอจาก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

โครงการเดิม หมูํที่ 9 บ๎านเขาเขียว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

รํวมกับองค๑การบริหารสํวนจังหวัด

สะดวก รวดเร็ว

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

หนา 0.15 เมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

สุพรรณบุรี (คาบเกี่ยวพื้นที่ อบต.

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

เขาพระ , อบต.หัวเขา)

ยาว 1 กม.

การเดินทาง

176 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านไผํโรงโขน ต.ดอนมะนาว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

-

-

2,295,000

-

-

-

-

-

-

4,000,000 มีถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอกับ ต.เนินพระปรางค๑

สะดวก รวดเร็ว

อ.สองพี่น๎อง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

177 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายหลัก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เชื่อมระหวํางบ๎านเขาธง หมูํที่ 9

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 8,500 เมตร

บ๎านหนองมะเขือขื่น หมูํที่ 5 และ

สะดวก รวดเร็ว

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว2,000

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

18,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงมีความ

บ๎านน้าตกไทรทอง หมูํที่ 7

ทาง ยาว

สะดวกในการเดินทาง

เชื่อมตํอ ต.วังยาว อ.ดํานช๎าง

8,500 ม.

การเดินทาง

178 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบํอกรุ -

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

บ๎านลาด ต.บํอกรุ คาบเกี่ยวพื้นที่

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 5 กิโลเมตร

ต.หนองกระทุํม อ.เดิมบางนางบวช

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

10,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 5 กม.

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง
179 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เทศบาลตาบลปากน้า อ.เดิมบางฯ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

คาบเกี่ยวพื้นที่ ต.วังไกํเถื่อน

สะดวก รวดเร็ว

จ.ชัยนาท

180 โครงการกํอสร๎างลาดยางแบบ

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาว 2,300 เมตร จากนา

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

นายสุวรรณ ม๎าทอง ถึงนา

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

นางสมหมาย ไผํใต๎

ยาว 2,300

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง
คมนาคมที่ดีขึ้น

-

-

-

6,900,000

6,500,000

-

เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างถนนลาดยาง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ผิวจราจร CAPE SEAL

ระยะยาว 1,545 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

คลองสํงน้าสาย 4 ขวา 5 ซ๎าย 2

คิดเป็นพื้นที่ ไมํน๎อยกวํา

1 สาย

ตํอจากลาดยางเดิม หมูํที่ 6 ถึง

9,270 ตร.ม.

ระยะยาว

CAPE SEAL หมูํ 6, 2 จากบริเวณ

-

-

-

บริเวณที่นาราษฏร หมูํที่ 2

1,545 เมตร

ตาบลบ๎านดอน อาเภออูํทอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

181 กํอสร๎างถนนลาดยางริมคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ชลประทาน 6 ซ๎าย 1 ซ๎าย หมูํที่ 11

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 2,500 เมตร

ต.เดิมบาง ถึงหมูํที่ 4 ต.ปากน้า

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

6,300,000

-

อ.เดิมบางนางบวช

182 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 2

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 2,500

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,500 เมตร จากคลอง

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช

สะดวก รวดเร็ว

ชลประทาน ถึงนานายถนอม

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ใยแจํม

ยาว 1,500

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

-

-

จะได้รับ

เทศบาลตาบลปากน้า คาบเกี่ยว

3,400,000

-

(KPI)

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

183 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางใหมํ

-

ตัวชี้วัด

-

4,500,000 มีถนนลาด

-

ประชาชนในตาบล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร

เป็น ASPHAL CONCREIE เพื่อ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 5,500 เมตร

ถนนที่รับ

และประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอระหวํางหมูํ 1,5,6ต.โคกช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

รวมไหลํทาง

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 5,500

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 9,800

สะดวกในการเดินทาง

กับ ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช

184 กํอสร๎างถนนลาดยาง ต.หนองโพธิ์

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ เชื่อมตํอ ต.แจงงาม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 9,800 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

25,480,000

-

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

185 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เทศบาลตาบลเขาดิน คาบเกี่ยวพื้นที่

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,500 เมตร

ตาบลทุํงคลี อ.เดิมบางนางบวช

สะดวก รวดเร็ว

186 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตจากแยกถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,500 เมตร

สายสระแก๎ว - หนองโคก แยกวัด

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

3,000,000

-

-

-

-

-

การเดินทาง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 1,500

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

การเดินทาง

2,790,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่รับ

และประชาชนในพื้นที่

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงมีความ

พุทธมงคล ถึงบ๎านหัวป้อมคลอง 19

ยาว 1,500

สะดวกในการเดินทาง

เป็นการเชื่อมตํอระหวํางตาบล

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

สระแก๎ว และตาบลทําเสด็จ
187 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองสะเดา อ.สามชุก ถึง

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ยาว 1,200 เมตร

ต.วังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

ยาว 1,200

สะดวกในการเดินทาง

ตาบล

เมตร

การเดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

188 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง
ยายสุํมแยกจากถนนหัวเกาะ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 1,000 เมตร

-

-

2,400,000

-

-

-

-

2,500,000

-

-

หนองแปดค่า เชื่อมตํอระหวํางหมูํ 6

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ตาบลสนามชัยกับตาบลไผํขวาง

ยาว 1,000

สะดวกในการเดินทาง

อาเภอเมือง

เมตร

การเดินทาง

ที่

โครงการ

สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

189 กํอสร๎างถนนลาดยางแคปซีล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 4 ต.สระพังลาน ถึงหมูํที่ 7

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 700 เมตร

ต.สระยายโสม อ.อูํทอง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,400,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 700ม.

สะดวกในการเดินทาง

การเดินทาง
190 โครงการกํอสร๎างถนนผิวทางลาดยาง
แคปซีล (CAPE SEAL) ชํวงที่ 1

เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างถนนลาดยาง

ขนาดกว๎าง 6.00 ม. ไหลํทาง

ผิวจราจร CAPE SEAL

0.50 เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

-

12,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่ดีขึ้น

บ๎านสุวรรรวัฒน๑ หมูํที่ 9

1 สาย

ตาบลสระพังลาน ถึงเขตติดตํอ

ยาว 700ม.

ตาบลสระยายโสม อ.อูํทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
191 โครงการกํอสร๎างลาดยางแบบ

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ทางยาว 3,250 เมตร คิดเป็น

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่ดีขึ้น

ที่นานายหนู เจาตระกูล หมูํที่ 9

พื้นที่ไมํน๎อยกวําง 19,500

1 สาย

ถึงหมูํที่ 6 เขตติดตํอตาบล

เมตร

ยาว 3,250

CAPE SEAL หมูํที่ 9 , 6 จากบริเวณ

เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างถนนลาดยาง

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะ

ผิวจราจร CAPE SEAL

-

-

-

15,209,000

-

ยุ๎งทะลาย
192 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2

เมตร
เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ยํานยาว อ.สามชุก ถึงบึงควง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต๑

สะดวก รวดเร็ว

-

2,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงมีความ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

193 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองสะเดา อ.สามชุก ถึงถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

บ๎านทึง - หนองอีพัง อ.สามชุก

สะดวก รวดเร็ว

194 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.กระเสียว อ.สามชุก และหมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

ต.กระเสียว ถึงหมูํที่ 1 ต.กระเสียว

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 1 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

ถึงหมูํที่ 2 ต.หนองราชวัตร

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

คันคลองสังโฆ หมูํที่ 1,4,5 ต.วัดดาว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาวประมาณ 1,000 ม.

ถึงหมูํที่ 1,8 ต.บางใหญํ

สะดวก รวดเร็ว

-

2,000,000

-

-

อ.บางปลาม๎า
197 กํอสร๎างถนนลาดยางเขตติดตํอหมูํ 4

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15

-

-

-

-

เมตร

การเดินทาง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

-

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย ยาว

ความสะดวกในการ

1,000 เมตร

เดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย ยาว

ความสะดวกในการ

1,000 เมตร

เดินทาง

2,000,000 มีถนนลาด

อ.หนองหญ๎าไซ

196 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก

สะดวกในการเดินทาง

2,000,000 มีถนนลาด

อ.สามชุก
195 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านหนองโสน

ยาว 1,000

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย ยาว

ความสะดวกในการ

1,000 เมตร

เดินทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย ยาว

ความสะดวกในการ

1,000 เมตร

เดินทาง

1,500,000 มีถนนลาด

ประชาชนทั้ง 2

ต.วังน้าซับ อ.ศรีประจันต๑ ถึงหมูํ 2,3

คมนาคมของประชาชน 2 ตาบล

ต.ยํายยาว อ.สามชุก

และตาบลอื่นๆ

เมตร ยาว 700 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ตาบลมีสายทาง

1 สาย

เดินทางเพิ่มมากขึ้น

ยาว 700ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

198 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางหมูํ 16
จุดเริ่มถนนลาดยางเดิมถึงสะพานปูน

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

ระยะทาง 0.200 กม.

คมนาคมที่สะดวก

กว๎าง 6 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

500,000

เขตติดตํอตาบลหนองบํอ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

1 สาย ระยะ
ทาง 0.200
กิโลเมตร

199 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน
ต.ห๎วยขมิ้น ติดตํอกับหมูํที่ 6

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ต.นิคมกระเสียว อ.ดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

200 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

2,000,000

-

ความยาวประมาณ 1,000 ม.

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ตาบลนิคมกระเสียว กับตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาวประมาณ 1,000 ม.

ดํานช๎าง อาเภอดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

-

2,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย ยาว

ความสะดวก

1,000 เมตร
201 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านเขาใหญํ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ตาบลองค๑พระ เชื่อมตํอกับตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาวประมาณ 1,000 ม.

หนองปรือ อาเภอดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

202 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

-

-

2,000,000

-

-

987,000

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ต.บ๎านโพธิ์ เชื่อมโยงจากหมูํที่ 5

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ต.รั้วใหญํ จากถนนลาดยางสาย

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 550 เมตร

อูํยา - ดอนจันทร๑ ถึงบ๎าน

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 550 ม.

สะดวกรวดเร็วขึ้น

นายบุญลือ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

203 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต๑ติก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 1 เชื่อมตํอหมูํที่ 4 สายบ๎าน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ดอนมะเกลือ - บ๎านห๎วยม๎าลอย

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

9,600,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ไหลํทางข๎างละ 1 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 4,885 เมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ซี่งเป็นถนนคาบเกี่ยวกับหมูํที่ 2

4,885เมตร

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ
และหมูํที่ 9 ต.บ๎านสระ อ.สามชุก
204 โครงการปรับปรุงคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 8 เมตร ยาว 700

ชลประทานโดยลงหินคลุกบดอัดแนํน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร หนา 0.15 เมตร

หมูํที่ 7ต.สระพังลาน-11

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

500,000

-

ต.ดอนมะเกลือ

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่รับ

ประชาชนในพื้นที่

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 700

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร
205 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสามแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองปรือ หมูํที่ 7 ต.หนองขาม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาวประมาณ 2,000 ม.

ถึงบ๎านหนองห๎าง อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

5,000,000

ถึงเขตติดตํอ จ.กาญจนบุรี

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

2,000เมตร
206 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 - 5
ต.ดอนกายาน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน
สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

จานวน 2 สาย
สายที่ 1 กว๎าง 6 เมตร ยาว

-

-

-

-

6,696,000 มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 2 สาย

ประชาชนในตาบลและ

ประชาชนในพื้นที่

- จากเขตติดตํอตาบลรั้วใหญํถึง

สะดวก รวดเร็ว

สายที่ 1 ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะพาน คสล. วัดนิเวศน๑ธรรมาราม

1,700 เมตร
สายที่ 2 กว๎าง 6 เมตร ยาว

1,700 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

- จากถนนเลี่ยงเมืองถึงสะพาน

1,400 เมตร

สายที่ 2 ยาว

คสล.หน๎าวัดนิเวศน๑ธรรมาราม
ที่

โครงการ

1,400 เมตร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

207 กํอสร๎างถนนลาดยางสายคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ม.อ. หมูํที่ 7 ต.ดอนเจดีย๑ เชื่อมตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทาง 1,700 เมตร

กับ ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,042,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,700เมตร

208 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านคูเมือง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ตาบลทุํงคลี อาเภอเดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาวประมาณ 1,000 ม.

เชื่อมตํอตาบลสระแจ๎ง จ.สิงห๑บุรี

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

1,900,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,000เมตร
209 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยาว 850 ม. มีพื้นที่ลาดยาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่ดีขึ้น

ชานหมาก หมูํที่ 8 จากบริเวณ

ไมํน๎อยกวํา 5,100 ตารางม.

1 สาย

ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 324

พร๎อมไหลํทางกว๎างข๎างละ

ยาว 850 ม.

(ข๎างป้อมตารวจทางหลวง)

0.00-0.50 ม.หรือตาม

- บริเวณทางหลวงท๎องถิ่น

สภาพพื้นที่

จราจรCAPE SEAL บ๎านเขา

สพ.ถ 41 -018
บ๎านเขาชานหมาก - บ๎านหนองบัว

เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างถนนลาดยาง

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 ม.

ผิวจราจร CAPE SEAL

-

-

-

10,000,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

210 โครงการเสริมคันคลอง หมูํที่ 10
ต.กระจัน-หมูํที่ 3 ต.ยุ๎งทะลาย

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 4 เมตร หนา 0.1

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางที่

ประชาชนมีความ

เมตร ระยะทาง 5,000 เมตร

ได๎รับการ

ปลอดภัยจากปัญหา

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 20,000

เสริมคันคลอง

น้าทํวมพื้นที่ทาง

ตารางเมตร

ยาว 5,000

การเกษตร

เมตร
211 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 2,7

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ตาบลเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาวประมาณ 2,000 ม.

ถึงตาบลศรีบัวทอง จังหวัดอํางทอง

สะดวก รวดเร็ว

-

5,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 2,000

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร

212 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ตาบลโคกช๎าง อาเภอเดิมบางนางบวช สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง
ถึงตาบลพักทัน จังหวัดสิงห๑บุรี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

18,000,000

ระยะทางยาว 6 กิโลเมตร

สะดวก รวดเร็ว

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย

ความสะดวก

ยาว 6 กม.
213 กํอสร๎างถนนลาดยางสายหลัก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เชื่อมระหวํางบ๎านหนองมะเขือขื่น 5

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

ถึงบ๎านวังจรเข๎ หมูํที่ 6 ต.องค๑พระ

สะดวก รวดเร็ว

เชื่อมตํอตาบลวังยาว อาเภอ

-

-

-

-

14,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 6,000

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ดํานช๎าง

ที่

เมตร

โครงการ

214 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.นิคมกระเสียว ถึงบ๎านพุปลาก๎าง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

9,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ระยะทางยาว 5 กิโลเมตร

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

พร๎อมไหลํทางข๎างละ 1 เมตร

1 สาย ระยะ

ความสะดวก

ทางยาว
5,000 เมตร
215 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง ม.อ.

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

15,000,000 มีถนนลาด

จากทางแยกสะพานหนองนิ้วเอน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑ ถึงเขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

พร๎อมไหลํทางข๎างละ1.50 ม.

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หมูํที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

ประชาชนในตาบลและ

ยาว 5,000
เมตร
216 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ชลประทาน หมูํที่ 6 ต.หนองหญ๎าไซ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

ถึงเขตติดตํอ ต.หนองโพธิ์

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

4,400,000

-

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 2,000
เมตร
217 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสี่แยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองกวาง ตาบลหนองหญ๎าไซ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,200 เมตร

ถึงเขตติดตํอ ต.ทัพหลวง

สะดวก รวดเร็ว

-

4,840,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.หนองหญ๎าไซ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 2,200
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

218 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีต
หมูํ 8 ต.มะขามล๎ม เชื่อมตํอ

เพื่อใช๎เป็นทางสัญจรเชื่อมระหวําง กว๎าง 6 เมตร ยาวไมํน๎อย
ต.มะขามล๎มและต.ดอนกายาน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,500,000 ได๎สะพาน

กวํา 15 เมตร

ต.ดอนกายาน

การสัญจรระหวําง

เพิ่มขึ้น

ตาบลเป็นไปด๎วย

1 สาย

ความสะดวก

ระยะทาง
ยาว 15
เมตร
219 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหลังปั๊ม

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ปตท. หมูํที่ 13 ต.หนองหญ๎าไซ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

ถึงเขตติดตํอ หมูํ 5 ต.หนองราชวัตร

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

11,000,000

-

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

1 สาย

ความสะดวก

ระยะทาง
ยาว 5,000
เมตร

220 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ศาลาขาว อ.เมือง เขตติดตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 250 เมตร

ตาบลดอนคา อาเภออูํทอง

สะดวก รวดเร็ว

-

600,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

250 เมตร
221 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว CAPE

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

1,350,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

SEAL บริเวณหมูํที่ 8 ต.บ๎านโพธิ์

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

พร๎อมไหลํทางยาว 500

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

จากถนนสายอูํยา - ดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

เมตร

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงบ๎านนายทวี โพธิ์ศรีทอง

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เชื่อมตํอเขต ต.ดอนโพธิ์ทอง

500 เมตร

อ.เมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

222 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว CAPE

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

SEAL บริเวณคันคลองระบายน้า

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ทุํงสามแสนทั้ง 2 ฝั่ง (เขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

ตาบลไรํรถ,ตลิ่งชัน,บ๎านโพธิ์

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

43,200,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

พร๎อมไหลํทาง ระยะทางยาว

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ฝั่งละ 8 กิโลเมตร (รวม 2 ฝั่ง

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

16 กิโลเมตร)

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

,สนามคลี และตาบลสระแก๎ว
223 โครงการลงลูกรังถนนสายคันคลอง

ตัวชี้วัด

16 กิโลเมตร
เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว

-

-

-

-

886,000

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับ

ห๎าร๎อยหมูํที่ 3 ต.หนองกระทุํม

และการขนสํงพืลผลทางการเกษตร 2,600 เมตร หนา 0.12

ถนนที่ลง

ประโยชน๑ในการ

ถึงหมูํที่ 3 ต.บํอกรุ

ของราษฎรออกสูํตลาด ทั้งยังเป็น

ลูกรังถนน

เดินทางสัญจรรํวมกัน

เมตร

การเชื่อมตํอระหวํางตาบล

ยาว 2,600
เมตร

224 กํอสร๎างถนนลาดยางสายภายใน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํบ๎านดอนกระเบื้องหมูํที่ 3 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

บางพลับถึงคลองชลประทานตาบล

สะดวก รวดเร็ว

-

2,220,000

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,000 เมตร

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

บ๎านกุํม อาเภอสองพี่น๎อง

-

2,000 เมตร
225 กํอสร๎างถนนผิวลาดยาง หมูํที่ 4
ต.บ๎านช๎าง เชื่อมตํอ ต.บางตาเถร

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,800 เมตร

-

-

-

-

3,000,000 มีผิวลาดยาง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

ประชาชนในพื้นที่

อ.สองพี่น๎อง

สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,800 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

226 กํอสร๎างถนนลาดยางจากถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ลาดยางเขตติดตํอหมูํที่ 7 ต.ยํานยาว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

อ.สามชุก กม.+0.000 ถึงหมูํที่ 4

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

9,600,000

-

ต.ดอนปรู กม.+4.000 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

4,000 เมตร
227 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสะพาน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ทําพิกุลเขตติดตํอหมูํที่ 15 ต.วังลึก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

อ.สามชุก กม.+0.000 ถึงถนน คสล.

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

4,800,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองใหญํ - หนองทอง

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หมูํที่ 5 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต๑

2,000 เมตร

228 โครงการปรับปรุงถนนคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎าง 6.00 ม.ยาว

หมูํ 2 ต.เขาดิน - เขต หมูํที่ 8

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ต.ทุํงคลี อ.เดิมบาฯ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

334,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

1,960เมตร ปริมาตรลูกรัง

ถนนที่รับ

ประชาชนในพื้นที่

784 ลูกบาศก๑เมตร

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ

ยาว 1,960

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร
229 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 2 -5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

จานวน 2 สาย

-

-

-

-

6,696,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ต.ดอนกายาน บริเวณสะพาน คสล.

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

หน๎าวัดนิเวศน๑ธรรมาราม เขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

6 เมตร ยาว 1,700 เมตร
สายที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง

2 สาย
สายที่ 1 ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

6 เมตร ยาว 1,400 เมตร

1,700 เมตร
สายที่ 2 ยาว

ตาบลรั้วใหญํ อาเภอเมือง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,400 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

230 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 3

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนสาหรับ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ต.สนามคลี เริ่มจากสะพานปูน

ใช๎ในการคมนาคมํและขนสํง

3,000 เมตร

หนองศาลา ต.ตลิ่งชัน ผําน

ผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,600,000 มีถนนลาด

ต.สนามคลี ถึง ต.สระแก๎ว

ประชาชนได๎รับความ

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

1 สาย ระยะ

คมนาคม

ทางยาว
3,000 เมตร

231 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามคลอง
หมูํที่ 8 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก ยาว 50 ม. ผิวจราจร 6 ม.
ในการสัญจรและขนสํง

-

-

-

6,000,000

-

ทางเท๎ากว๎างข๎างละ 1 เมตร

เชื่อม ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น๎อง

ได๎สะพาน

ประชาชนมี

เพิ่มขึ้น

การคมนาคมที่

1 สาย

สะดวกรวดเร็ว

ยาว
50 เมตร
232 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ยายสุํมแยกจากถนนหัวเกาะ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 1,000 เมตร

หนองแปดค่า ตาบลสนามชัย

สะดวก รวดเร็ว

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงเขตตาบลโพธิ์พระยา

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอเมือง

1,000 เมตร

233 กํอสร๎างถนนลาดยางเรียบคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

2,500,000

-

-

-

-

4,250,000

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ชลประทาน หมูํที่ 3 บ๎านลาดตาล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เชื่อมติดตํอตาบลดอนตาล (จาก

สะดวก รวดเร็ว

ระยะทางยาว 3,900 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สะพานวัดใหมํอินทราวาส หมูํที่ 5

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

สุดเขต ต.ดอนมะสังข๑ เชื่อมติดตํอ

3,900 เมตร

ต.ดอนตาล อ.เมือง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

234 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

คอนกรีต ถนนคันคลองชลประทาน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

โดยแบํงเป็น 2 ชํวง
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 6 ม.

ผักไหํ เชื่อมหมูํที่ 12,7,8 ต.โคกคราม

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.50 เมตร

เชื่อมถึงเขตติดตํอ ต.องครักษ๑

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

12,000,000

-

ระยะทางยาว 3,600 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 6 ม.

อ.บางปลาม๎า

235 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

2 ชํวง
ช่วงที่ 1 ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ไหลํทางข๎างละ 1.50 เมตร

3,600 เมตร
สายที่ 2 ยาว

ระยะทางยาว 200 เมตร

200 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เริ่มจากถนนลาดยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 933 เมตร

สายจร๎าเกํา - หนองขาม ถึงถนน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

1,119,600 มีถนนลาด

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลาดยางสายคลอง 18 ต.ตลิ่งชัน

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.เมือง

933 เมตร

236 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่และ

ยางเพิ่มขึ้น

หมูํบ๎านใกล๎เคียงได๎มี

ทุํงนาตาปิ่น หมูํที่ 9 ต.หนองขาม

1 สาย ระยะ

ลานปูน สาหรับใช๎ทา

อ.หนองหญ๎าไซ ถึง หมูํที่ 3

ทางยาว

กิจกรรมตํางๆ

Cape Sealสายบ๎านทุํงแสม-บ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว159 เมตร
ในการสัญจรและขนสํง

-

400,000

-

-

-

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

159 เมตร

237 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎านทุํงนา

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ตาปิ่น ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

เชื่อมตํอบ๎านทุํงแสม ต.หนองขาม

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

10,000,000 มีถนนลาด

อ.หนองหญ๎าไซ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

238 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสะพาน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ทําพิกุล - เขตติดตํอหมูํที่ 15 ต.วังลึก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

อ.สามชุก กม.+0.000 ถึงถนน

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,800,000

-

อยํางสะดวก
ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะทาง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 4,000 ม.

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ระยะทางประมาณ 2,000

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

เมตร

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

คสล. บ๎านหนองใหญํ - หนองทอง

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หมูํที่ 5 ต.ดอนปรู กม.+2.000

2,000 เมตร

239 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เริ่มจากบริเวณโรงงาน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,500 เมตร

หม๎อกรองถึงหมูํที่ 9 ต.บ๎านโพธิ์

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

4,200,000

อ.เมือง และแยกลงบึงอารยะ

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

3,500 เมตร

240 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี สายคันคลอง 18 ซ๎าย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,000 เมตร

เริ่มจากเขตติดตํอ ต.ตลิ่งชัน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

3,600,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงเขตติดตํอเทศบาลตาบลสระแก๎ว

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอเมือง

3,000 เมตร

241 กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

วังกุํม หมูํที่ 1 ตาบลโพธิ์พระยา

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 950 เมตร

เชื่อมตํอเขต อบต.พิหารแดง

สะดวก รวดเร็ว

-

3,500,000

-

-

-

อ.เมือง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

242 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เริ่มจากบ๎านดอนขวาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,400 เมตร

ถึงร๎านค๎านางเจียม แสนโก

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,880,000

-

ติดตํอ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ระยะทางยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

950 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

2,400 เมตร
243 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เริ่มจากถนนลาดยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,400 เมตร

สายหนองโสน - สองเขต ถึงนา

สะดวก รวดเร็ว

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

นายทึม ขุนพิศาล ต.พลับพลาไชย

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.อูํทอง

2,400 เมตร

244 กํอสร๎างถนนลาดยาง (จากบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองยาว หมูํที่ 2 - สุดเขตตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร

ห๎วยขมิ้น หมูํที่ 13 บ๎านหนองพลับ)

สะดวก รวดเร็ว

-

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เป็นเขตเชื่อมตํอกับ ต.นิคมกระเสียว

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.ดํานช๎าง

3 กิโลเมตร

ชลประทานสาย 1 ระหวํางมา

การสัยจรและขนพืชผลการ

-

-

-

6,000,000

-

ยางเพิ่มขึ้น

กว๎าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร

-

-

ประชาชนในตาบลและ

เพื่อทั้ง 2 ตาบลได๎ใช๎ประโยชน๑ใน

-

-

มีถนนลาด

245 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามคลอง

-

2,880,000

-

-

2,500,000 มีสะพาน
คอนกรีต

ประชาชนสามารถมี
ระบบคมนาคมที่ดี

ต.กฤษณา หมูํ 8 ต.สาลี

เกษตรไปขายสูํตลาด

เสริมเหล็ก

ตามามตราฐานสากล

เพิ่มขึ้น 1
สาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

246 กํอสร๎างถนนลาดยางจุดทางแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ติดคลองสํงน้ามะขามเฒํา บริเวณ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

แยกบ๎านดอนมะเกลือ หมูํที่ 1

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

9,059,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ไหลํทาง 1.50 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,837 เมตร

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดบริเวณ หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยม๎าลอย

ทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตาบลหนองสาหรําย ติดเขตหมูํที่ 2

4,837 เมตร

บ๎านหนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ
247 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

42,696,600 มีถนนลาด

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑ แยกจาก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 11.860

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ทางหลวงชนบทสายแยก ทล.333 -

สะดวก รวดเร็ว

กิโลเมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หนองหญ๎าไซ (สพ.3015) บริเวณ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

วัดหนองทราย - ถนนลาดยาง

ยาว 11,860

วัดทับตาแทน ติดตํอ

เมตร

ประชาชนในตาบลและ

อ.หนองหญ๎าไซ

248 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองมะคําโมง ถึงหมูํที่ 4

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,500 เมตร

ต.วังคัน อ.ดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

-

3,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

ยาว 2,500
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

249 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 2

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ปากน้า จากคลองชลประทาน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

ถึงนานายถนอม ใยแจํม ซึ่งเป็นเขต

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,500,000 มีถนนลาด

ติดตํอกับ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางฯ

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 1,500
เมตร
250 โครงการซํอมแซมถนนลาด

ระยะทาง

ประชาชนสามารถ

ถนนที่รับ

มีระบบคมนาคมที่ดี

สายคูบัวหมูํ 7 ต.วัดดาว และ

การปรับปรุง

ตามามตราฐานสากล

ต.มะขามล๎ม

ซํอมแซม

ยางบริเวณตํอเชื่อมพื้นที่ระหวําง

เพื่อปรับปรุงถนนให๎มีสภาพพร๎อม กว๎าง 6 เมตร ยาว
ใช๎งานในระบบคมนาคมที่ดี

-

2,000,000

-

-

1,500 เมตร

-

ยาว 1,500 ม.

251 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ปากน้า อ.เดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,300 เมตร

จากนานายสุวรรณ ม๎าทอง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

6,900,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงบ๎านนางสมหมาย ไผํใต๎

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ซึ่งเป็นเขตติดตํอหมูํที่ 11

ยาว 2,300

ต.วังไกํเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

เมตร

252 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 - 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เริ่มจากเขต ต.ทําเสด็จ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

อ.เมือง ถึงประตูน้าคลอง 19

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

7,200,000

-

และถึงสะพานหนองแซง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนใน

ระยะทางยาว

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

6,000 เมตร

ความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

253 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 7

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ปากน้า อ.เดิมบางนางบวช

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

จากบริเวณสี่แยกไฟแดง (ถนน

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,750,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สายสุพรรณบุรี - ชัยนาท สาย340)

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงคลองแสมสาร เขตติดตํอ

ยาว 1,000

ต.วังไกํเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

เมตร

254 กํอสร๎างถนนลาดยางจากแยกบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

นายมงคล ชลาไทย หมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,000 เมตร

ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง -

สะดวก รวดเร็ว

-

7,000,000

-

-

-

หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม อ.เดิมบางฯ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 3,000
เมตร
255 กํอสร๎างถนนลาดยางสี่แยกบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ดอนขํอ หมูํที่ 20 ต.หนองมะคําโมง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

บ๎านโศกไรํ หมูํที่ 9 ต.หนองกระทุํม

สะดวก รวดเร็ว

อ.เดิมบางนางบวช

-

-

-

12,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 5,000
เมตร

256 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน
พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว
ในการสัญจรและขนสํง

-

-

-

-

1,050,000 ระยะทางถนน

350 เมตร

ประชาชนมีการ

ที่รับการปรับปรุง คมนาคมที่สะดวก

Asphaltic concrete หมูํที่ 11

ซํอมแซมยาว

จากถนนศาลารํวมใจ เขตติดตํอ

350 เมตร

รวดเร็ว

ต.ทําระหัด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

257 กํอสร๎างถนนลาดยางสายหนอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

มะคําโมง หมูํที่ 1 ต.หนองมะคําโมง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

อ.ดํานช๎าง - บ๎านป่าซาง หมูํที่ 6

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

14,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.วังคัน อ.ดํานช๎าง (หมูํที่ 1,3,9,

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

16) หมูํที่ 6 ต.วังคัน อ.ดํานช๎าง

ยาว 6,000
เมตร

258 กํอสร๎างถนนลาดยางถนนสายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

เขาบางงาม หมูํ 9 ต.หนองมะคําโมง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

ถึงหมูํที่ 5 บ๎านทุํงกว๎าง ต.วังคัน

สะดวก รวดเร็ว

-

10,000,000

-

-

-

อ.ดํานช๎าง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทางยาว 4,000

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร
259 กํอสร๎างถนนลาดยางตั้งแตํแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

กม.5 - บ๎านหนองโดน เขตเชื่อมตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,000 เมตร

ระหวําง ต.หนองมะคําโมง -

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

7,200,000

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 3,000
เมตร
260 กํอสร๎างถนนลาดยางตั้งแตํแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

-

-

-

-

10,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

บํอยาง - บ๎านดอนแย๎ เขตเชื่อมตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระหวําง ต.ดํานช๎าง -

สะดวก รวดเร็ว

ระยะทางยาว 4,500 เมตร

ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 4,500
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

261 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

9,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

ตาบลหนองขามกับตาบลทัพหลวง

1 สาย

มีการติดตํอและ

เริ่มจากบริเวณทางแยก

ระยะทาง

สื่อสารได๎สะดวกรวด

หนองแกแชํเสา ถึงบริเวณบ๎าน

ยาว 5,000

เนินโก

เมตร

ในหมูํที่ 3 เชื่อมระหวําง

262 กํอสร๎างถนนลาดยางสายเดิมบาง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000

งบประมาณและที่มา

ในการสัญจรและขนสํง

เมตร

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

นางบวช - หนองมะคําโมง หมูํที่ 13

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,000 เมตร

อ.ดํานช๎าง แยกเข๎าวัดหนองอิงพิง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

7,200,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

1 สาย

มีการติดตํอและ

หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม

ระยะทาง

สื่อสารได๎สะดวกรวด

อ.เดิมบางนางบวช

ยาว3,000
เมตร

263 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านกิโล 8

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํ 10 ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

ไปเชื่อมกับบ๎านรางสวนกล๎วย

สะดวก รวดเร็ว

หมูํที่ 5 ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

-

3,588,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 1,500
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

264 กํอสร๎างถนนลาดยางจากบ๎านไรํ -

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

อูํทอง ชํวง ต.วังคัน เชื่อมตํอถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร

ดํานช๎าง อ.หนองมะคําโมง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

7,200,000

-

อ.ดํานช๎าง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 3 กม.
265 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 12

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองมะคําโมง เชื่อมกับหมูํที่ 17

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,400 เมตร

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

3,300,000

-

3,300,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 1,400
เมตร
266 กํอสร๎างถนนลาดยางติดตํอ หมูํ 7

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.

ต.วังหว๎า อ.ศรีประจันต๑ ถึงหมูํ 8

คมนาคมของประชาชน 2 ตาบล

ยาว 2,200 เมตร

ต.ยํานยาว อ.สามชุก

และตาบลอื่นๆ

-

2,500,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนทั้ง 2

ยางเพิ่มขึ้น

ตาบลมีสายทาง

1 สาย

เดินทางเพิ่มมากขึ้น

ระยะทาง
ยาว 2,200
เมตร
267 กํอสร๎างถนนลาดยางเชื่อมจาก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

3,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ถนนลาดยางสายกม.2 - ทับผึ้งน๎อย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ต.หนองมะคําโมง กับถนนลาดยาง

สะดวก รวดเร็ว

ระยะทางยาว 1,200 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สายดํานช๎าง - บ๎านไรํ ต.วังคัน

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.ดํานช๎าง

ยาว 1,200
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

268 กํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร

หลวงชนบท 3026 บริเวณหมูํที่ 6

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

บ๎านบุํงยาง ต.วังคัน - หมูํที่ 3

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

14,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองอุโลก ต.หนองมะคําโมง

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.ดํานช๎าง

ยาว 6,000
เมตร

269 กํอสร๎างถนนลาดยางสายแยก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร

ทางหลวง 333 กม.76 หมูํที่ 9

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 10 กิโลเมตร

บ๎านเขาโล๎น ต.วังคัน - หมูํที่ 3

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

24,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านหนองอุโลก ต.หนองมะคําโมง

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.ดํานช๎าง

ยาว 10กม.

270 กํอสร๎างถนนลาดยาง แยกทางหลวง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร

3026 หมูํที่ 2 บ๎านหนองยายเงิน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

ต.วังคัน ถึงบ๎านหนองไม๎ตาย

สะดวก รวดเร็ว

ต.หนองจอก อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี

-

-

-

10,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 4,000
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

271 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินโดย
ลงลูกรังหมูํ 1 เริ่มจากเขตพื้นที่รอย

เพื่อปรับปรุงถนนให๎มีสภาพพร๎อม กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600
ใช๎งานในระบบคมนาคมที่ดี

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,300,000 ระยะทาง

เมตร

ประชาชนสามารถ

ถนนที่ได๎รับ

มีระบบคมนาคมที่ดี

ตํอระหวํางหมูํ 1 ต.วัดดาวและ

การปรับปรุง

ตามามตราฐานสากล

ต.บ๎านแหลม

ยาว 1,600
เมตร

272 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ประเภท Cape seal จากถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,250 เมตร

บริเวณหมูํที่ 20 บ๎านดอนบํอ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

4,988,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงถนนลาดยางหมายเลข 3026

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

หมูํที่ 1ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง

ยาว 3,250

ถึงต.หนองกระทุํม

เมตร

อ.เดิมบางนางบวช

273 สะพาน คสล.ข๎ามคลองลาบางโคก
หมูํ 6 ต.บางตะเคียน ติดตํอ
หมูํ 3 ต.ต๎นตาล

เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับ
ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร

กว๎าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร

-

3,500,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

คสล.ในการ

สะดวกยิ่งขึ้น

ข๎ามคลอง
เพิ่มขึ้น 1

สาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

274 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กํอสร๎างถนนสายวังคัน -

ต.ห๎วยขมิ้น ถึงหมูํที่ 8 ต.ทัพหลวง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

บํอทอง สพ 4002 ระยะทาง

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1.200 กิโลเมตร

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,200 เมตร
275 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 9

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 6 เมตร

ตาบลดอนมะเกลือ อาเภออูํทอง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 870 เมตร

-

-

-

1,200,000

-

สะดวก รวดเร็ว

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่ดีขึ้น

1 สาย
ระยะทาง
1,200 กม.

276 กํอสร๎างถนน คสล.เขตติดตํอระหวําง
หมูํ 4 ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํ 10

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 235

คมนาคมที่ได๎มาตราฐาน

เมตร

-

-

-

-

750,000

ต.ไรํรถ ตํอจากถนนคสล.เดิม

มีถนนคสล.

การคมนาคม

เพิ่มขึ้น

สะดวกและ

1 สาย

รวดเร็วขึ้น

ระยะทาง
235 เมตร
277 กํอสร๎างถนนลาดยางแคปซีล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

1,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

หมูํที่ 5 ต.ยางนอน ถึงหมูํที่ 1

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช

สะดวก รวดเร็ว

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,000 กม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

278 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต๑ติก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

คอนกรีต หมูํที่ 10 ต.กระจัน,

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

หมูํที่ 3 ต.เจดีย๑ ,หมูํที่ 4

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

12,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.บ๎านดอน ,หมูํที่ 3 ต.ยุ๎งทะลาย

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.อูํทอง

ยาว 5,000
กม.

279 กํอสร๎างถนนลาดยางเคปซีล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม อ.เดิมบาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

นางบวช เชื่อมตํอกับหมูํที่ 16

สะดวก รวดเร็ว

-

1,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยาว 450 เมตร แบบไมํมี

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทาง

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ต.หนองมะคําโมง อ.ดํานช๎าง

ยาว 450
กม.
280 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ชลประทานผักไหํ เชื่อมหมูํที่ 6,12,7

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 5.95 เมตร

และหมูํที่ 8 ต.โคกคราม เชื่อมตํอ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

915,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เขตติดตํอตาบลองครักษ๑

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอบางปลาม๎า

ยาว 5.95

กม.
281 โครงการกํอสร๎างถนนลาด

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ยางแอสฟัสติกเลียบคลอง
จากบ๎านนายวิชัย นนท๑แก๎ว

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยางเพิ่มขึ้น

และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

สะดวกและรวดเร็ว

1 สาย

การติดตํอและสื่อสาร

- เขตติดตํอกับต.พลับพลาไชย

ระยะทาง

ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น

หมูํที่ 10

ยาว 4,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

กว๎าง 6 ม. ยาว 4,000 เมตร

1,950,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

282 กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณ

-

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สาปลาร๎า หมูํที่ 4จากถนนสายหลัก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 4,000 เมตร

หมูํที่ 7,5 ต.บางใหญํ เข๎าเขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

14,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

1 สาย

การติดตํอและสื่อสาร

หมูํที่ 4 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

ระยะทาง

ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น

และหมูํที่ 3 ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง

ยาว 4,000

ตํอเชื่อมถนนลาดยาง

เมตร

สายสุพรรณบุรี -บางลี่
283 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
หมูํ 16 สายทางแยกจากถนน

มีสายทางคมนาคมที่มาตรฐาน

กว๎าง 6 เมตร

มั่นคงถาวร

ยาว 4,000 เมตร

-

-

-

8,800,000

-

มีถนนลาด

การคมนาคมสะดวก

ยางเพิ่มขึ้น

รวดเร็วและปลอดภัย

ทช. 3026 ตํอจากลาดยาง (อบจ.)

1 สาย

ปี 2555ถึงเขตเทศบาลตาบล

ระยะทาง

หนองกระทุํม

ยาว 4,000
เมตร

284 กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สามแยกดอนแฟบ หมูํที่ 5

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 3,000 เมตร

วัดดอนกระเบื้อง ต.บางใหญํ

สะดวก รวดเร็ว

อ.บางปลาม๎า ถึงชลประทานเชิง

-

1,050,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

สะพานคอนกรีตข๎ามคลองเขตติดตํอ

ยาว 3,000

หมูํที่ 3 ต.บ๎านกุํม อ.สองพี่น๎อง

เมตร

285 กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สะพานสาปลาร๎า ตาบลบางใหญํ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 2,000 เมตร

อาเภอบางปลาม๎า ถึงเขตเชื่อม

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

7,000,000

-

ตาบลบ๎านกุํม อาเภอสองพีน๎อง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

286 กํอสร๎างถนนลาดยางจากเขตติดตํอ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 5 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 2,500 เมตร

ถึงหมูํที่ 3 ต.บ๎านกุํม อ.สองพี่น๎อง

สะดวก รวดเร็ว

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

ระยะทางยาว

การติดตํอและสื่อสาร

2,000 เมตร

ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

8,750,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงสุดเขตติดตํอระหวํางหมูํที่ 5

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า ถึงหมูํที่ 3

ยาว 2,500

ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง

เมตร

287 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ยายสุํมแยกจากถนนหัวเกาะ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 1,000 เมตร

หนองแปดค่า ตาบลสนามชัย

สะดวก รวดเร็ว

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ระยะ

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงหมูํที่ 6 ตาบลไผํขวาง

ทางยาว 1,000

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอเมือง

เมตร

288 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.โคกโคเฒํา ถึงเขตตาบลทําระหัด

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 4,200 เมตร

อาเภอเมือง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

2,500,000

-

-

-

-

-

-

20,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 4,200
เมตร

289 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ยายสุํมแยกจากถนนหัวเกาะ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 1,000 เมตร

หนองแปดค่า ตาบลสนามชัย

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

2,500,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงหมูํที่ 6 ตาบลโพธิ์พระยา

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอเมือง

ยาว 1,000
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

290 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2 -5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

จานวน 2 สาย

ต.ดอนกายาน อาเภอเมือง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เชื่อมตํอกับ ต.รั้วใหญํ อ.เมือง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

6,696,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

- จากเขตติดตํอ ต.รั้วใหญํถึง

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

สะพาน คสล. หน๎าวัดนิเวศน๑

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ธรรมาราม กว๎าง 6 เมตร

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 1,700 เมตร

ยาว 1,700

- จากถนนเลี่ยงเมืองถึง

เมตร

สะพาน คสล. หน๎าวัดนิเวศน๑
ธรรมาราม กว๎าง 6 เมตร
ยาว 1,400 เมตร

291 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 - 6

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เชื่อมตํอกับตาบลทําเสด็จ สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 6,000 เมตร

ถึงประตูน้าคลอง 19 และถึงสะพาน
หนองแซง อาเภอเมือง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

7,200,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 6,000
เมตร

292 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและใน

ยางเพิ่มขึ้น

พื้นที่ใกล๎เคียงมี

ตาบลหนองขามกับตาบล ดํานช๎าง

1 สาย

การติดตํอและสื่อสาร

เริ่มจากบริเวณสิ้นสุดลาดยางถึง

ระยะทาง

ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น

บริเวณสะพานทุํงนาตาปิ่น

ยาว 130

ในหมูํที่ 9 เชื่อมระหวําง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 7 เมตร ยาว 130
ในการสัญจรและขนสํง

-

350,000

-

-

-

เมตร

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

293 กํอสร๎างถนนลาดยางถนนสาย

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ลาดขุนพล - อําวหม๎อแกง (ถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ความยาว 3,500 เมตร

คันกั้นน้าชลประทานโพธิ์พระยา)

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

9,090,000 มีถนนลาดยาง

หมูํที่ 10 ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

ระยะทางยาว

การติดตํอและสื่อสาร

3,500 เมตร

ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ตาบลจรเข๎ใหญํ อาเภอบางปลาม๎า

294 โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

พร๎อมบดอัดถนนสายทางแยกจาก

แกํประชาชนในการใช๎สายทาง

ยาวประมาณ 3,000 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกในการใช๎รถ

ถนนลาดยางดงกะเชา - ไรํรถ

สัญจร

หนา 0.15 เมตร

การขยาย

ใช๎ถนน

ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร

ถนนดินลง

ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑ ตรงระบบ

-

-

-

2,000,000

-

ประปาผิวดิน ถึงคันคลอง

หินคลุก

ชลประทานสามชุก ถึงทําเสด็จ

ยาว 3,000

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต๑

เมตร

295 กํอสร๎างทางน้าล๎น คสล. ข๎ามลา
ห๎วยดําน หมูํที่ 9 ต.ห๎วยขมิ้น

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

แกํประชาชนในการใช๎สายทาง

ยาว 30 เมตร

-

-

-

750,000

-

มีทางน้าล๎น

ประชาชนได๎รับความ

คสล.เพิ่มขึ้น

สะดวกในการใช๎รถ

อ.ดํานช๎าง ถึงหมูํที่ 9 ต.บ๎านบึง

สัญจร

1 สาย ยาว

อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี

ใช๎ถนน

ยาว 30
เมตร

296 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ชลประทานสามชุกจากเขตตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 3,000 เมตร

ไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑ ถึงเขตตาบล

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

7,830,000

-

สนามคลี อาเภอเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

297 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 5,000 เมตร

5,8,6,2 (ถนนสายคันคลอง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 3,000 ม.

สะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

6,600,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

การขยาย

ใกล๎เคียงมีความ

ชลประทาน สายใหญํบางปลาม๎า )

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

ถนนดินลง

สะดวกในการเดินทาง

ต.วังยางเชื่อมตํอ ต.โพธิ์พระยา

ตาบล

หินคลุก

อ.เมือง

ยาว 5,000
เมตร

298 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 5,000 เมตร

9,3,4 ต.วังยาง (ถนนสายตาลขี้พลุ -

-

-

-

6,600,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

การซํอม

ใกล๎เคียงมีความ

บรรไดทอง) เชื่อมตํอ ต.ดอนมะสังข๑

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เสริมผิวทาง

สะดวกในการเดินทาง

อ.เมือง

ตาบล

ระยะทาง
5,000 เมตร

299 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย
Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 3,000 เมตร

-

3,960,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

2,4,7 ต.วังยาง(ถนนสายบรรไดทอง-

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

การซํอม

ใกล๎เคียงมีความ

ลาดปลาเค๎า) เชื่อมตํอตาบล

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เสริมผิวทาง

สะดวกในการเดินทาง

ดอนมะสังข๑ อ.เมือง

ตาบล

ระยะทาง
3,000 เมตร

300 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

ที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองโพธิ์ ถึงหมูํที่ 2 ต.แจงงาม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 9,800 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ

สะดวก รวดเร็ว
โครงการ

วัตถุประสงค์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

301 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

-

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 5,013 เมตร

2-3 ต.วังยาง (ถนนสายชลประทาน

-

-

25,480,000 มีถนนลาด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

6,617,160 ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

การซํอม

ใกล๎เคียงมีความ

1 ซ๎าย - 1 ซ๎าย) ตาบลศรีประจันต๑

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เสริมผิวทาง

สะดวกในการเดินทาง

อาเภอศรีประจันต๑

ตาบล

ระยะทาง
5,013 เมตร

302 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่ 1

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ระยะทาง 3,200 เมตร

ต.วังยาง (ถนนสายชลประทาน

-

4,224,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การเกษตรของราษฎรออกสูํ

การซํอม

ใกล๎เคียงมีความ

1 ซ๎าย - 1 ซ๎าย) ตาบลศรีประจันต๑

ตลาดทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวําง

เสริมผิวทาง

สะดวกในการเดินทาง

อาเภอศรีประจันต๑

ตาบล

ระยะทาง
3,200 เมตร

303 กํอสร๎างถนนดินลงหินคลุกจาก
บ๎านสานักตะฆํา หมูํ 4 ต.สนามคลี

เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร

กว๎าง 8 เมตร ยาว 500

และขนสํงพืชผลผลิตทางการ

เมตร

-

-

-

1,200,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ถึงหมูํที่ 7 ต.สระแก๎ว อ.เมือง

เกษตร

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมีความ

ยาว 500

สะดวกในการเดินทาง

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

304 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหลังปั้ม
ปตท.หมูํ 13 ต.หนองหญ๎าไซ

เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000 ม.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

11,000,000 มีถนนลาด

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ถึงเขตติดตํอ หมูํ 5 ต.หนองราชวัตร

ครัวเรือนได๎รับความ

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว

ในการเดินทาง

ยาว 5,000
เมตร
305 กํอสร๎างถนนดินลงหินคลุก

เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร

กว๎าง 8 เมตร ระยะทางยาว

หมูํที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

และขนสํงพืชผลผลิตทางการ

1,000 เมตร

ถึง ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑

เกษตร

306 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินบด

-

-

-

-

2,000,000

3,162,000

-

-

มีถนนเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

อัดแนํนพร๎อมลงลูกรังปรับเกลี่ย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ฐานถนนกว๎าง 8 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

เรียบจากหมูํที่ 1 บ๎านดอนตาล

สะดวก รวดเร็ว

สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 1,700

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

ถนนเสริมดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงเขตติดตํอ ต.ไผํขวาง อ.เมือง

-

-

ระยะทาง
1,700 เมตร
307 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินบด

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

6,839,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

อัดแนํนพร๎อมลงลูกรังปรับเกลี่ย

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ฐานถนนกว๎าง 8 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

เรียบเริ่มตรงสะพาน คสล.

สะดวก รวดเร็ว

สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 3,700

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

ถนนเสริมดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

บ๎านเหล๎าหมูํที่ 1 บ๎านดอนตาล
ถึงสะพานสามกั๊กเขตติดตํอ

ระยะทาง

ต.โคกโคเฒํา อ.เมือง

3,700 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

308 โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขยายถนนดินลงหินคลุก

พร๎อมบออัดถนนสายแยกจากถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ลาดยางดงกะเชา - ไรํรถ ตรงระบบ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

พร๎อมบดอัด ผิวจราจรกว๎าง

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

6 เมตร ยาวประมาณ 3,000

การขยาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ประปาผิวดิน ถึงคันคลอง

เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ชลประทานสามชุก - ทําเสด็จ

ไหลํทางข๎างละ0.50 เมตร

ระยะทาง

หมูํที่ 6 ต.บางงาม

309 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร
ลาดยางหมูํ 4 บ๎านไผํโรงโขน

3,000 เมตร

เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับ

ผิวตราจรกว๎าง 6 เมตร

ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร

ยาว 2,000 เมตร

-

-

-

10,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวกยิ่งขึ้น

ต.เนินมะปรางค๑ เขตติดตํอ

1 สาย ยาว

ต.ดอนมะนาว

ยาว 2,000
เมตร

310 ปรับปรุงเสริมถนนดินพร๎อมบดอัด

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

เสริมถนนดินสภาพใหมํ

ลงลูกรังผิวจราจร สายทางเริ่มจาก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สะพาน คสล. หมูํที่ 5 บริเวณถนน

สะดวก รวดเร็ว

ลาดยางสายเก๎าห๎อง - ดอนแจง

-

-

7,705,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

สูงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 3,000 เมตร คิดเป็น

ถนนเสริมดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ติดตํอ ต.มะขามล๎ม (คันคลอง

ปริมาณดินถมไมํน๎อยกวํา

ระยะทาง

ชลประทาน) ถึงสะพาน คสล. กลาง

31,200 ลบ.ม.

3,000 เมตร

ทุํงนาเขต ต.มะขามล๎ม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

311 กํอสร๎างถนนน้าล๎นผํานบริเวณ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

1,600,000 มีถนนเพิ่มขึ้น

หมูํที่ 9 ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวไมํน๎อยกวํา 35 เมตร

1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอจังหวัดอุทัยธานี

สะดวก รวดเร็ว

สูง 2 ม. ฐานกว๎าง 15 เมตร

ยาว 35 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

พร๎อมขุดลอกลาห๎วยใหมํ

ประชาชนในตาบลและ

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ปากลาห๎วยกว๎าง 12 เมตร
ท๎องลาห๎วยกว๎าง 6 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา
1,700 เมตร

312 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

บ๎านศาลาทําทรายเชื่อมหมูํที่ 10

1 สาย ยาว

มีการติดตํอและ

ต.โคกคราม ถึงหมูํที่ 4บ๎านทับน้า

ยาว 6,000

สื่อสารได๎สะดวก

เชื่อม ต.โคกโคเฒํา

เมตร

รวดเร็วขึ้น

สายคันกั้นน้าชลประทาน หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 6,000

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

เมตร

-

-

-

19,660,000

-

313 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 7
สายเลียบคันคลองมะขามเฒํา -

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,200

รวดเร็วขึ้น

เมตร

-

2,160,000

-

-

-

มีถนนลาด

การคมนาคมสะดวก

ยางเพิ่มขึ้น

และรวดเร็วขึ้น

อูํทอง ต.อูํทองตํอจากเดิมถึง

1 สาย ยาว

สะพานหนองขามเขตติดตํอ ต.ไรํรถ

ยาว1,200
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

314 กํอสร๎างถนนดินคันคลองสระหลวง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนสาหรับ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

พร๎อมลงหินคลุกบดอัดแนํนระหวําง

ใช๎ในการคมนาคมและเพื่อเป็น

ยาว 1,850 เมตร

ตาบลกฤษณากับหมูํที่ 4 ตาบลสาลี
อาเภอบางปลาม๎า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,536,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

การป้องกันและแก๎ไขปัญหา

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

น้าทํวมพื้นที่การเกษตร

ยาว 1,850

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร
315 ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนสาหรับ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ถนนสายคันคลองญี่ปุ่นเหนือ

ใช๎ในการคมนาคมและเพื่อเป็น

ยาว 7,000 เมตร

(ฝั่งตะวันออก) หมูํที่ 7 ต.สาลี
เริ่มจากเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน

-

-

-

3,000,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การป้องกันและแก๎ไขปัญหา

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

น้าทํวมพื้นที่การเกษตร

ถนนเสริมดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงทิศใต๎เขตติดตํอ

ระยะทาง

ต.เทพมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

7,000 เมตร

316 โครงการลงหินคลุก ถนนสาย กสช.

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

หมูํที่ 8 ต.ตะคํา ติดตํอกับต.กฤษณา

แกํประชาชนในการใช๎สายทาง

ยาว 3,000 เมตร

อ.บางปลาม๎า

สัญจร

-

2,000,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกในการใช๎รถ

การลงหิน

ใช๎ถนน

คลุก ยาว
3,000 เมตร

317 โครงการกํอสร๎างถนนดินลงหินคลุก

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

และบดอัด ซ.83 หมูํที่ 8 ต.ตะคํา

แกํประชาชนในการใช๎สายทาง

ยาว 15,000 เมตร

ติดตํอเขต ต.กฤษณา อ.บางปลาม๎า

สัญจร

-

-

-

2,500,000

-

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกในการใช๎รถ

การลงหิน

ใช๎ถนน

คลุก ยาว
15,000
เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

318 กํอสร๎างถนนบดอัดหินคลุก เชื่อม

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว

ระหวําง หมูํที่ 3 ต.จรเข๎ใหญํ และ

แกํประชาชนในการใช๎สายทาง

1,949 เมตร

หมูํที่ 5 ต.องครักษ๑ อ.บางปลาม๎า

สัญจร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกในการใช๎รถ

การลงหิน

ใช๎ถนน

คลุก ยาว
1,949 เมตร
319 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสี่แยก
หนองกวาง ต.หนองหญ๎าไซ

เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,200

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เมตร

-

4,840,000

-

-

-

ถึงเขตติดตํอ ต.ทัพหลวง หมูํ 9

มีถนนลาด

ครัวเรือนได๎รับความ

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็วใน

1 สาย ยาว

การเดินทาง

ยาว 2,200
เมตร
320 กํอสร๎างถนนดินลงหินคลุกจากถนน

เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร

ขนาดกว๎าง 9 เมตร ยาว

ลาดยางหมูํที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

และขนสํงพืชผลผลิตทางการ

3,000 เมตร

ถึงหมูํที่ 3 ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑

เกษตร

-

-

-

3,000,000

-

มีถนนเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 3,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

321 ซํอมแซมผิวจราจรถนนโดยลงลูกรัง

เพื่อที่จะได๎พัฒนาถนนทางสัญจร

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

หมูํที่ 9 ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ

และขนสํงพืชผลผลิตทางการ

ถึงหมูํที่ 3 ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

เกษตร

-

-

-

1,000,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 785 เมตร

ซํอมแซม

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ปริมาตรลูกรัง 773 ลบ.ม.

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

785 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

322 กํอสร๎างสะพาน คสล.ข๎ามคลอง

เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล

ชลประทาน 3 ซ๎าย เขต
ต.เดิมบาง,ปากน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว๎าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ได๎สะพาน

ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

ทางการเกษตรและสัญจร ไป-มา

เพิ่มขึ้น

ตาบลใกล๎เคียงใช๎

ของประชาชนในเขตพื้นที่และ

1 สาย

สายทางสัญจรและ

ใกล๎เคียง

ยาว 8 เมตร

ขนสํงผลิตผลทาง
การเกษตร

323 ปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรังหมูํที่ 7

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.บางเลน ถึงหมูํ 1

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

ต.เนินพระปรางค๑ อ.สองพี่น๎อง

สะดวก รวดเร็ว

-

1,500,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 1,500

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร
324 โครงการลงหินคลุกบดอัดแนํน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

ถนนสายทุํงแสม หมูํ 9 ต.หนองขาม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 800 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 3

สะดวก รวดเร็ว

ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

-

-

-

1,000,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การการลง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หินคลุกบด

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อัดแนํน
800 เมตร

325 โครงการลงหินคลุกบดอัดแนํน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ถนนสายหมุํที่ 10 ต.หนองขาม

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ ถึงเขตติดตํอ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

1,000,000

-

อ.ดํานช๎าง

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การการลง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หินคลุกบด

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อัดแนํน
1,000 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

326 โครงการลงหินคลุกบดอัดแนํน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

จากสามแยก-ทะเลเพลาะ ถึงหมูํที่ 7

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

ต.ทัพหลวง และถึงหมูํ 1

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การการลง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หินคลุกบด

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อัดแนํน
2,000 เมตร
327 กํอสร๎างถนนลาดยางถนนคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600

ทิ้งน้ากลางทุํงบ๎านนาป่าฝั่ง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร

ตะวันออกเขตติดตํอ หมูํ 5

สะดวกและรวดเร็ว

-

-

-

1,600,000

ต.บางงาม กับ หมูํ3 ต.บ๎านกรําง

328 กํอสร๎างถนนดินลงหินคลุกจากถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 9 เมตร

ลาดยาง หมูํที่ 7 ตาบลตลิ่งชัน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 3,000 เมตร

อาเภอเมือง ถึงหมูํที่ 3 ตาบลไรํรถ

สะดวก รวดเร็ว

อาเภอดอนเจดีย๑

-

-

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

1 สาย ยาว

มีการติดตํอและ

ยาว 1,600

สื่อสารได๎สะดวก

เมตร

รวดเร็วขึ้น

1,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 3,000

เมตร
329 กํอสร๎างถนนลูกรังและบดอัดหินคลุก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

จากบ๎านสระเตย หมูํ 1 ต.แจงงาม -

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 2,900 เมตร

หมูํที่ 10 ต.หนองมะคําโมง

สะดวก รวดเร็ว

-

2,000,000

-

-

-

อ.ดํานช๎าง

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 2,900
เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

330 โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

พร๎อมบดอัดถนนสายแยกจาก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 3,000 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

ถนนลาดยางดงกะเชา - ไรํรถ

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ข๎างละ 0.50 เมตร

ยาว 3,000

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตรงระบบประปาผิวดิน ถึงคันคลอง

2,000,000 ระยะทาง

ชลประทานสามชุก ต.ไรํรถ

ประชาชนในตาบลและ

เมตร

อ.ดอนเจดีย๑ - หมูํที่ 6 ทําเสด็จ
ต.บางงาม อ.ศรีประจันต๑
331 กํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

จากบ๎านนายวิเศษ จันทร๑เสวก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 2,000 เมตร

ต.หนองหญ๎าไซ ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 9

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

2,703,000

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ

332 กํอสร๎างถนนลาดยางระหวําง
เขตติดตํอ ต.วังหว๎า - ต.บ๎านกรําง
-ต.บางงาม - ต.มดแดง

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางคมนาคม กว๎าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

-

-

-

-

-

มีถนนเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

1,500,000 มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

1 สาย

รวดเร็วขึ้น

ระยะทาง
ยาว 8 เมตร
333 กํอสร๎างสะพาน คสล.

เพื่อให๎ประชาชนในตาบล

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

(แบบมีทางเท๎า)หมูํที่ 1 ต.ต๎นตาล

บ๎านแหลมและตาบลใกล๎เคียง

ยาว 76 เมตร

เชื่อมติดตํอกับต.บางเลน
อ.สองพี่น๎อง หน๎าวัดทองประดิษฐ๑

-

-

-

5,692,400

-

มีสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

คสล. เพิ่ม

ประชาชนในพื้นที่

ได๎รับความสะดวกในการสัญจร

ขึ้น 1 แหํง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ไปมา

ยาว 76

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

334 กํอสร๎างถนนดินลงลูกรัง หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.ดอนตาล จากถนนลาดยาง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 3,700 เมตร

สพ 3451 ถึงสะพานบ๎านสามหนํอ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,632,500

-

-

-

เป็นเขตเชื่อมตํอกับตาบลโคกโคเฒํา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนเพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบล

1 สาย

และประชาชนใน

ระยะทางยาว

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

3,700 เมตร

ความสะดวกรวดเร็ว

อาเภอเมือง

ในการเดินทาง

335 โครงการลงหินคลุกหมูํที่ 1,3,6,7,8

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

ต.กระเสียวถึงเทศบาลตาบลสามชุก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 2,000 เมตร

อาเภอสามชุก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

1,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

2,000 เมตร

ความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทาง

336 ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินพร๎อมปู

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 2,500 เมตร

concrete จากถนนชลประทาน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

7,500,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนใน

ปรับปรุง

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ผักไหํ ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ

ยาว 2,500

ความสะดวกรวดเร็ว

ซอยที่ 6 หมูํที่ 8 ต.จรเข๎ใหญํ

เมตร

ในการเดินทาง

อ.บางปลาม๎า

337 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อรํวมโครงการถนนปลอดฝุ่น

ผิวจราจรลาดยางกว๎าง 6 ม.

สายคันกั้นน้าชลประทาน หมูํ 8

และลดปัญหาระบบทางเดิน

ยาว 6,000 เมตร

บ๎านศาลาทําทรายเชื่อม หมูํ 10
ต.โคกคราม ถึง หมูํ 4

-

-

-

19,660,000

-

มีถนนลาด

เพื่อป้องกันและแก๎ไข

ยางเพิ่มขึ้น

ปัญหาน้าทํวม

หายใจของประชาชนในพื้นที่รวม

1 สาย ยาว

พื้นที่ทางการเกษต

ทั้งเพิ่มคุณภาพในการคมนาคม

6,000 เมตร

รและลดปัญหา

บ๎านทับน้าเชื่อม ต.โคกโคเฒํา

ฝุ่นละอองที่เกิด
จากการสัญจรไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

338 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง
ชลประทานสามชุกจากเขตต.ไรํรถ

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร

ที่สะดวก

ยาว 3,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

7,830,000

-

ถึงเขต ต.สนามคลี

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนเดิน

ยางเพิ่มขึ้น

ทางสะดวก

1 สาย ยาว
3,000 เมตร

339 ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินพร๎อมปู

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 2,500 เมตร

concrete จากถนนชลประทาน

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

4,350,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนใน

ปรับปรุง

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ผักไหํ ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ

ซํอมแซม

ความสะดวกรวดเร็ว

ซอยที่ 5 หมูํที่ 8 ต.จรเข๎ใหญํ

ยาว 2,500

ในการเดินทาง

อ.บางปลาม๎า

เมตร

340 ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินพร๎อมปู

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาวประมาณ 350 เมตร

concrete หมูํที่ 11 ต.โคกคราม

สะดวก รวดเร็ว

-

1,050,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

อาเภอบางปลาม๎า จากศาลา

ซํอมแซม

สะดวกรวดเร็วขึ้น

รํวมใจ ถึงเขตติดตํอ ต.ทําระหัด

ยาว 350

อ.เมือง

เมตร

341 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.ข๎าม

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

คลองหนองสาหรําย หมูํที่ 7

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

กว๎าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร

-

-

-

1,100,000

-

(ที่นานางปุ่น เอี่ยมสะอาด)

มีสะพาน

ประชาชนในตาบล

คสล.เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

ยาว 10

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

เมตร

ความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

342 กํอสร๎างถนนลาดยางริมคลอง

เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,100

ชลประทาน 6 ซ๎าย เชื่อมตํอ

ทางการเกษตรและสัญจรไปมา

เมตร

ระหวําง ต.เดิมบาง ถึงต.ปากน้า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

5,250,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

ยางเพิ่มขึ้น

ตาบล ใกล๎เคียงใช๎

ของประชาชนในเขตพื้นที่และ

1 สาย ยาว

สายทางสัญจรและ

ใกล๎เคียง

2,100 เมตร

ขนสํงผลิตผล
ทางการเกษตร

343 โครงการขยายสะพานเชื่อมตํอ
ระหวํางต.สามชุก และสายทางไป

เพื่อเป็นสายทางการสัญจร

สะพานกว๎าง 6 เมตร

ทางด๎านการเกษตร

ยาว 450 เมตร

-

-

-

-

4,000,000 ขยายสะพาน

ทุํงแฝกกับดอนปรู สายทางระหวําง

ประชาชนในตาบลและ

ยาว 450

ประชาชนในตาบล

เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

คันคลองนาชีพรม หมูํที่ 7 ต.วังลึก

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.สามชุก
344 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

ความกว๎าง 8 เมตร ยาว

ชลประทานเชื่อมตํอระหวําง

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

15 เมตร

ต.หนองสาหรําย และ ต.บ๎านสระ

สินค๎า

อ.สามชุก

-

2,000,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

คสล. ยาว

สะดวกในการสัญจร

15 เมตร

และขนสํงสินค๎าการ
เกษตร

345 กํอสร๎างขยายสะพาน คสล. จาก
หมูํที่ 6 ต.มดแดง ถึงหมูํที่ 1

เพื่อราษฎรขนผลผลิตได๎

จากเดิมกว๎าง 4 เมตร ยาว

สะดวกตลอดทั้งปี

15 เมตร ขยายเป็นกว๎าง 8

คสล. ยาว

ประชาชนในพื้นที่

เมตร ยาว 15 เมตร

15 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.บางาม อ.ศรีประจันต๑

-

-

-

-

2,000,000 ขยายสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

สะดวกรวดเร็วขึ้น
346 โครงการซํอมแซมถนนลาด

ระยะทาง

ประชาชนสามารถ

ถนนที่รับ

มีระบบคมนาคมที่ดี

อาเภอเดิมบางนางบวช ถึงหมูํ 2

การปรับปรุง

ตามามตราฐานสากล

ตาบลสระแจง อาเภอบางระจัน

ซํอมแซม

จังหวัดสิ่งห๑บุรี

ยาว 1,500 ม.

ยางระหวํางหมูํ 7 ตาบลทุํงคลี

ที่

เพื่อปรับปรุงถนนให๎มีสภาพพร๎อม กว๎าง 6 เมตร ยาว
ใช๎งานในระบบคมนาคมที่ดี

โครงการ

หมูํที่ 2,6 ต.บ๎านกรําง ถึงหมูํที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อราษฎรขนผลผลิตได๎

จากเดิมกว๎าง 4 เมตร ยาว

สะดวกตลอดทั้งปี

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต๑

-

-

-

-

1,500 เมตร

(ผลผลิตของโครงการ)
347 กํอสร๎างขยายสะพาน คสล. จาก

2,000,000

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,800,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขยายสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

15 เมตร ขยายเป็นกว๎าง 8

คสล. ยาว

ประชาชนในพื้นที่

เมตร ยาว 15 เมตร

15 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

348 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํ 3
ต.ดอนปรู หมูํ 7 ต.วังลึก อ.สามชุก

เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวกใน กว๎าง 6 เมตร ยาว 900
การสัญจรไปมาและปลอดจาก

-

-

-

-

2,000,000 มีถนนลาด

เมตร

ถนนฝุ่น

ประชาชนในพื้นที่

ยางเพิ่มขึ้น

ต.ดอนปรู และตาบล

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงมี

900 เมตร

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

349 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม

เพื่อให๎ประชาชนในตาบล

ความกว๎าง 9 เมตร ยาว

แมํน้าทําจีนหน๎าวัดชีปะขาว

บ๎านแหลมและตาบลใกล๎เคียง

ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า เชื่อม

ได๎รับความสะดวกในการสัญจร

ตํอ หมูํที่ 3 ต.ตะคํา อ.บางปลาม๎า

ไปมา

350 กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร

-

20,000,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

150 เมตร พร๎อมทางเดินเท๎า

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

และทางเชิงลาดทั้ง 2 ฝั่ง

ยาว 150 ม.

ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

1,500,000 มีสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

ต.นิคมกระเสียว อ.ดํานช๎าง

ที่สะดวก การจราจรไมํติดขัด

ทางเท๎าข๎างละ 1 เมตร

คสล.

ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอ ตาบลห๎วยขมิ้น

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

ความยาวสะพาน 30 เมตร

ยาว 30 ม.

ใกล๎เคียงได๎รับความ

อ.ดํานช๎าง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

351 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก
หมูํ 4 ต.ศรีประจันต๑ - ต.ปลายนา

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่สะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว 3,000
และการขนสํงพืชผลการเกษตร

-

-

-

-

3,000,000 มีถนน คสล.

เมตร

ของราษฎรออกสูํตลาดทั้งเป็นการ

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น ยาว

ประชาชนในพื้นที่

3,000 เมตร

ใกล๎เคียงมีความ

เชื่อมตํอระหวํางตาบล

สะดวกในการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

352 กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 10

เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร

ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว

ต.หัวโพธิ์ จากหมูํที่ 10 ต.หัวโพธิ์

ที่สะดวก การจราจรไมํติดขัด

60 เมตร

อ.สองพี่น๎อง ข๎ามไป ต.วัดโบสถ๑

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

คสล.

สะดวกในการสัญจร

ยาว 60 ม.

และขนสํงสินค๎าการ

อ.บางปลาม๎า

เกษตร

353 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร

กํอสร๎างจานวน 1 แหํง ข๎าม

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 4

ที่สะดวก การจราจรไมํติดขัด

ต. บางพลับ กับหมูํที่ 5 ต.หัวโพธิ์

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

อ.สองพี่น๎อง
354 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

-

2,500,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

ตรงวัดดอนสงวน ผิวจราจร

คสล.

สะดวกในการสัญจร

กว๎าง 8 เมตร มีทางเท๎ากว๎าง

ยาว 80 ม.

และขนสํงสินค๎าการ

ข๎างละ 0.50 ม. ยาว 80 ม.
เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองโพธิ์ ถึงหมูํที่ 2 ต.แจงงาม

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 9,800 เมตร

อ.หนองหญ๎าไซ

คมนาคมขนสํง

เกษตร
-

-

-

25,480,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

1 สาย ยาว

สะดวกในการสัญจร

9,800 เมตร

และขนสํงสินค๎าการ
เกษตร

355 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

เพื่อให๎ประชาชนมีทางสัญจร

กํอสร๎างจานวน 1 แหํง ข๎าม

-

-

-

-

2,500,000 มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 5

ที่สะดวก การจราจรไมํติดขัด

ตรงวัดดอนสงวน ผิวจราจร

คสล. เพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร

ต. บางพลับ กับหมูํที่ 12 ต.หัวโพธิ์

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว๎าง 8 เมตร มีทางเท๎ากว๎าง

1 แหํง

และขนสํงสินค๎าการ

ข๎างละ 0.50 เมตร

ยาว 80 ม.

เกษตร

มีสะพานไม๎

ประชาชนได๎รับความ

อ.สองพี่น๎อง

ยาว 80 ม.
356 กํอสร๎างสะพานไม๎ เชื่อมระหวําง

เพื่อให๎ประชาชนในบ๎านหนอง

ความยาว 20 เมตร

-

-

-

1,000,000

-

หมูํที่ 2 ต.สนามคลี และหมูํที่ 3

ตาสิงห๑ และตาบลใกล๎เคียง

ความกว๎าง 8 เมตร สูง 6

เพิ่มขึ้น 1

สะดวกในการสัญจร

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

ได๎รับความสะดวกในการสัญจร

เมตร

แหํง ความ

และขนสํงสินค๎าการ

ยาว 20 ม.

เกษตร

ไปมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

357 กํอสร๎างสะพานข๎ามคลอง หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรโดย

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า เชื่อมตํอ

สะดวก เนื่องจากไมํสามารถนา

ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น๎อง

ผลผลิตทางเกษตรออกมาขายได๎

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

6,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

ยาว 50 เมตร ทางเท๎ากว๎าง

ข๎ามคลอง

สัญจรที่โดยปลอดภัย

ข๎างละ 1 เมตร

เพิ่มขึ้น 1

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

แหํง ยาว
50 เมตร
358 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

กํอสร๎างสะพาน คสล.

-

-

-

-

2,700,000 มีสะพาน

ชลประทานสาย 1 หมูํที่ 4

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

คสล.เพิ่มขึ้น

เกษตรกร ในพื้นที่

ต.กฤษณา อ.บางปลาม๎า ซึ่งเป็น

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

30 เมตร

1 แหํง

ต.กฤษณาและ ต.สาลี

เขตเชื่อมตํอกับ ต.สาลี

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

ยาว 30 ม.

ได๎รับความสะดวก

อ.บางปลาม๎า
359 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

ในการคมนาคม
เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่

สะดวกและการขนสํงพืชผลการ

ยาว 1,010 เมตร

2,4,7 ต.วังยาง(ถนนสายบรรไดทอง
-ลาดปลาเค๎า) B2974เชื่อมตํอ
ต.ดอนมะสังข๑ อ.เมือง

ประชาชนและ

-

1,979,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนใน

เกษตรของราษฎรออกสูํตลาดทั้ง

การซํอม

พื้นที่ใกล๎เคียงมี

เป็นการเชื่อมตํอระหวํางตาบล

เสริมผิวทาง

ความสะดวกใน

ยาว 1,010

การเดินทาง

เมตร
360 กํอสร๎างสะพานหมูํที่ 1 ต.หนองโพธิ์

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

กํอสร๎างสะพาน คสล.

อ.หนองหญ๎าไซ ถึงหมูํที่ 2 ต.บํอกรุ

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

อ.เดิมบางนางบวช

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

-

-

-

2,000,000

-

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

คสล. เพิ่ม

สัญจรที่โดยปลอดภัย

20 เมตร

ขึ้น 1 แหํง

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

ที่

โครงการ

ยาว20 เมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

361 โครงการขยายผิวจราจรสะพาน

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ความกว๎าง 8 เมตร ยาว

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ต.มดแดง

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

15 เมตร

บริเวณสะพานข๎ามคลองสํงน้า
2 ซ๎าย 1 ขวา เชื่อมตํอหมูํที่ 1

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,200,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนมีสายทาง

ถนนที่ได๎รับ

สัญจรที่โดยปลอดภัย

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

การขยายผิว

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

จราจร ยาว

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต๑
362 กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 3

ตัวชี้วัด

15 เมตร
เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

2,400,000 มีสะพาน

ต.นิคมกระเสียว ถึงหมูํที่ 1 บ๎าน

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

ทางเท๎าข๎างละ 1 เมตร

คสล. เพิ่มขึ้น

สัญจรที่โดยปลอดภัย

หนองพลับ ต.ห๎วยขมิ้น อ.ดํานช๎าง

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

ความยาวสะพาน 30 เมตร

1 แหํง ยาว

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น
363 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

ประชาชนมีสายทาง

30 เมตร

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 4

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

ตาบลบางพลับ กับหมูํที่ 5 ตาบล

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

หัวโพธิ์ อาเภอสองพี่น๎อง

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

-

7,500,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

มีทางเท๎ากว๎างข๎างละ

คสล. ข๎าม

สัญจรที่โดยปลอดภัย

0.50 ม.ความยาว 80 เมตร

คลองเพิ่มขึ้น

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

1 แหํง
ความยาว
80 เมตร

364 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อพัฒนาสายทางการคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

จากถนนลาดยางสายโคกงูเหําถึง

ให๎ได๎มาตราฐานและปลอดจาก

ยาว 2,000 เมตร

สะพานคอนกรีตคสล.

ปัญหามลพิษ

-

-

-

9,200,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกยิ่งขึ้น

1 สาย ยาว

บ๎านดอนกระเบื้อง เขตติดตํอ

2,000 เมตร

อบต.บางพลับ อ.สองพี่น๎องและ
อบต. บางใหญํอ.บางปลาม๎า
หมูํ 5,6 อ.สองพี่น๎อง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

365 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

สองพี่น๎อง เชื่อมระหวํางหมูํที่ 5

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

ตาบลบางพลับ กับหมูํที่ 12 ตาบล

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

หัวโพธิ์ อาเภอสองพี่น๎อง

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

7,500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

มีทางเท๎ากว๎างข๎างละ

คสล.ข๎าม

สัญจรที่โดยปลอดภัย

0.50 ม. ความยาว 80 เมตร

เพิ่มขึ้น 1

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

แหํงยาว 80
เมตร

366 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 6

เพื่อให๎ชาวบ๎านมีสายทางคมนาคม กว๎าง 7 เมตร ยาว 2,000

เชื่อมระหวํางต.หนองขาม กับ

ที่สะดวกได๎มาตราฐานและลดการ

ต.หนองปลิง เริ่มจากบริเวณบ๎าน

เกิดอุบัติเหตุ

-

-

-

-

3,850,000 มีถนนลาด

เป็นการเชื่อมสาย

ยางเพิ่มขึ้น

ทางการคมนาคม

1 สาย ยาว

ระหวํางต.หนองขาม

2,000 เมตร

กับพื้นที่ ต.หนองปลิง

เมตร

นายดาว ขวัญงาม ถึงบริเวณ
สี่แยกตาสาน

367 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

อ.เลาขวัญ

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

กํอสร๎างสะพาน คสล.

โคกโพธิ์ หมูํที่ 5 ต.กฤษณา

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

อ.บางปลาม๎า ซึ่งเป็นเขตเชื่อมตํอ

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

ต.บ๎านช๎าง อ.บางปลาม๎า

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

-

-

-

2,200,000

-

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

คสล.ข๎าม

สัญจรที่โดยปลอดภัย

25 เมตร

คลองเพิ่มขึ้น

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

1 แหํง ยาว

25 เมตร
368 กํอสร๎างสะพานเหล็ก หมูํที่ 8

ที่

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร

บ๎านกรวด ตาบลหนองสาหรําย

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

ติดตํอเขตตาบลบ๎านสระ อาเภอ

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

สามชุก

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

โครงการ

วัตถุประสงค์

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

ยาว 12 เมตร

เหล็กเพิ่มขึ้น

สัญจรที่โดยปลอดภัย

จานวน 1 สาย

1 แหํง

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

500,000

-

-

-

ยาว 12 ม.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

369 กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 4

-

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

ต.ดอนมะสังข๑ - ต.โพธิ์พระยา

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

770,000

-

-

-

(KPI)

จะได้รับ
ประชาชนมีสายทาง

ความยาว 16 เมตร

คสล. เพิ่ม

สัญจรที่โดยปลอดภัย

แบบไมํมีทางเท๎า

ขึ้น 1แหํง

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ยาว 16 ม.

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน

ความกว๎าง 2 เมตร

หมูํแห หมูํที่ 5 ต.ไผํกองดิน

ให๎กับราษฏร ทาให๎การสัญจร

ความยาว 200 เมตร

เชื่อมตํอสะพานใหญํติดเขตเทศบาล
ต. บางปลาม๎า อ.บางปลาม๎า

มีสะพาน

ประชาชนมีสายทาง

คสล. เพิ่ม

สัญจรที่โดยปลอดภัย

ไปมา และการขนสํงผลผลิต

ขึ้น 1 แหํง

ตํอชีวิตและทรัพย๑สิน

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

ยาว 200 ม.

371 สร๎างสะพาน คสล.เชื่อมตํอระหวําง หมูํ 5เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่สะดวก กว๎าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร
ต.บางงามกับ หมูํ 2 ต.บ๎านกรําง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

มีสะพาน

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น

370 กํอสร๎างสะพาน คสล. ริมคลอง

ตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

-

3,500,000

-

-

1,800,000 มีสะพาน

ประชาชนในตาบล

และการขนสํงพืชผลการเกษตร

คสล. เพิ่ม

และประชาชนใน

ของราษฎรออกสูํตลาดทั้งเป็นการ

ขึ้น 1 แหํง

พื้นที่ใกล๎เคียงมี

เชื่อมตํอระหวํางตาบล

ยาว 12 ม.

ความสะดวกใน
การเดินทาง

372 กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

มีถนนลาด

ประชาชนในพื้นที่และ

ยาง เพิ่มขึ้น

หมูํบ๎านใกล๎เคียง

บ๎านทุํงนาตาปิ่น หมูํที่ 9

1 สาย ยาว

ได๎มีลานปูนสาหรับ

ต.หนองขาม อ.หนองหญ๎าไซ ถึง

159 เมตร

ใช๎ทากิจกรรมตํางๆ

Cape Seal สายบ๎านทุํงแสม-

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ยาว159 เมตร

-

-

-

400,000

-

ในการสัญจรและขนสํง

หมูํที่ 3ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง

ที่

โครงการ

อยํางสะดวก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

373 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

คลองยายสุํมฝั่งทางเหนือจากแยก

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล๎เคียงมี

ถนนลาดยางสายหัวเกาะหนอง

1,350 เมตร

ความสะดวกใน

จราจรAsphalt concrete เรียบคัน

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร

งบประมาณและที่มา

ในการสัญจรและขนสํง

ยาว 1,350 เมตร

แปดค่าถึงทางหลวงแผํนดิน

การเดินทาง

สุพรรณบุร-ี อํางทอง หมูํ 2
ต.สนามชัย อ.เมืองฯ

374 โครงการจ๎างเหมากํอสร๎างสะพาน

-เป็นการกํอสร๎างสะพาน คสล.

-ดาเนินการกํอสร๎างสะพาน

คสล.ข๎ามคลองที่ได๎รับถํายโอน

เพื่อทดแทนสะพานไม๎เดิมที่มีเสา

คสล. ข๎ามคลองซึ่งได๎รับถําย

คสล. ข๎าม

คสล.แล๎วจะทาให๎

ภารกิจบารุงรักษาทางน้าจากกรม

ตอมํอสะพานซึ่งทาให๎กีดขวาง

โอนภารกิจบารุงรักษาทางน้า

คลอง เพิ่ม

คุณภาพน้าในคลองดี

ชลประทานในเขต อาเภอ

ทางน้าและทาให๎เกิดเป็นแหลํง

จากกรมชลประทานให๎อยูํใน

ขึ้น 1 แหํง .

ขึ้นลดการอุดตันของ

บางปลาม๎า จานวน 6 สาย

สะสมของวัชพืชทางน้าเป็นสาเหตุ ความรับผิดชอบขององค๑การ

จานวน

วัชพืชทางน้า ทาให๎นา้

ให๎การไหลของน้าไมํสะดวกและ

6 สาย

ไหลได๎สะดวกยิ่งขึ้น

สามารถใช๎เป็นสายทางสัญจร
เชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน นาพาความ

บริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีสะพาน

เมื่อได๎กอํ สร๎างสะพาน

เจริญสูํท๎องถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

375 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อเป็นการอาเนวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ในการสัญจรของประชาชน

475 เมตร หนา 0.15 ม.

คอนกรีต

และประชาชนใน

ดอนเจดีย๑ เชื่อมตํอหมูํที่ 6 ตาบล

ไหลํทางลงหินคลุกตามสภาพ

เสริมเหล็ก

พื้นที่ใกล๎เคียงมี

ตลิ่งชัน อาเภอเมือง

ศก. 1.00 เมตร

เพิ่มขึ้น

ความสะดวกใน

1 แหํง

การเดินทาง

เหล็ก หมูํที่ 3 ตาบลไรํรถ อาเภอ

1,980,000 มีถนน

ประชาชนในตาบล

ยาว 475 ม.
376 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/

มีถนน

เพื่อให๎ประชาชน

คอนกรีต

ต.หนองบํอและตาบล

บ๎านหนองบวบหอมเชื่อมตํอจาก

เสริมเหล็ก

ใกล๎เคียงมีสายทาง

ถนนลาดยางสายวัดบวรศิริธรรม-

เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและการ

เขาพนมนางไปสิ้นสุดบริเวณถนน

1 แหํง ยาว

ขนสํงผลผลิตที่

ลาดยางของ อบจ.สพ.เขต

2,450 ม.

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนใน

แอลฟัลส๑ติกหมูํที่ 2

เพื่อเป็นการอาเนวยความสะดวก

กว๎าง 6 ม. ยาว 2,450 ม.

ในการสัญจรของประชาชน

ไหลทางกว๎างข๎างละ 1 เมตร

-

-

-

3,100,000

-

ต.บํอสุพรรณ
377 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
หมูํที่ 1 ตาบลสระกระโจม อาเภอ

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

สภาพเดิมกว๎างเฉลี่ย 3.50 ม.

ในการสัญจรของประชาชน

ยาว 420 ม. สูงเฉลี่ย 0.60

-

-

-

525,000

-

ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 11

ม. โดยจะดาเนินการถมดิน

การปรับปรุง

พื้นที่ใกล๎เคียงมี

ตาบลทะเลบก อาเภอดอนเจดีย๑

ขยายถนนให๎มีขนาดกว๎าง

ยาว 420

ความสะดวกใน

เฉลี่ย7 เมตร ยาว 420 เมตร

เมตร

การเดินทาง

หนา 0.10 เมตร พร๎อม
วางทํอ ค.ศ.ล ศก.0.40 ม.
จานวน 30 ทํอน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

378 โครงการเสริมถนนดินยกระดับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

พร๎อมลงหินคลุกชุมชนก๎าว

ความสะดวกในการสัญจร

1,400 เมตร

สร๎างสรรค๑พัฒนา หมูํที่ 9

และขนสํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,820,000 มีถนน

ประชาชนในตาบล

คอนกรีต

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

เสริมเหล็ก

มีการติดตํอและ

บ๎านรางยาว ต.สระยายโสม

เพิ่มขึ้น

สื่อสารได๎สะดวก

ถึงเขตติดตํอระหวําง หมูํที่ 9

1 แหํง ยาว

รวดเร็วขึ้น

บ๎านสุวรรณวัฒน๑ ต.สระพังลาน

1,400 ม.

อ.อูํทอง
379 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎ามคลอง
หน๎าวัดทองประดิษฐ๑ ต.บางตะเคียน

เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับ

กว๎าง 6 เมตร สูง 5 เมตร

ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร

ยาว 80 เมตร

-

-

-

-

14,400,000 มีสะพาน
คสล. เพิ่ม

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

ขึ้น 1 แหํง
ยาว 80 ม.
380 โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 8
ตาบลดอนคา ถึงหมูํที่ 12 ตาบล
หนองโอํง อาเภออูํทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร

ในการสัญจรของประชาชน

-

-

-

3,000,000

-

มีถนน คสล.

ยกระดับคุณภาพชีวิต

กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว

เพิ่มขึ้น

ของประชาชนในด๎าน

ประมาณ 1,000 เมตร

1 แหํงยาว

การคมนาคมให๎มี

1,000 เมตร

สะดวกสบายยิ่งขึ้น

381 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทาง

ระยะทาง

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ถนนที่ได๎รับ

ของประชาชนในด๎าน

ถึงหมูํที่ 1 , 8 ตาบลดอนปรู อาเภอ

การปรับปรุง

การคมนาคมให๎มี

ศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาว 2,000

ความสะดวกสบาย

เมตร

ยิ่งขึ้น

เชื่อมระหวําง หมูํที่ 3 ต.ปลายนา

ที่

โครงการ

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ในการสัญจรของประชาชน

ระยะทาง 2,000 เมตร

วัตถุประสงค์

ทางหลวง 3505 หมูํ 9 ต.หัวโพธิ์

2,200,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

382 กํอสร๎างถนนลาดยางจากถนน

-

เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร

ยาว 4,000 เมตร

-

-

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

10,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยาง.เพิ่มขึ้น

สะดวกยิ่งขึ้น

ถึงถนนสายบางลี่-หนองวัลย๑เปรียง

1 แหํง ยาว

ต.ทุํงคอก

4,000 เมตร

383 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทาง

ระยะทาง

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ถนนที่ได๎รับ

ของประชาชนในด๎าน

อาเภอศรีประจันต๑ กับหมูํ 11 ตาบล

การปรับปรุง

การคมนาคมให๎มี

วังลึก อาเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี

ยาว 1,000

ความสะดวกสบาย

เมตร

ยิ่งขึ้น

มีถนนจราจร

ประชาชนได๎รับความ

ลงหินคลุก

สะดวกปลอดภัยใน

เพิ่มขึ้น 1

การเดินทาง

เชื่อมระหวําง หมูํที่ 3 ตาบลดอนปรู

384 กํอสร๎างผิวถนนจราจรหินคลุกหมูํ 4
บ๎านดงรัง ต.วังคัน ถึงบ๎านพุขํอย
หมูํ 2 ต.หนองมะคําโมง

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

- ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ในการสัญจรของประชาชน

ระยะทาง 1,000 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทางสัญจร กว๎าง 8 ม.ยาว 1,500 ม.
ไป - มาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

-

-

1,000,000

-

-

-

-

5,000,000

-

-

แหํง ยาว

1,500 ม.
385 โครงการขยายสะพาน คสล. เชื่อม

ระยะทาง

ยกระดับคุณภาพชีวิต

สะพาน

ของประชาชนในด๎าน

อาเภอศรีประจันต๑ กับตาบลอบทม

ที่ขยาย

การคมนาคมให๎มี

อาเภอสามโก๎ จังหวัดอํางทอง

ยาว 15 ม.

ความสะดวกสบาย

ระหวําง หมูํที่ 5 ตาบลปลายนา

เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก

ผิวจราจรสะพาน

ในการสัญจรของประชาชน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร

-

-

-

-

800,000

ยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

386 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1.เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อน

ถนนราดยางแอสฟัลท๑ติก

7,000,000 มีถนนลาด

ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 1 บ๎านเดํน

ของประชาชน

คอนกรีต ขนาดกว๎าง 8 เมตร

ยางแอสฟัลท๑

ประชาชนในการเดิน

ตาบลหัวนา อาเภอเดิมบางนางบวช

2.เพื่อปรับสภาพสายทางขนสํง

ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05

ติก เพิ่มขึ้น

ทางสัญจรขนสํง

จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงหมูํที่ 5 ตาบล

พืชผลทางการเกษตร

เมตร

1 สาย

พืชผลทางการเกษตร

หัวเขา อาเภอเดิมบางนางบวช

3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ยาว 2,500

ได๎อยํางสะดวกและ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ทรัพย๑สินของประชาชน

เมตร

ปลอดภัยเศรษฐกิจ

4.เพื่อสนับสนุนยุทธ๑ศาสตร๑ของ

ชํวยแก๎ปัญหาของ

เติบโตดีขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรีให๎เกิดประสิทธิ
ผลทางด๎านผลผลิตทางการ
เกษตรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
387 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 1

มีถนน คสล.

เกษตรกรประหยัด

เพิ่มขึ้น

คําใช๎จํายในการขน

ต.มดแดง อาเภอศรีประจันต๑

1 สาย

ผลผลิต

จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาว 2,200

ตาบลบ๎านกรําง ถึงหมูํที่ 2

-เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ

ถนนยาว 2,200 เมตร กว๎าง

ได๎สะดวกขึ้น

6 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

9,000,000

-

เมตร

388 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสะพาน

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนสํงให๎

ข๎ามลาห๎วยแมํทวีป - ถนน
ต.หนองขาม หมูํ 2 บ๎านหนองเปาะ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,100 ม.

-

3,630,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ประชาชนในเขตพื้นที่ได๎รับความ

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร

สะดวก

1 สาย

การคมนาคม

อ.หนองหญ๎าไซ

ยาว 1,100
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

389 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 1
ตาบลบ๎านกรําง ถึงหมูํที่ 6 ตาบล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

-เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ

ถนนยาว 2,200 เมตร

ได๎สะดวกขึ้น

กว๎าง 6 เมตร

เพิ่มขึ้น

หนา 0.15 เมตร

1 สาย

มดแดง อาเภอศรีประจันต๑ จังหวัด

9,000,000 มีถนน คสล.

สุพรรณบุรี

ราษกรประหยัดคําใช๎
จํายในการขนผลผลิต

ยาว 2,200
เมตร

390 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากหมูํ
ที่ 6 ตาบลศรีประจันต๑ ถึงหมูํที่ 7

-เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ

ถนนยาว 1,000 เมตร

ได๎สะดวกขึ้น

ตาบลวังยาง อาเภอศรีประจันต๑

-

-

-

4,000,000

-

มีถนน คสล.

ราษฏรประหยัดเวลา

กว๎าง 6 เมตร

เพิ่มขึ้น

และคําใช๎จํายในการ

หนา 0.15 เมตร

1 สาย

ขนผลผลิตพืชไรํ

ยาว 1,000
เมตร
391 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จาก
หมูํที่ 7 ตาบลวังน้าซับ ถึงหมูํที่ 2

-เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ

ถนนยาว 1,800 เมตร

ได๎สะดวกขึ้น

ตาบลยํานยาว อาเภอศรีประจันต๑

-

-

-

7,500,000

-

มีถนน คสล.

ราษฏรประหยัดเวลา

กว๎าง 6 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

คําใช๎จํายในการขน

หนา 0.15 เมตร

ยาว 1,800

ผลผลิตพืชไรํ

เมตร
392 โครงการถนนลาดยาง หมูํที่ 3 และ
หมูํที่ 2 ตาบลยํานยาว อาเภอ

เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ

กว๎าง 6 เมตร

ประชาชน

ยาว 1,200 เมตร

-

-

-

-

1,500,000 มีถนนลาด
ยาง เพิ่มขึ้น

ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยใน

สามชุกถึงตาบลวังน้าซับ อาเภอ

1 สาย ยาว

ศรีประจันต๑

1,200เมตร

393 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ผิวจราจรแคปซีล

สะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการ

ยาว 1,500 เมตร

บ๎านหนองตาแก๎ว ต. โคกช๎าง

คมนาคม

-

5,000,000

-

-

-

ถึงเขตติดตํอ อ.สรรบุรี จ.ชัยนาท

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

คลองชลประทานสามชุกจากเขต

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร หนา

ที่สะดวก

ตาบลไรํรถถึงเขตตาบลสนามคลี

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

6,000,000

-

-

-

2-5จากเขตติดตํอตาบลรั้วใหญํ

ประชาชนมีสายทาง

ยาง เพิ่มขึ้น

การคมนาคมสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนเดินทาง

0.15 เมตร ระยะทาง

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

3,000 เมตร

1 สาย ยาว

หมูํที่ 2 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง

395 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางหมูํ

มีถนนลาด

1,500เมตร

โครงการ

394 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคัน

ชีวิตและทรัพย๑สิน

3,000 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

จานวน 2 สาย
สายที่ 1 กว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

6,696,000 มีถนนลาด

ประชาชนมี

ยาง เพิ่มขึ้น

การคมนาคมที่

2 สาย

สะดวกรวดเร็ว

นิเวศน๑ธรรมารามและถนนเลี่ยงเมือง

ยาว 1,700 เมตร
สายที่ 2 กว๎าง 6 เมตร ยาว

ถึงสะพาน คสล. หน๎าวัดนิเวศน๑

1,400 เมตร

1,700 ม.

ถึงสะพานคสล.หน๎าวัด

สายที่ 1ยาว

ธรรมาราม ตาบลดอนกายาน

สายที่ 2 ยาว

อาเภอเมือง

1,400 ม.

396 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัสส๑ติกเริ่มจากเขตถนนสุพรรณอํางทอง (หมูํที่ 1 ดอนมะสังข๑)ถึงเขต

เพื่อใช๎เป็นสายทางในการ

กว๎าง 6 เมตร

คมนาคมสัญจรของประชาชน

ยาว 4,000 เมตร

-

-

-

-

6,000,000 มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร

1 สาย ยาว

ระหวํางตาบล

ติดตํอตาบลดอนตาล ต.ดอนมะสังข๑

4,000 เมตร

อาเภอเมือง
397 โครงการจ๎างเหมาลาดยางผิวจราจร

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจร

-ดาเนินการประมาณ 15

ชนิด Asphaltic Concerete

ของสายทางอยูํในสภาพที่ดีมีองค๑

กม./ปี

บนพื้นผิวจราจรลาดยางเดิมของ

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000 มีถนนลาด

ราษฎรอยูํดี มีสุข นา

ยาง เพิ่มขึ้น

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

ประกอบบํงชี้และตักเตือนให๎ใช๎

1 สาย ยาว

เกิดความปลอดภัย

สายทาง (Over Lay) พร๎อมอุปกรณ๑

สายทางในการคมนาคมได๎อยําง

15 กิโลเมตร

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

และเครื่องหมายจราจร

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

398 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเรียบ

กว๎าง 6 เมตร

คมนาคมสัญจรของประชาชน

ยาว 3,900 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,300,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร

ลาดตาลเชื่อมตํอตาบลดอนตาล

1 สาย ยาว

ระหวํางตาบล

(จากสะพานวัดลาดตาล ) หมูํที่ 3

3,900 เมตร

คลองชลประทานหมูํ 3 บ๎าน

เพื่อใช๎เป็นสายทางในการ

งบประมาณและที่มา

ถึงสะพานวัดใหมํอินทราวาส หมูํ 5
ลาดตะโก สุดเขตต.ดอนมะสังข๑
เชื่อมตํอตาบลดอนตาล ตาบล
ดอนมะสังข๑ อาเภอเมือง
399 โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํ 4

เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล

กว๎าง 6 เมตร ยาว 450

สายทางเข๎าฟาร๑มหมู ต.ปากน้า

ทางการเกษตรและสัญจรไปมา

เมตร

เขตติดตํอ ต.เดิมบาง
จากถนนสาย 340 - บริเวณ

-

-

-

1,890,000

-

มีถนนคสล.

ประชาชนมีการ

เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

ของประชาชนในเขตพื้นที่และ

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

ใกล๎เคียง

450 เมตร

ถนนคสล.เดิม
400 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.
(แบบมีทางเท๎า) หมูํที่ 1 ตาบล

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง
คมนาคมเชื่อมตํอระหวํางตาบล

กว๎าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร

-

-

-

-

7,300,000 มีสะพาน
คสล. เพิ่มขึ้น

การเดินทางระหวําง
ตาบลสะดวกและ

ต๎นตาล อาเภอเมือง เชื่อมตํอกับ

ต๎นตาลกับตาบลบางเลน หน๎าวัด

1 แหํง ยาว

ตาบลบางเลน อาเภอสองพี่น๎อง

ทองประดิษฐ๑

80 เมตร

401 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง จาก

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

เขตตาบลทําระหัด ถึงหมูํที่ 2 ตาบล

ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการ

โคกโคเฒํา อาเภอเมือง

เชื่อมตํอสายทางระหวํางตาบล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

มีถนนลาด

ประชาชนมีการ

4,200 เมตร จากเขตตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

ทําระหัด ถึงหมูํที่ 2 ตาบล

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

โคโคเฒํา

4,200 เมตร

คลอง 18 ซ๎าย ม.อ.จากถนนอูํยา-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

402 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคัน

-

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.

ที่สะดวก

ระยะทาง 3,550 เมตร

-

20,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

7,100,000 มีถนนลาด
ยาง เพิ่มขึ้น

ดอนเจดีย๑ถึงถนนลาดยางแยกเข๎า

1 สาย ยาว

บ๎านดอนขวาง หมูํที่ 3 ตาบลตลิ่งชัน

3,550 เมตร

403 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก
พื้นที่บ๎านนายสมคิด ตั้งพรชัย ถึง

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15ม.

ที่สะดวก

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

-

2,700,000

-

เพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

ตลิ่งชัน อาเภอเมือง

1,000 เมตร

จากพื้นที่ถนนแบํงเขตไรํรถ -

กว๎าง 6 เมตร

ที่สะดวก

ตลิ่งชัน หมูํที่ 6 ตาบลตลิ่งชัน

-

5,670,000

-

-

-

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนเดินทาง

1 สาย ยาว

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

ประชาชนเดินทาง

มีถนนคสล.

ถนนแบํงเขตไรํรถ หมูํที่ 4 ตาบล

404 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

รวดเร็วขึ้น

มีถนนคสล.

ประชาชนเดินทาง

หนา 0.15 เมตร

เพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

ระยะทาง 2,100 เมตร

1 สาย ยาว

อาเภอเมือง

2,100 เมตร

405 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร

เหล็กเชื่อมระหวํางตาบลองค๑พระกับ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 5,000 เมตร

-

-

-

21,000,000

-

มีถนนคอนกรีต

ประชาชนในพื้นที่และ

เสริมเหล็ก

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ตาบลวังยาว สะพานคสล.บ๎านละว๎า

เพิ่มขึ้น 1

ความสะดวก

วังควาย หมูํ 4 ต.วังยาวไปทาง

สาย ยาว

รวดเร็วขึ้น

บ๎านหนองมะเขือขื่น หมูํ 5 อ.องคพระ

5,000 เมตร

406 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กการจากคลองลาสนุํน

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให๎มีการคมนาคมที่สะดวก

กว๎าง 6 เมตร

สบายขึ้น

ยาว 5,000 เมตร

-

-

-

-

18,000,000 มีถนน

มีสายทางคมนคมที่

คอนกรีต

( คลองชลประทาน ) ระหวํางตาบล

เสริมเหล็ก

ดอนกายาน , ตาบลดอนโพธิ์ทอง

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และตาบลวังน้าเย็น

ยาว 5,000 ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

407 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากระหวํางตาบลดอนกายาน

เพื่อให๎มีการคมนาคมที่สะดวก

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3,950

สบายขึ้น

เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

14,220,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนคอนกรีต
1 สาย ยาว

ตาบลดอนโพธิ์ทอง

3,950 เมตร

บึงไผํแขก-ต๎นข๎อยบริเวณคลอง

เพื่อให๎มีการคมนาคมที่สะดวก

กว๎าง 6 เมตร

สบายขึ้น

ยาว 4,000 เมตร

มีสายทางคมนคมที่

เสริมเหล็กเพิ่มขึ้น สะดวกสบาย

หมูํที่ 7 ถึงหมูํที่ 1-2

408 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย

สะดวกสบาย

-

4,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

มีสายทางคมนคมที่

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกสบาย

ชลประทานฝั่งตะวันตกติดตํอระหวําง

1 สาย ยาว

ตาบลดอนโพธิ์ทอง ตาบลบ๎านโพธิ์

4,000 เมตร

ตาบลสระแก๎ว
409 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคัน
คลองชลประทานสามชุก จากเขต

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15ม.

ที่สะดวก

ระยะทาง 3,000 เมตร

-

-

-

6,000,000

-

มีถนนลาด

มีสายทางคมนคมที่

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกสบาย

ตาบลไรํรถถึงเขตตาบลสนามคลี

1 สาย ยาว

หมูํที่ 2 ตาบลตลิ่งชัน

3,000 เมตร

410 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง

-

-

-

-

6,600,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบลและ

ลาดยางแบบแอสฟัลต๑คอนกรีต

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

แอสฟัลต๑คอนกรีต ข๎างละ

ยาง เพิ่มขึ้น

ในพื้นที่ใกล๎เคียงมีการ

รํวมใจพัฒนาหมูํที่ 10

0.5 เมตรระยะทาง

1 สาย ยาว

ติดตํอและสื่อสารได๎

ต.สระยายโสม อ.อูํทอง ถึงเขต

2,200 เมตร

2,200 เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

2,700,000 มีถนนคสล.

ประชาชนเดินทาง

ติดตํอระหวําง หมูํที่ 9 บ๎านโพธิ์เงิน
ต.จรเข๎สามพัน อ.อูํทอง
411 โครงการกํอสร๎างถนน คลส. จากพื้น
ที่นายสมคิด ตั้งพรชัย ถึงถนน

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.

ที่สะดวก

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น

แบํงเขตไรํรถ หมูํที่ 4 ตาบลตลิ่งชัน
ที่

1 สาย ยาว

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

412 โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
จากพื้นที่ถนนแบํงเขตไรํรถ -ตลิ่งชัน

สะดวก รวดเร็ว

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคมที่

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.

สะดวก

ระยะทาง 2,100 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

5,670,000

หมูํที่ 6 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนคสล.

ประชาชนเดินทาง

เพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว
2,100 เมตร

413 โครงการกํอสร๎าง คสล.หมูํที่ 5 ตาบล

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนน คสล. กว๎าง 6 ม. ยาว

-

-

-

-

6,350,400 มีถนนคสล.

สนามคลี สายหนองกระทุํมจากถนน

และตาบลตลิ่งชันได๎มีถนนสาหรับ

2,520 เมตร หนา 0.15 ม.

เพิ่มขึ้น

สนามคลี และตาบล

ลาดยางสายจร๎าเกําหนองขามถึง

ในในการคมนาคมและขนสํงผล

ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร

1 สาย ยาว

ตลิ่งชัน ได๎รับความ

ถนนลาดยางสายหนองแต๎ -

ผลิตทางการเกษตร

2,520 เมตร

สะดวก จานวน 300

หนองพันกง (เขตติดตํอ

ประชาชนใน ตาบล

ครัวเรือน

ตาบลตลิ่งชัน)
414 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ม.4-ม.6 ตาบลสนามคลี เริ่มจากเขต

และต.ทําเสด็จ ได๎มีถนนสาหรับ

6,000 เมตร

หมูํที่ 7 ตาบลสระแก๎วถึงสะพาน
คลอง 19 และถึงสะพานหนองแซง

-

7,200,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

สนามคลี และตาบล

ใช๎ในการคมนาคมและขนสํง

1 สาย ยาว

สระแก๎ว ได๎รับ

ผลผลิตทางการเกษตร

6,000 เมตร

ความสะดวก จานวน
300 ครัวเรือน

415 กํอสร๎างถนนลาดยางสายหนองกุฏิ สานักตะคํา หมูํ 7 ต.พลับพลาไชย

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ในการ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,000

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

เมตร

-

-

-

-

5,000,000 มีถนนลาด

ถึงหมูํ 4 ต.สนามคลี

ประชาชนมีการ

ยาง เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

1 สาย ยาว

และรวดเร็ว

1,000 เมตร
416 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 4

มีถนนลาด

ประชาชนใน

ยาง เพิ่มขึ้น

ต.สนามคลีและ

โพรามาตรถึงเขตติดตํอตาบลสระแก๎ว สาหรับใช๎ในการคมนาคมและ

1 สาย ยาว

ต.สระแก๎ว ได๎รับ

ตาบลสนามคลี อาเภอเมือง

2,000 เมตร

ความสะดวกจานวน

ตาบลสนามคลี เริ่มจากบ๎านนายจรูญ

เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี

ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร ยาว

และตาบลสระแก๎ว ได๎มีถนน

2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

5,040,000

-

ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร

200 ครัวเรือน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

417 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 9

กว๎าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

คสล.เพิ่มขึ้น

ในพื้นที่ใกล๎เคียงมี

9.ดํานช๎าง เริ่มจากบริเวณที่ดิน

1 แหํง ยาว

การติดตํอและสื่อสาร

นางสุวรรณารอดยอดสร๎อย

60 เมตร

ได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น

เชื่อมระหวํางตาบลหนองขามกับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

งบประมาณและที่มา

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

ถึงบริเวณหมูํที่ 3 ต.ดํานช๎าง
อ.ดํานช๎าง
418 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 1

เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ต.สนามคลี เริ่มจากบริเวณโรงงาน

และตาบลบ๎านโพธิ์ ได๎มีถนน

3,500 เมตร

หม๎อกรอง ถึงหมูํที่ 9 ตาบลบ๎านโพธิ์
และแยกลงบึงอารยะ

-

-

-

-

4,200,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

สนามคลีและตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมและ

1 สาย ยาว

บ๎านโพธิ์ ได๎รับความ

ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร

3,500 เมตร

สะดวกจานวน 200
ครัวเรือน

419 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 3

เพื่อให๎ประชาชนในต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ตาบลสนามคลีสายคันคลอง 18ซ๎าย

และตาบลสระแก๎ว ได๎มีถนน

3,000 เมตร

เริ่มจากเขตติดตํอ ต.ตลิ่งชัน ถึงเขต
ติดตํอเทศบาลตาบลสระแก๎ว

-

3,600,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

สนามคลี ต.ตลิ่งชัน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมและ

1 สาย ยาว

และตาบลสระแก๎วได๎

ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร

3,000 เมตร

รับความสะดวกจานว

200 ครัวเรือน
420 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ตาบลสนามคลี จากถนนลาดยาง

และตาบลตลิ่งชันได๎มีถนนสาหรับ

3,400 เมตร

สายจร๎าเกํา -หนองขาม ถึงถนนลาด
ยางสายหนองแต๎ - หนองพันกง

-

-

-

-

4,080,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

สนามคลี และตาบล

ในในการคมนาคมและขนสํงผล

1 สาย ยาว

ตลิ่งชัน ได๎รับความ

ผลิตทางการเกษตร

3,400 เมตร

สะดวกจานวน 300

(เขตติดตํอตาบลตลิ่งชัน )

ครัวเรือน

และแยกไปถึงคันคลองชลประทาน
มะขามเฒํา-อูํทอง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

421 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 4

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ตาบลสนามคลี สายคันคลอง (ถนน

ตาบลสระแก๎ว และตาบล

5,360 เมตร

จากหลังวัดสานักตะคํา) เริ่มจากเขต

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

6,432,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

สนามคลี ต.สระแก๎ว

พลับพลาไชยได๎มีถนนสาหรับใช๎

1 สาย ยาว

และต.พลับพลาไชย

ติดตํอตาบลสระแก๎ว ถึงหมูํ 7

ในการคมนาคมและขนสํงผล

5,360 เมตร

ได๎รับความสะดวก

ตาบลพลับพลาไชย อาเภออูํทอง

ผลิตทางการเกษตร

จานวน 150
ครัวเรือน

422 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคัน
คลอง 18 ซ๎าย ม.อ.จากถนนอูํยา-

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร

ที่สะดวก

ดอนเจดย๑ถึงสะพานแอล 18 หมูํที่ 6

-

-

-

5,500,000

มีถนนลาด

ประชาชนเดินทาง

หนา 0.15 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

ระยะทาง 2,750 เมตร

1 สาย ยาว

ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง

423 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 4

-

2,750 เมตร

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ตาบลสนามคลี เริ่มจากบ๎าน

ได๎มีถนนสาหรับใช๎ในการ

2,400 เมตร

ดอนขวางถึงร๎านค๎านางเจียม
แสนโก ติดตํอ ตาบลตลิ่งชัน

-

-

-

-

2,880,000 มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

สนามคลีและตาบล

คมนาคมและขนสํงผลผลิตทาง

1 สาย ยาว

ตลิ่งชัน ได๎รับความ

การเกษตร

2400 เมตร

สะดวกจานวน 100

ตาบลสนามคลี อาเภอเมือง

ครัวเรือน

424 โครงการกํอสร๎าง คสล. หมูํที่ 4 ตาบล เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร ยาว

-

3,780,000

-

-

-

มีถนนคสล.

ประชาชนในตาบล

สนามคลี เริ่มจากบริเวณคันคลอง 18

และตาบลตลิ่งชัน ได๎มีถนน

1,500 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

สนามคลี และตาบล

ขวา หน๎าสถานี FM.101 ถึงหมูํที่ 3

สาหรับใช๎ในการคมนาคมและ

เมตร

1 สาย ยาว

ตลิ่งชัน ได๎รับความ

ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง

ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร

1,500 เมตร

สะดวกจานวน 200
ครัวเรือน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

425 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 5

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ผิวจราจร กว๎าง 6 เมตร ยาว

ตาบลสนามคลี จาถนนลาดยาง

และต.พลับพลาไชย ได๎มีถนน

2,400 เมตร

หนองโสน -สองเขต ถึงนานายทึม
ขุนพิศาล ตาบลพลับพลาไชย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,880,000 มีถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

ต.สนามคลีและ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมและ

1 สาย ยาว

ต.ตลิ่งชัน ได๎รับความ

ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร

2400 เมตร

สะดวกจานวน

อาเภออูํทอง
426 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล.หมูํ 4

100 ครัวเรือน
เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร

ต.สนามคลี เริ่มจากบริเวณบ๎าน

และ ต.ตลิ่งชัน ได๎มีถนนสาหรับ

นายจรูญ โพรามาตร ถึงบริเวณบ๎าน

ใช๎ในการคมนาคมและขนสํง

นายประณีต หาเรือนชีพเชื่อมตํอกับ

ผลผลิตทางการเกษตร

-

-

-

4,032,000

-

มีถนน คสล.

ประชาชนใน

ยาว 1,600 เมตร

ยาว 1,600

ต.สนามคลีและ

หนา 0.15 เมตร

เมตร

ต.ตลิ่งชัน ได๎รับความ
สะดวกจานวน

ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง
427 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

ประชาชนใน

100 ครัวเรือน
เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผล

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

ริมคลองชลประทาน 6 ซ๎าย

ทางการเกษตรและสัญจรไป-มา

2,500 เมตร หมูํที่ 10 11

เชื่อมตํอระหวํางตาบลเดิมบาง
ถึงตาบลปากน้า

-

6,000,000

-

-

-

มีถนนลาด

ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

ยางเพิ่มขึ้น

ตาบล ใกล๎เคียงใช๎

ของประชาชนในเขตพื้นที่และ

1 สาย ยาว

สายทางสัญจรและ

ใกล๎เคียง

2,500 เมตร

ขนสํงผลิตผลทาง
การเกษตร

428 โครงการกํอสร๎าง คสล. หมูํ 6 ตาบล

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนน คสล.กว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

2,520,000 มีถนน คสล.

สนามคลีเริ่มจากบริเวณบ๎าน

และต.ตลิ่งชัน ได๎มีถนนสาหรับ

ยาว 1,000 เมตร

ยาว 1,000

ต.สนามคลีและ

นายเหี้ยมดามี ถึงถนนลาดยางรพช.

ใช๎ในการคมนาคมและขนสํงผล

หนา 0.15 เมตร

เมตร

ต.ตลิ่งชัน ได๎รับความ

จร๎าเกํา -หนองขามและเชื่อมตํอกับ

ผลิตวทางการเกษตร

สะดวกจานวน

ตาบลตลิ่งชัน

ที่

ประชาชนใน

100 ครัวเรือน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

429 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนใน ต.สนามคลี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

หมูํที่ 6 ต.สนามคลี เริ่มจากถนน

และ ต. ตลิ่งชัน ได๎มีถนนสาหรับ

933 เมตร

ลาดยางสายจร๎าเกํา - หนองขาม

ใช๎ในการคมนาคมและขนสํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,119,600

-

-

-

ถึงถนนลาดยางสายคลอง 18

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนใน ตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

สนามคลีและตาบล

1 สาย ยาว

ตลิ่งชัน ได๎รับความ

933 เมตร

สะดวกจานวน 100

ตาบลตลิ่งชัน
430 โครงการกํอสร๎างสะพานปูน

ครัวเรือน
มีสะพานปูน

ประชาชนได๎รับความ

คอนกรีต ขนาดกว๎าง 6 เมตร

เพิ่มขึ้น

สะดวกในการเดินทาง

บางตะเคียน ตาบลบางเลน

สูง 5 เมตร ยาว 80 เมตร

1 แหํง ยาว

สัญจรมากกวํา

อาเภอสองพี่น๎อง

พร๎อมทางเดิน 1 เมตร

80 เมตร

ร๎อยละ 85

มีถนนลาด

ราษฏรได๎ประโยชน๑ 2

ยางเพิ่มขึ้น

ตาบล จานวน 2,500
ครัวเรือน

ข๎ามคลองหน๎าวัดทองประดิษฐ๑ -

431 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส

เพื่อให๎ประชาชนเดินทางสัญจร

หมูํ 2 กํอสร๎างสะพาน

ไปมาได๎อยํางสะดวก

-

-

-

-

-

-

14,000,000

10,000,000

-

1.เพื่อยกระดับถนนให๎ได๎

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 - 8

-

ฟัลท๑ติกคอนกรีต สายสระยายโสม

มาตรฐาน

เมตร ความยาวระยะทาง

จรเข๎สามพัน เป็นเขตเชื่อมตํอตาบล

2.เพื่อใช๎เป็นสายทางในการสัญจร 3,800 เมตร

1 สาย ยาว

สระยายโสม และตาบลจรเข๎สามพัน

ไปมาได๎สะดวกยิ่งขึ้น

3,800 เมตร

อาเภออูํทอง

3.ใช๎เป็นสายทางในการขนสํงพืช

ผลทางการเกษตรของราษฏร
432 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาด

เพื่อใช๎เป็นสายทางในการสัญจร

กํอสร๎างถนนผิวจราจร

ยาง หมูํที่ 4 บ๎านไผํโรงโขน-เขต

ไปมาได๎สะดวกยิ่งขึ้นและขนสํง

ลาดยาง หมูํ 4 บ๎านไผํโรงโขน

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมสาธารณูปโภค

ตาบลดอนมะนาว ตาบล

ผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร

- เขตตาบลดอนมะนาว

1 สาย ระยะ

สาธารณูปการ

ระยะทาง 2,000 ม.

ทาง 2,000

เทคโนโลยีและ

กว๎าง 6 เมตร

เมตร

สิ่งแวดล๎อม

เนินพระปรางค๑ อาเภอสองพี่น๎อง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

433 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สาย

-

-

-

10,000,000 มีถนนลาด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ด๎านการพัฒนาการ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนและเกษตรกร

กํอสร๎างถนนลาดยาง

2,200,000 มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ภายในหมูํบ๎านดอนกระเบื้องหมูํที่ 3

มีสายทางคมนาคม ที่สะดวกและ

แอสฟัลท๑ติก คอนกรีต

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวกเกิด

ตาบลบางพลับถึงคลองชลประทาน

รวดเร็วขึ้น

จานวน 1 สาย

1 สาย ระยะ

ความปลอดภัยในชีวิต

ตาบลบ๎านกุํม ของตาบลบางพลับ

เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนน

ทาง 2,000

และทรัพย๑สิน

อาเภอสองพี่น๎อง

ลาดยางเดิมถึงคลอง

เมตร

ชลประทาน ระยะทางยาว
2,000 เมตร ผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร หนา 5 ซม
.พร๎อมลงหินคลุกไหลํทาง
434 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกเชื่อม

เพื่อใช๎เป็นสายทางเชื่อมตํอ

กํอสร๎างถนนยกระดับผิว

ทางไปบ๎านกระบอก เทศบาลเมือง

ระหวํางประชาชนในเขตเทศบาล

สองพี่น๎อง เชื่อมตํอกับตาบล

เมืองสองพี่น๎องกับประชาชนใน

ศรีสาราญ อาเภอสองพี่น๎อง

เขตอบต.ศรีสาราญ

-

-

-

958,000

-

มีถนนหิน

ประชาชนในเขต

จราจรหินคลุก กว๎าง 6 เมตร

คลุก เพิ่มขึ้น

เทศบาลเมือง

ยาว 118 เมตร

1 สาย ระยะ

สองพี่น๎องและ

ทาง 118

ประชาชนในเขต

เมตร

อบต.ศรีสาราญเดิน
ทางสัญจรไปมา
และติดตํอกันได๎

สะดวกมากขึ้น
435 โครงการถนน คศล. เลียบคลอง

-เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง6 ม.

ชลประทานจากถนนเทศบาล 1 ถึง

บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก

ถนนบางลี่ -หนองวัลย๑เปรียง
เทศบาลเมืองสองพี่น๎อง

-

1,900,000

-

-

-

มีถนน คสล.

ประชาชนมีสายทาง

หนา 0.20 ม.ยาว 450ม.

เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวกเกิด

ในการสัญจรไปมา

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,700

1 สาย ระยะ

ความปลอดภัยในชีวิต

-ใช๎เป็นสายทางขนถํายสินค๎าและ

ตารางเมตร

ทางยาว 2,700

และทรัพย๑สิน

ผลผลิตทางการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

436 โครงการกํอสร๎างถนนดินลงลูกรัง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,632,500

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนดินลง

ครัวเรือนที่มีการ

ลูกรังเพิ่มขึ้น

คมนาคม สะดวก

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํที่ 1 ได๎มี

กว๎าง 6 เมตร

หมูํที่ 1(จากถนนลาดยาง สพ 3451 -

ถนนสาหรับใช๎ในการขนสํงพืชผล

ยาว 3,700 เมตร

สะพานบ๎านสามหนํอ ต.โคกโคเฒํา)

ทางการเกษตรและใช๎เป็นคันกั้น

1 สาย ระยะ

รวดเร็ว มีร๎อยละ

ตาบลดอนตาล อาเภอเมือง

น้าในฤดูฝน

ทาง 3,700

30.75 ของครัวเรือน

เมตร

ทั้งหมดในเขตอบต.

437 โครงการเสริมดินถนนพร๎อมลงลูกรัง
คลองชลประทานหมูํที่ 3 บ๎าน

เพื่อใช๎เป็นสายทางในการ

กว๎าง 6 เมตร

คมนาคมสัญจรของประชาชน

ยาว 3,900 เมตร

-

-

-

-

1,000,000 มีถนนดินลง

ประชาชนได๎รับความ

ลูกรังเพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร

ลาดตาล เชื่อมติดตํอต.ดอนตาล

1 สาย ระยะ

ระหวํางตาบล

(จากสะพานวัดลาดตาล หมูํที่ 3

ทาง 3,900

ถึงสะพานวัดใหมํอินทราวาส

เมตร

หมูํที่ 5 ลาดตะโก)
438 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง จาก

เพื่อพัฒนาสายทางการคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร ระยะ

ถนนลาดยางสายโคกงูเหําถึงสะพาน

ให๎ได๎มาตรฐานและปลอดจาก

ทาง ยาว 2,500 เมตร

คอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านดอน

ปัญหามลพิษ

-

-

-

9,200,000

-

มีถนนลาด

การคมนาคมสะดวก

ยางเพิ่มขึ้น

รวดเร็วขึ้นและชุมชน

1 สาย ระยะ

ปลอดมลพิษ

กระเบื้อง (เขตติดตํอ อบต.บางพลับ

ทาง 2,500

อาเภอสองพี่น๎อง และอบต.

เมตร

บางใหญํ อาเภอบางปลาม๎า
หมูํที่ 5,6 อาเภอสองพี่น๎อง
439 โครงการสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบลได๎

เพิ่มขึ้น 1 แหํง

รับความสะดวกใน

ถึงทางเชื่อมตาบลบางพลับ หมูํ 6

ยาว 60 ม.

การเดินทาง

ตาบลหัวโพธิ์ อาเภอเมือง

60 เมตร

สองพี่น๎องจากสะพาน คสล.หมูํ 4

ที่

โครงการ

เพื่อให๎ประชาชนในตาบลรับความ ขนาดกว๎าง 8 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา

วัตถุประสงค์

-

-

15,000,000

ยาว 60 ม.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

440 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

-

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

0.400 กิโลเมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,632,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

-8ซ๎าย จุดเริ่มเขตติดตํอ ตาบล

1 สาย ระยะ

และรวดเร็ว

กระตีบถึงถนนลาดยางสายทุํงคอก

ทาง 0.400

สนามบินเขต ตาบลบํอสุพรรณ

กิโลเมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย 1 ซ๎าย

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

งบประมาณและที่มา

ตาบลทุํงคอก
441 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

เหล็กหมูํที่ 10 จุดเริ่มจากเขตติดตํอ

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

0.640 กิโลเมตร

-

-

-

-

1,997,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีสายทาง

เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

เทศบาลตาบลทุํงคอกถึงจุดสิ้นสุด

1 สาย ระยะ

และรวดเร็ว

ถนนลาดยางสายหนองชันปากคอก

ทาง 0.640

ตาบลทุํงคอก

กิโลเมตร

442 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลส๑ติก

มีถนนลาด

ประชาชนมีทาง

ยางเพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

(ฝั่งซ๎าย)จาก ต.จรเข๎สามพัน

1 สาย ระยะ

รวดเร็ว

ผําน ต.ยุ๎งทะลายถึง ต.บ๎านดอน

ทาง 2,500

คอนกรีตคันคลอง 5L-5L-2L

เพื่อให๎ประชาชนมีทางคมนาคมที่

กว๎าง 6 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 2,500 เมตร

-

5,000,000

-

-

-

เมตร
443 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

เหล็ก จากรอยตํอถนนคอนกรีต

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

0.216 กิโลเมตร

ที่

มีถนน คสล.

ประชาชนมีสายทาง

เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

หมูํ8 ตาบลทุํงคอก ถึงเขตติดตํอ

1 สาย ระยะ

และรวดเร็ว

ตาบลหนองบํอ จุดทาง

ทาง 0.216

หลวงหมายเลข 321 ตาบลทุํงคอก

กิโลเมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

444 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

เหล็ก จากถนนลาดยางสายเทพ

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

0.990 กิโลเมตร

-

972,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,270,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีสายทาง

เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

พิทักษ๑ป้ายเขต จุด รร.

1 สาย ระยะ

และรวดเร็ว

วัดเทพพิทักษ๑ ถึงเขตติดตํอตาบล

ทาง 0.990

กระตีบ จ.นครปฐม ตาบลทุํงคอก

กิโลเมตร

อาเภอสองพี่น๎อง
445 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนลาดยางปากคอก-

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

1,800 กิโลเมตร

-

-

-

-

7,765,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีสายทาง

เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

หนองชัน จุดไรํนายวิเชียร

1 สาย ระยะ

และรวดเร็ว

เหลืองวัฒนวิไล ถึงเขตติดตํอ

ทาง 1,800

ตาบลบํอสุพรรณ ตาบลทุํงคอก

กิโลเมตร

อาเภอสองพี่น๎อง
446 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางใน
สายทาง 1 ซ -2 ซ -8 ซ
จุดเริ่มจากทางหลวงหมายเลข

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

2.850กิโลเมตร

-

-

-

9,120,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง

ยาง เพิ่มขึ้น

คมนาคมที่สะดวก

1 สาย ระยะ

และรวดเร็ว

3356 ทุํงคอกดอนตาเพชร

ทาง 1,800

ถึงคลองระบายน้าเขตติดตํอหมูํที่ 7

กิโลเมตร

ต.หนองบํอ จุดบ๎าน นายวิชัย แซํคู
ตาบลทุํงคอก อาเภอสองพี่น๎อง
447 สร๎างถนนลาดยางแอสฟัลติกส๑จาก

มีถนนลาด

ประชาชนมี

ยาง เพิ่มขึ้น

การคมนาคมที่

อูํทองถึงถนนลาดยางสายอูํทอง-

1 สาย ยาว

สะดวกและรวดเร็ว

ตลุ๎งเหนือ เขตต.ท๎าวอูํทอง

2,000 เมตร

ถนนคอกวัว-รางพะยอม เขตต.ท๎าว

ที่

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎ในการ

กว๎าง 8 เมตร

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

ยาว 2,000 เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

448 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนด๎าน

-

1.พัฒนาปรับปรุงพื้นผิวถนนให๎ได๎

ระยะทาง กว๎าง 6 เมตร

ตะวันออกบึงกามะเชียร ถึงท๎าย

มาตรฐาน

ติดตํอบึงฉวาก เทศบาลตาบล

2.สะดวกตํอการขนสํงการเกษตร

เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช

-

6,000,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

1.ทาให๎สิ่งแวดล๎อม

ระยะทางประมาณ 3.5

ถนนที่ได๎รับ

ดีขึ้น

กิโลเมตร

การปรับปรุง

2.ทาให๎การจราจร

และการสัญจรไปมา

ระยะทาง

สะดวกยิ่งขึ้น

3.สํงเสริมเป็นสถานที่ทํองเที่ยว

ประมาณ

3.ผลดีตํอการขนสํง

พักผํอนหยํอนใจ

3.5 กม.

การเกษตร
ระหวํางชุมชนใน
แตํละตาบล

449 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่

เริ่มต๎นจาก หมูํที่ 7 ตาบล

(แคปซีล) หมูํที่ 7 ต.หนองกระทุํม

สะดวกและการขนสํงพืชผล

ถึงหมูํที่ 16 ต.หนองมะคําโมง

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับ

หนองกระทุํม สิ้นสุด หมูํ 16

ยาง เพิ่มขึ้น

ประโยชน๑ประมาณ

การเกษตรของราษฏรออกสูํ

ต.หนองกระทุํม ถนนกว๎าง

1 สาย ระยะ

500 ครัวเรือน ใน

ดํานช๎างเทศบาลตาบลหนองกระทุํม

ทั้งเป็นการเชื่อมตํอระหวํางกับ

6 ม.ไหลํทางข๎างละ 1 เมตร

ทาง 3

การเดินทางสัญจร

อาเภอเดิมบางนางบวช

ตาบล

ยาว 3 กิโลเมตร

กิโลเมตร

เพื่อให๎ประชาชนมีทางคมนาคมที่

กว๎าง 9 เมตร ยาว 2,000

สะดวก รวดเร็ว

เมตร

450 กํอสร๎างเสริมขยายถนนดินพร๎อม
ลงหินคลุกผิวจราจรบดอัดแนํน
คันคลองระบายน้าสายใหญํจรเข๎

-

-

-

6,500,000

-

-

12,000,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีทาง

ถนนที่ได๎รับ

คมนาคมที่สะดวก

การขยาย

รวดเร็ว

(ฝั่งซ๎าย)สามพัน จาก ต.ยุ๎งทาลาย

ถนนดิน

ถึง ต.จรเข๎สามพัน

ยาว 2,000
เมตร

451 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามห๎วย

เพื่อให๎ประชาชนได๎สัญจรข๎าม

กระเสียว หมูํ 7 บ๎านทุํงกฐิน (เป็น
โครงการคาบเกียวกับอบต.

กว๎าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร

-

-

-

6,000,000

-

มีสะพาน

ประชาชนลด

ไปยังเขตติดตํอได๎อยํางสะดวก

เพิ่มขึ้น

คําใช๎จํายใน

และลดคําใช๎จํายในการเดินทาง

1 แหํง

การเดินทาง

หนองโพธิ์)เทศบาลตาบลบํอกรุ

ยาว 40 เมตร

อาเภอเดิมบางฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

452 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส

1.เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ

ถนนราดยางแอสฟัลท๑ติก

ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 1 บ๎านเดํน

ประชาชน

ตาบลหัวนา อาเภอเดิมบางนางบวช
ถึงหมูํที่ 5 ตาบลหัวเขา อ.เดิมบางฯ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

7,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ชํวยแก๎ไขปัญหาของ

คอนกรีต ขนาดกว๎าง 8 เมตร

ยาง เพิ่มขึ้น

ประชาชนในการเดิน

2.เพื่อปรับสภาพสายทางขนสํง

ยาว 2,500 เมตร หนา

1 สาย

ทางสัญจรขนสํง

พืชผลทางการเกษตร

0.05 เมตร

ยาว 2,500

พืชผลทางการเกษตร

เมตร

ได๎อยํางสะดวกและ

3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของประชาชน

ปลอดภัยเศรษฐกิจ

4.เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร๑ของ

เติบโตดีขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรีให๎เกิดประสิทธิผลทางด๎านผลผลิตทางการ
เกษตรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
453 โครงการถนนลาดยางเลียบคลอง

เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

ชลประทาน หมูํ 12 บ๎านหนองน้าใส

ประชาชนและความปลอดภัย

3,100 เมตร

ตาบลวังลึก อาเภอสามชุก

ในชีวิตและทรัพย๑สิน

-

-

-

-

5,500,000 มีถนนลาด

ชํวยแก๎ไขปัญหาของ

ยาง เพิ่มขึ้น

ประชาชนในการเดิน

1 สาย

ทางสัญจรขนสํง

ถึงหมู1ํ 1 บ๎านนิคมเกษตร ตาบล

ยาว 3,100

พืชผลทางการเกษตร

เขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช

เมตร

ได๎อยํางสะดวกและ
ปลอดภัยเศรษฐกิจ

เติบโตดีขึ้น
454 โครงการทาถนนลูกรังบดอัดแนํน

เพื่อบรรเทาความเดือนร๎อนของ

กว๎าง 9 เมตร ระยะทาง

จากวัดเขาดิน หมูํที่ 1 ตาบลเขาดิน

ประชาชนและความปลอดภัย

5,400 เมตร

ถึงเขตติดตํอหมูํ 1บ๎านห๎วยปลาชํอน

ในชีวิตและทรัพย๑สิน

-

-

-

14,000,000

-

มีถนนลูกรัง

ประชาชนได๎รับความ

บดอัดแนํน

สะดวกในการเดินทาง

เพิ่มขึ้น

หมูํ 5 บ๎านทํามะนาว ตาบลยางนอน

1 สาย

ทางแยกถนนลูกรังบดอัดแนํน สาย

ระยะทาง

บ๎านทํานางเริง - บ๎านคูเมือง

5,400 เมตร

ตาบลเขาดิน อาเภอเดิมบางนางบวช
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

455 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลติก สายป่าสะแก-หนองป่าแซง

เพื่อใช๎เป็นสายทางคมนาคม

กว๎าง 8 เมตร ยาว 1,020

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีสายทาง

เพิ่มขึ้น 1 สาย

คมนาคมได๎อยําง

(ปูทับถนนเดิม)เริ่มจากบริเวณหน๎าวัด

ยาว 1,020

สะดวกรวดเร็ว

ขวางเวฬุวัน หมูํที่ 5 ตาป่าสะแก

เมตร

ถึงบ๎านหนองป่าแซง ตาบลบํอกรุ
456 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคัน

มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีสาย

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ทางการคมนาคมที่

ตาบลดอนเจดีย๑ อาเภอดอนเจดีย๑

ยาว 1,700

ได๎มาตรฐาน

ตํอจากถนนลาดยางเดิมถึงเขตติดตํอ

เมตร

คลองมะขามเฒําอูํทอง หมูํ 7

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตรระยะ

คมนาคมที่ได๎มาตรฐาน

ทาง 1,700 เมตร

-

-

-

4,042,000

-

ตาบลไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑
ตาบลไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑
457 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางถนน
คันคลองหนองญี่ปุ่นเหนือ หมูํที่ 7
เริ่มจากลาดยางเดิมถึงเขตติดตํอ
ต.เทพมงคล

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 7 เมตร
ในการสัญจรและขนสํง

ยาว 2,300 เมตร

-

2,500,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีสาย

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ทางการคมนาคมที่

ยาว 2,300 เมตร ได๎มาตรฐาน

458 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6
ต.ดอนเจดีย๑ ถึงเขตติดตํอ หมูํ 3

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตรระยะ

คมนาคมที่ได๎มาตรฐาน

ทาง 1,700 เมตร

-

-

-

-

5,250,000 มีถนนคสล.เพิ่มขึ้น ประชาชนมีสาย

ตาบลทะเลบก อาเภอดอนเจดีย๑
459 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 8

เพื่อให๎ประชาชนในตาบลทะเลบก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะ

ตาบลทะเลบกจากสายอูํทอง-

และตาบลติดตํอมีการคมนาคม

ดํานช๎างถึงบ๎านพรหมณี อาเภอ

อยํางสะดวกรวดเร็ว

-

-

-

5,500,000

-

ทางยาว 3,437 เมตร

เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

460 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 1

เพื่อให๎ประชาชนในตาบลทะเลบก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ระยะ

ตาบลทะเลบก แยกจากทางหลวง

และตาบลเขตติดตํอมีการ

ชนบท สายแยก ทล.333 ถึงอาเภอ

คมนาคมอยํางสะดวกรวดเร็ว

1 สาย ระยะทาง

ทางการคมนาคมที่

1,700 เมตร

ได๎มาตรฐาน

มีถนนลาด

ประชาชนในตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

ทะเลบกและต. เขต

1 สาย

ติดตํอมีการคมนาคม

ยาว 3,437

อยํางสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

18,000,000 มีถนนลาด

ยาว 11.860 เมตร

ประชาชนในตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

ทะเลบกและ ต.เขต

1 สาย

ติดตํอมีการคมนาคม

หนองหญ๎าไซ (สพ.3015 )บริเวณ

ยาว 11.860

สะดวกรวดเร็ว

วัดหนองทราย - ถนนลาดยาง

เมตร

ร๎อยละ 85

มีถนนลาด

ประชาชนทั้ง 2

ยาง เพิ่มขึ้น

ตาบลมีสายทาง

1 สาย

เดินทางเพิ่มมากขึ้น

วัดทับ-ตาแทนเขตติดตํอ
อ.หนองหญ๎าไซ
461 กํอสร๎างถนนลาดยางเขตติดตํอ

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 400

หมูํ 5 ต.ยํานยาว อ.สามชุก

คมนาคมของประชาชน 2 ตาบล

เมตร

ถึงเขตติดตํอ หมูํ 7ต.วังหว๎า

และตาบลอื่นๆ

-

960,000

-

-

-

ยาว 400
เมตร

462 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบริเวณเชื่อมตํอ หมูํ 3

เพื่อให๎ประชาชน สัญจร ไปมา

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม

สะดวกและปลอดภัย

เหล็ก บริเวณตํอจาก

-

-

-

3,795,000

-

มีถนน คสล.

ประชาชนได๎ใช๎ถนน

เพิ่มขึ้น

ที่ได๎มาตรฐานใน

ตาบลไรํรถ ถึงหมูํ 6 ตาบลตลิ่งชัน

คสล.เดิม ของอบจ.บริเวณ

1 สาย

การสัญจรไปมาได๎

ตาบลไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑

ไรํอ๎อย นายลาพอง ถึง

ระยะทาง

อยํางสะดวกและ

บริเวณคลอง มอ.ผิวจราจร

ยาว 1,150

ปลอดภัย

กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว

เมตร

ประมาณ 1,150 เมตรหนา
0.15 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

463 โครงการลาดยาง จากบํอสาราญ ถึง

1.เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละออง

กว๎าง 12 เมตร ระยะทาง

สี่แยกบ๎านหนองกวาง ตาบล

2.เพื่อการจราจรที่สะดวก

ประมาณ 6,000 เมตร

ทัพหลวง อาเภอหนองหญ๎าไซ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยาง

ได๎ถนนลาดยางที่

เพิ่มขึ้น 1 สาย

กว๎าง 12 เมตร เพื่อใช๎

3.เพื่อเป็นสายทางแบํงระหวําง

ยาว 6,000

เป็นสายทางในการ

เชื่อมตํอกับตาบลทัพหลวงและ

หมูํ 6 ต.หนองราชวัตร กับหมูํ 5

เมร

สัญจรที่สะดวกสบาย

ตาบลหนองราชวัตร

ตาบลทัพหลวง และหมูํ 9 ตาบล

ตํอชุมชนที่ดีขึ้น

หนองหญ๎าไซ และหมูํ 10 ตาบล
หนองหญ๎าไซ
464 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
บัลลังก๑ - หนองเตําทองถึงเขตติดตํอ

เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

หมูํ 1 ต.หนองราชวัตร ของตาบล

-

-

-

6,294,000

มีถนน คสล.

ครัวเรือนได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,990

เพิ่มขึ้น

สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร

1 สาย

เดินทาง

หนองหญ๎าไซ อาเภอหนองหญ๎าไซ

-

ยาว 1,990
เมตร

465 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
หนองกระทุํม - หนองเตําทอง ถึงเขต
ติดตํอ หมูํ 1 ตาบลหนองราชวัตร

เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย

-

-

-

-

5,082,000 มีถนน คสล.

ครัวเรือนได๎รับความ

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,600

เพิ่มขึ้น

สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร

1 สาย

เดินทาง

ตาบลหนองหญ๎าไซ อ.หนองหญ๎าไซ

ยาว 1,600
เมตร

466 โครงการลาดยาง จากวัดบํอสาราญ

1.เพื่อลดมลพิษภาวะฝุ่นละออง

กว๎าง 12 เมตร ระยะทาง

ถึงสามแยกหนองสานแตร หมูํ 4

2.เพื่อการจราจรที่สะดวก

ประมาณ 2,000 เมตร

ตาบลทะเลบกและหมูํ 5 เชื่อม

-

-

-

2,000,000

-

มีถนนลาด

ได๎ถนนลาดยางที่

ยาง เพิ่มขึ้น

กว๎าง 12 เมตรเพื่อใช๎

3.เพื่อเป็นสายทางแบํงระหวําง

1 สาย

เป็นสายทางในการ

ตํอกับตาบลทัพหลวง อาเภอ

อ.หนองหญ๎าไซ กับ อ.ดอนเจดีย๑

ยาว 2,000

สัญจรที่สะดวกสบาย

หนองหญ๎าไซ

4.เพื่อให๎นักเรียนเดินทางไป

เมตร

ตํอชุมชนที่ดีขึ้น

โรงเรียนอยํางสะดวก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

467 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคัน
คลองชลประทาน หมูํ 6 ตาบล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร

1 สาย

เดินทาง

หนองหญ๎าไซ ถึงเขตติดตํอตาบล

4,400,000 ถนนลาด

หนองโพธิ์ ตาบลหนองหญ๎าไซ

ยาว 2,000

อาเภอหนองหญ๎าไซ

เมตร

468 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากฝาย

มีถนน คสล.

ครัวเรือนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น 1

สะดวกรวดเร็วในการ

หมูํ 6 ตาบลทัพหลวง ของตาบล

สาย ยาว

เดินทาง

หนองหญ๎าไซ อาเภอหนองหญ๎าไซ

3,500 เมตร

บ๎านดอนกระเบื้อง ถึงถนนลาดยาง

469 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย กว๎าง 6

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เมตร ยาว 3,500 เมตร

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

1,979,000

-

-

11,093,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนในง

Asphlt Concrete บริเวณหมูํที่

และการขนสํงพืชผลการเกษตร

9,3,4 ต.วังยาง (ถนนสายตาลขี้พลุ -

ของราษฎรออกสูํตลาดทั้งเป็น

การซํอมเสริม

พื้นที่ใกล๎เคียมี

บรรไดทอง) เชื่อมตํอ ต.ดอนมะสังข๑

การเชื่อมติ่ระหวํางตาบล

ผิวทางระยะ

ความสะดวกใน

ทาง 4,555

การเดินทาง

อ.เมือง

ระยะทาง 4,555 เมตร

-

ครัวเรือนได๎รับความ

เมตร

470 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่ออานวยความสะดวกให๎แกํ

กว๎าง 6 เมตรยาว 1,000 ม.

-

-

-

-

2,500,000 มีถนนลาด

คันคลองยายสุํมจากถนนหัวเกาะ

ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต

หมูํ 6 ตาบลสนามชัย อาเภอ

ยาง เพิ่มขึ้น

ในเขตและนอก

หนองแปดค่า ถึงเขตไผํขวาง ตาบล

พื้นที่สัญจรไปมาและขนสํงผล

เมือง

1 สาย ยาว

เขตพื้นที่ได๎รับ

สนามชัย อาเภอเมือง

ผลิตทางการเกษตรได๎สะดวก

1,000 เมตร

ความสะดวกใน

รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทาให๎ประชาชนทั้ง

การสัญจรไปมา
และสามารถขนสํง
พืชผลผลิตได๎สะดวก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

471 โครงการกํอสร๎าง ลาดยางจากสี่แยก
หนองกวาง ถึงเขตติดตํอ ตาบล

เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ทัพหลวง ตาบลหนองหญ๎าไซ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

7,260,000

-

-

-

คลุก จากบ๎านนายวิเศษ จันทร๑เสวก

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,200

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร

1 สาย ยาว

เดินทาง

เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

-

-

-

2,703,000

มีถนนดิน

ครัวเรือนได๎รับความ

กว๎าง 8 เมตร ยาว 2,000

เพิ่มขึ้น

สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร

1 สาย ยาว

เดินทาง

2,000 เมตร
เพื่อยกระดับมาตรฐานของถนน

จานวน 1 สาย

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ตาบลหนองราชวัตร และตาบล

-

-

-

-

11,000,000 มีถนนลาด

ครัวเรือนได๎รับความ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวกรวดเร็วในการ

เมตร

1 สาย ยาว

เดินทาง

หนองหญ๎าไซ อาเภอหนองหญ๎าไซ
474 โครงการซํอมสร๎างถนนหมูํ4 บ๎านริ้ว
ห๎วยพรอด ต.ดอนมะสังข๑

จะได้รับ
ครัวเรือนได๎รับความ

ตาบลหนองหญ๎าไซ อ.หนองหญ๎าไซ

หลังปั๊ม ปตท.หมูํที่ 13 เชื่อมตํอ

(KPI)

2,200 เมตร

ถึงเขตติดตํอ หมูํ 9 ตาบลทัพหลวง

473 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางจาก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

มีถนนลาด

อาเภอหนองหญ๎าไซ
472 โครงการกํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหิน

ตัวชี้วัด

5,000 เมตร
เพื่อใช๎เป็นสายทางในการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร
สัญจรของประชาชนระหวําง

หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง

-

-

-

-

2,050,000 ระยะทาง
ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎

โดยแอสฟัลท๑ติกส๑คอนกรีตจากแยก

ต.ดอนมะสังข๑ และตาบลดอนตาล ยาว 795 เมตร

การซํอมเสริม

สายทางจราจรและ

ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3451

ผิวทางระยะ

สามารถลดคํา

(บ๎านลาดตาล-บ๎านโคกโคเฒํา)

ทาง795

ใช๎จํายในการ

ถึงถนนลาดยาง สพ. 4079

เมตร

เดินทางไปมา
หาสูํกันได๎

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

475 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกคัน
คลองชลประทาน 8 ซ๎ายต.กระเสียว

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,300

สัญจรไปมา ของประชาชน

เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,620,000 มีถนนหินคลุก

ประชาขนได๎ใช๎

เพิ่มขึ้น

ประโยชน๑ในการ

อาเภอสามชุก เชื่อมตํอกับตาบล

1 สาย ยาว

สัญจรไปมาจาก

หนองสะเดา อาเภอสามชุก

5,300 เมตร

หมูํที่ 2 ต.นองสะเดา
ถึงหมูํที่ 9
ตาบลกระเสียว

476 โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อการเกษตร
(หมูํที่ 11) ตาบลหนองโพธิ์ อาเภอ
หนองหญ๎าไซ

เพื่อให๎มีสายทางการคมนาคมที่

เริ่มจากถนนลาดยาง

สะดวก

มีถนนเพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถใช๎

สายหนองหญ๎าไซ -

1 สาย ระยะ

สายทางคมนาคมได๎

สามัคคีธรรม บริเวณ

ทางยาว

อยํางสะดวก

สานักงานมิตรผล เขต 4

800 เมตร

ตาบลหนองหญ๎าไซ
ถึงบริเวณสะพานคอนกรีต
บ๎านหนองจิกยาว หมูํ 2
ตาบลหนองโพธิ์ กว๎าง 6
เมตรยาว 800 เมตร

-

-

-

2,100,000

-

477 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4

ที่

เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านสันดอน ต.บางปลาม๎า ถึงเขต

ของประชาชนในการคมนาคม

ติดตํอเทศบาลตาบลบ๎านแหลม
อ.บางปลาม๎า

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในเขตต.

ความหนา 0.5 ม. ไหลํทาง

เพิ่มขึ้น

บางปลาม๎า ,

เข๎าพื้นที่การเกษตรและที่อยูํ

ข๎างละ 1.00 ม. ระยะทาง

1 สาย

ต.บ๎านแหลม และ

อาศัยของประชาชนในพื้นที่

5,000 เมตร

ระยะทาง

ต.มะขามล๎ม

ต.บางปลาม๎า , ต.บ๎านแหลม,

ยาว 5,000.

ได๎รับความสะดวก

และ ต.มะขามล๎ม

เมตร

ในการเดินทาง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ริมบึงวังพลับ หมูํ 5 ตาบลมดแดง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

478 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บริเวณ

-

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว

รวดเร็วขึ้น

2,800 เมตร

-

12,685,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนคสล.

การคมนาคมสะดวก

เพิ่มขึ้น 1

และรวดเร็วขึ้น

เชื่อมตํอ ถึงเขตติดตํอ หมูํ 4

สาย ยาว

ตาบลโพธิ์พระยา

2,800 เมตร

479 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ภายในหมูํบ๎านหมูํ 8

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สะดวกในการคมนาคม

ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05

ยางเพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

เมตร

1 สาย ยาว

คมนาคม

ตาบลวังลึก เริ่มต๎นจากบริเวณถนน

-

-

-

-

8,929,900 มีถนนลาด

ลาดยางเดิม หมูํที่ 1 ตาบลยํานยาว

ประชาชนได๎รับความ

4,000 เมตร

ถึงบริเวณประตูน้า ทํากระพี้ หมูํ 9
เชื่อมตํอระหวําง ตาบลยํานยาว
และตาบลวังลึก อาเภอสามชุก
480 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

เริ่มจากบริเวณบ๎านนายดาว

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

ขวัญงาม ถึงบริเวณสี่แยกตาสาน

คมนาคมขนสํง

-

3,850,000

-

-

-

มีถนนลาด

ประชาชนในเขตตาบล

ยางเพิ่มขึ้น

ทัพหลวงและตาบล

1 สาย ยาว

หนองหญ๎าไซได๎รับ

เป็นสายทางเชื่อมตํอระหวําง

2,000 เมตร

ต.หนองขาม กับต.หนองปลิง

ความสะดวกใน
การเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ
481 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 7
บริเวณคันคลองชลประทาน

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว

รวดเร็วขึ้น

1,100 เมตร

-

-

-

2,000,000

-

มีถนน คสล.

การคมนาคมสะดวก

เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วขึ้น

ถึงบริเวณเขตติดตํอหมูํ 6 ตาบล

1 สาย ยาว

โพธิ์พระยาเชื่อมตํอตาบลมดแดง

1,100 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

482 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2
,3,6 ถนนสายคลองสํงน้า

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว

รวดเร็วขึ้น

ชลประทานระหวํางบริเวณ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

8,580,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

การคมนาคมสะดวก

2,200 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วขึ้น

เมตร

1 สาย ยาว

สะพานคอนกรีต หมูํ 2 ตาบล

2,200 เมตร

มดแดง ถึงบริเวณเขตติดตํอหมูํ 1
ตาบลบ๎านกรําง เชื่อมตํอระหวําง
ตาบลมดแดงกับตาบลบ๎านกรําง
อาเภอศรีประจันต๑
483 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสะพานที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร

หมูํที่ 9 เริ่มจากบริเวณที่ดินนาง

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 60 เมตร

สุวรรณา รอดยอดสร๎อย ถึงบริเวณ

คมนาคมขนสํง

หมูํที่ 3 ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง
เป็นสายทางระหวําง ต.หนองขาม
อ.หนองหญ๎าไซ กับ ต.ดํานช๎าง
อ.ดํานช๎าง

-

-

-

-

4,500,000 มีสะพาน คสล.

ประชาชนในเขตตาบล

เพิ่มขึ้น

หนองขามและตาบล

1 สาย ยาว

หนองหญ๎าไซได๎รับ

60 เมตร

ความสะดวกใน
การเดินทาง

484 โครงการกํอสร๎างลาดยางแบบ

เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างถนนลาดยาง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 ม.ระยะ

ผิวจราจร CAPE SEAL

ทาง ยาว 2,300 เมตร

ยางเพิ่มขึ้น

จากบริเวณสะพาน คสล. บ๎าน

คิดเป็นพื้นที่ไมํน๎อยกวํา

1 สาย ยาว

นายสวําง มั่นเพชร หมูํที่ 2 ถึง

13,800 ตร.ม.

2,300 เมตร

CAPE SEALหมูํที่ 2 , หมูํที่ 9

-

-

-

-

9,660,000 มีถนนลาด

ประชาชนมีสายทาง
คมนาคมที่ดีขึ้น

บริเวณสะพาน คสล.ที่นานาง
ดวงสมร แคนเพชร หมูํที่ 9
ตาบลบ๎านดอนอาเภออูํทอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

485 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ ที่ 6
สายคันคลองทิ้งน้า ทุํงนาป่ามดแดง

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

ระยะทางยาว 2,750 เมตร

รวดเร็วขึ้น

กว๎าง 6 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

9,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

การคมนาคมสะดวก

เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วขึ้น

คลอง ร.1 ซ๎าย 2 พี่น๎อง

1 สาย ยาว

(ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากเขตติดตํอ

2,750 เมตร

เชื่อม ต.บ๎านกรํางหมูํที่ 6 ผําน
ตาบลบางงามไปบรรจบเขตตาบล
มดแดง หมูํที่ 4
486 โครงการกํอสร๎างเสริมขยายถนนดิน

1.เพื่อพัฒนาสายทางสายหลัก

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

พร๎อมลงหินคลุกผิวจราจรบดอัดแนํน

ในการเชื่อมโยงการคมนาคม

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

คันคลองระบายน้าสายใหญํ จระเข๎

-

6,500,000

-

-

-

ระยะทาง

ทางสัญจรที่เชื่อมตํอ

ถนนที่ได๎รับ

การเดินทางไปอาเภอ

ระหวํางตาบล

การขยาย

อูํทองสะดวก

สามพันจากตาบลยุ๎งทะลาย ถึง

2.เพื่อให๎เกษตรใช๎เป็นสายทางใน

ถนนดิน

ปลอดภัยประหยัด

ตาบลจรเข๎สามพัน(ฝั่งซ๎าย)

การขนสํงผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทาง

เวลา

ของตาบลยุ๎งทะลาย อาเภออูํทอง

3.เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน๑

4,000 เมตร

บริเวณคันคลอง
487 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง แอส

1.เพื่อพัฒนาสายทางคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

5,000,000 มีถนนลาด

การคมนาคมสะดวก

ฟัลส๑ติกคอนกรีตคันคลองสํงน้า5L-2L ให๎ได๎มาตรฐาน

ระยะทาง 2,500 เมตร

ยาง เพิ่มขึ้น

จากตาบลยุ๎งทะลายถึง ต.บ๎านดอน

2.เพื่อให๎ประชาชนใช๎เป็นสายทาง

1 สาย ยาว

ของตาบลยุ๎งทะลาย อาเภออูํทอง

ในการเดินทางไปมาหาสูํกันและ

2,500 เมตร

และรวดเร็วขึ้น

การเดินทางไปประกอบอาชีพ
3.เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

488 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายเลียบ
คันคลองสํงน้าชลประทาน 1 ขวา

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

ระยะทางยาว 2,700 เมตร

รวดเร็วขึ้น

สายสะพานตาแล - ไรํรถ เริ่มจาก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

8,424,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

การคมนาคมสะดวก

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วขึ้น

เมตร

1 สาย

สะพานตาแล หมูํ 3 บ๎านทุํงขโมย

ระยะทาง

ตาบลบางงาม ไปตามคันคลองสํงน้า

ยาว 2,700

ชลประทาน 1 ขวา (ฝั่งตะวันตก)ไป

เมตร

เชื่อมตํอกับตาบลไรํรถ หมูํ 6
ของตาบลบางงาม อาเภอ
ศรีประจันต๑
489 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัสท๑ติก หมูํ 18 เชื่อมตํอกับ

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่สัญจร

ถนนกว๎าง 6 ม. ยาว 2,500

ไปมาที่มาตรฐาน

เมตร

-

2,999,000

-

-

-

ตาบลดอนคาและตาบลศาลาขาว

490 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหลังปั๊ม
ปตท. หมูํที่ 13 ต.หนองหญ๎าไซ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

-

-

-

12,500,000

-

มีถนนลาด

ประชาชน ต. ดอนคา

ยาง เพิ่มขึ้น

และ ต.ศาลาขาว ได๎รับ

1 สาย ยาว

ประโยชน๑ในการ

2,500 เมตร

ใช๎สายทาง

มีถนนลาด

ประชาชนในเขตตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

ทัพหลวงและตาบล

ถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 5

คมนาคมขนสํง

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ

1 สาย ยาว

หนองหญ๎าไซได๎รับ

5,000 เมตร

ความสะดวกใน
การเดินทาง

491 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายคัน
คลองทิ้งน้า ทุํงหลวง - นาพุทรา

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ

ระยะทางยาว 3,400 เมตร

รวดเร็วขึ้น

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

เมตร

1 สาย

(คลอง ร.2 ซ๎าย 2 พี่น๎อง)

ที่

-

-

-

-

10,000,000 มีถนน คสล.

(ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากหมูํ 6

ระยะทาง

บ๎านทุํงหลวง ต.บางงาม เชื่อมตํอกับ

ยาว 3,400

คันคลองระบายน้าทิ้งไปบรรจบเขต

เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

492 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติก หมูํที่ 9 เชื่อมตํอกับ

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่สัญจร

ถนนกว๎าง 6 เมตรยาว

ไปมาที่มาตรฐาน

1,800 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

493 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัสท๑ติก หมูํ 10 ตาบลดอนคา

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่สัญจร

ถนนกว๎าง 6 เมตร

ไปมาที่มาตรฐาน

ยาว 4,000 เมตร

-

-

-

2,856,000

-

เชื่อมตํอระหวํางตาบลพลับพลาไชย

494 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 2

-

3,760,000

-

-

-

และรวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,580,000 มีถนนลาด

ตาบลดอนคา และตาบลหนองโอํง

การคมนาคมสะดวก

ประชาชน ต.ดอนคา

ยาง เพิ่มขึ้น

และตาบลหนองโอํง

1 สาย ยาว

มีถนนที่ได๎มาตรฐาน

1,800 เมตร

สัญจรสะดวกมากขึ้น

มีถนนลาด

ประชาชน ต.ดอนคา

ยาง เพิ่มขึ้น

และ ต.พลับพลาไชย

1 สาย ยาว

ได๎รับประโยชน๑ในการ

4,000 เมตร

ใช๎สายทาง

มีถนนลาด

การคมนาคมที่สะดวก

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านได๎มี

ระยะทาง 1.5 กม.ขนาดกว๎าง

บ๎านดอนยายกํอย เชื่อมเขตติดตํอ

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

6 เมตร ในเขตพื้นที่ตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วภายในหมูํ

ตาบลหนองบํอ กับตาบลสระพังลาน

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

สระพังลาน และเขตติดตํอ

1 สาย

บ๎าน

ตาบลหนองบํอ

ระยะทาง
1.5 กม.

495 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 9

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านได๎มี

ระยะทาง 2.5 กม.

-

-

-

5,000,000

-

มีถนนลาด

การคมนาคมที่สะดวก

บ๎านสุวรรณวัฒน๑ เชื่อมเขตติดตํอ

ถนนสาหรับใช๎ในการคมนาคม

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ในเขต

ยาง เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วภายในหมูํ

ตาบลหนองบํอกับตาบลสระพังลาน

ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

พื้นที่ ต.สระพังลาน และ

1 สาย

บ๎าน

เขตติดตํอ ตาบลหนองบํอ

ระยะทาง
2.5 กม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

496 ลงหินคลุกซํอมแซมถนนภายใน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,930 ม.

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

490,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ถนนที่ได๎รับ

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

อ.สองพี่น๎องเชื่อมตํอ ต.วัดโบสถ๑

การซํอมแซม

มีการติดตํอและ

อ.บางปลาม๎าเริ่มจากจุดเชื่อม

ยาว 2,930

สื่อสารได๎สะดวก

ตํอถนนทางหลวงหมายเลข 3260-

เมตร

รวดเร็วขึ้น

มีถนนลาด

การคมนาคมสะดวก

ยาง เพิ่มขึ้น

และรวดเร็วขึ้น

หมูํบ๎านบางคาง หมูํที่ 7 ต.บางพลับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

งบประมาณและที่มา

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

เขตหมูํบ๎าน
497 โครงการกํอส๎างถนนลาดยาง

1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

5,000,000

แอสฟัลส๑ติกคอนกรีต คันคลองสํงน้า

ประชาชน

ระยะทาง 2,500 เมตร

5L-5L-2Lจากตาบลจรเข๎สาพพัน

2.เพื่อขนสํงผลผลิตทางการ

1 สาย

เชื่อม ผํานตาบลยุ๎งทะลายถึง

เกษตร

ระยะทาง

ตาบลบ๎านดอนของตาบลยุ๎งทะลาย

-

2,500 เมตร

อาเภออูํทอง
498 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส

1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ฟัสล๑ติกคอนกรีต จากตาบล

ประชาชน

ระยะทาง 2,000 เมตร

ยุ๎งทะลายเชื่อมตํอตาบลสระยายโสม

2.เพื่อขนสํงผลผลิตทางการ

-

-

-

-

4,000,000 มีถนนลาด
ยาง เพิ่มขึ้น
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น

ของตาบลยุ๎งทะลาย อาเภออูํทอง

เกษตร

ระยะทาง
2,000 เมตร

499 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส

มีถนนลาด

ประชาชน ต.ดอนคา

ยาง เพิ่มขึ้น

และ ต.พลับพลาไชย

ต.ดอนคาและ ต. พลับพลาไชย

1 สาย

ได๎รับประโยชน๑ในการ

อาเภออูํทองของตาบลดอนคา

ระยะทาง

ใช๎สายทาง

อาเภออูํทอง

4,000 เมตร

ฟัลท๑ติก หมูํที่ 10 เชื่อมตํอ

ที่

เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา กว๎าง 6 เมตร ยาว 4,000
ที่มาตรฐาน

โครงการ

1,816,000

-

-

-

เมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

500 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

-

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,999,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชน ต.ดอนคา

ยาง เพิ่มขึ้น

และตาบลศาลาขาว

เชื่อมตํอตาบลศาลาขาว อาเภอ

1 สาย

ได๎รับประโยชน๑ใน

อูํทองของตาบลดอนคา อาเภออูํทอง

ระยะทาง

การใช๎สายทาง

แอสฟัลส๑ติก หมูํที่ 18 ตาบลดอนคา

เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,500

งบประมาณและที่มา

ที่มาตรฐาน

เมตร

2,500 เมตร
501 ปรับปรุงคันคลองโดยเทคอนกรีต

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.15

เสริมเหล็กหมูํที่ 2 บ๎านหนองเพียร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตรยาว 1,220 เมตร

สายเลียบคันคลองทิ้งน้าทุํงหลวง

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

2,795,000 ระยะทาง
ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร

การปรับปรุง

พี่น๎อง)ฝั่งซําย เริ่มจากหมูํที่ 4

ยาว 1,220

ต.มดแดงถึงเขต หมูํ 2,6

เมตร

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต๑
502 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกบดอัด
หมูํที่ 10 เทศบาลตาบลทําเสด็จ
เชื่อมตํอกับตาบลดอนคา

เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว
ที่มาตรฐาน

1,500 เมตร

-

-

-

1,985,000

-

มีถนนลง

ประชาชนมีสายทาง

หินคลุกเพิ่มขึ้น

ขนสํงผลผลิตทางการ

1 สาย

เกษตรที่สะดวก

ของตาบลดอนคา

ระยะทาง
1,500 เมตร

503 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

มีถนนลาด

ประชาชน ต.ดอนคา

ยาง เพิ่มขึ้น

และตาบลหนองโอํง

เชื่อมตํอตาบลหนองโอํง ของตาบล

1 สาย

มีถนนที่ได๎มาตรฐาน

ดอนคา อาเภออูํทอง

ระยะทาง

สัญจรสะดวกมากขึ้น

แอสฟัลท๑ติก หมูํ 9 ตาบลดอนคา

เพื่อประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา ถนนกว๎าง 6 เมตร ยาว
ที่มาตรฐาน

-

2,580,000

-

-

-

1,800 เมตร

1,800 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

504 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้า

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กํอสร๎างสะพาน คสล. กว๎าง

ทําจีนวัดชีปะขาว หมูํ 2

สะดวกในการสัญจรไปมา

ต.บ๎านแหลมเชื่อมตํอกับ หมูํ 3
ตาบลตะคํา อาเภอบางปลาม๎า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

20,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

9 เมตร ยาว 150 เมตร

เพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร

เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒน-

พร๎อมทางเดินเท๎าและ

1 แหํง

ไปมา ,ประชาชน

ธรรมอันดีงาม ระหวํางสองตาบล

ทางเชิงลาดทั้งสองฝั่ง

ยาว 150

ทั้งสองตาบลได๎

เมตร

รํวมแลกเปลี่ยน
และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมตํอกัน

505 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามคลอง

บูรณาการการพัฒนาพื้นที่คาบ

กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํ 8

หมูํ 8 ตาบลวัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

เกี่ยวเพื่อการจราจรและขนสํง

ตาบลวัดโบสถ๑ เชื่อมตํอ

เพิ่มขึ้น

เชื่อม ตาบลหัวโพธิ์ อาเภอ

พืชผล

หมูํ 10 ตาบลหัวโพธิ์

1 แหํง

สองพี่น๎อง ของ ตาบลวัดโบสถ๑

อาเภอสองพี่น๎องยาว50

ยาว 50

อาเภอบางปลาม๎า

เมตร ผิวจราจรกว๎าง6 เมตร

เมตร

ทางเท๎ากว๎างข๎างละ 1 เมตร

-

-

-

-

6,000,000 มีสะพาน

ประชาชนใช๎สัญจ
รและขนสํงพืชผล

506 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 7

บูรณาการการพัฒนาพื้นที่คาบ

กํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 7

ตาบลวัดโบสถ๑ อาเภอบางปลาม๎า

เกี่ยวเพื่อการจราจรและขนสํง

เชื่อมตํอ ตาบลบางพลับ

พืชผล

-

6,000,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนใช๎สัญจรและ

ตาบลวัดโบสถ๑ เชื่อมหมูํ 5

คสล.เพิ่มขึ้น

ขนสํงพืชผล

ตาบลบางพลับ อ.สองพี่น๎อง

1 แหํง

อ.สองพี่น๎อง ตาบลวัดโบสถ๑

ยาว 50 เมตร ผิวจราจร

ยาว 50

อาเภอบางปลาม๎า

6เมตร ทางเท๎ากว๎างข๎างละ

เมตร

1 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

507 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาด

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มีคุณ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ยางสายบ๎านโคกโพธิ์ -บ๎านสาลี

ภาพและสะดวกสบายในการ

ยาว 4,000 เมตร

เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสท๑ติก
คอนกรีตเชื่อมตํอ (ถนนในความดูแล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

4,500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกในการขนสํงพืช

คมนาคมขนสํงพืชผลทางการ

การปรับปรุง

ผลทางการเกษตรและ

เกษตรระหวํางตาบลได๎สะดวก

ยาว 4,000

การเดินทางติดตํอกับ

เมตร

ตาบลข๎างเคียง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนสามารถ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สัญจรไปมาได๎อยําง

ห๎วยขมิ้น หมูํ 13 บ๎านหนองพลับ)

ระยะทางยาว

สะดวกสบายทาให๎มี

(เขตเชื่อมตํอตาบลนิคมกระเสียว)

3 เมตร

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ของ อบจ.สุพรรณบุรี )ในพื้นที่
หมูํที่ 2,3 ตาบลกฤษณา
อาเภอบางปลาม๎า

508 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง (จาก
บ๎านหนองยาว หมูํ 2 - สุดเขตตาบล

ตาบลห๎วยขมิ้น อาเภอดํานช๎าง

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร

ที่สะดวกสบายมากขึ้น

ยาว 3 กิโลเมตร

-

6,000,000

-

-

-

509 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง (จาก
ลาดยางสายกกตาด หมูํ 9 (เดิม)-

เพื่อให๎ประชาชนมีการคมนาคม

กว๎าง 6 เมตร

ที่สะดวกสบายมากขึ้น

ยาว 3.7 กิโลเมตร

-

-

-

-

8,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีการ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

คมนาคมที่สะดวก

(เขตเชื่อมตํอตาบลนิคมกระเสียว)

ระยะทางยาว

สบายมากขึ้น

ตาบลห๎วยขมิ้น อาเภอดํานช๎าง

3.7 กิโลเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

510 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 9

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง

สายแยกทางหลวง 333

บ๎านเขาโล๎น ตาบลวังคัน เชื่อมตํอ

สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก

หมูํ 3 บ๎านหนองอุโลก

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

45,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

กม.76 กว๎าง 9 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกปลอดภัยใน

ยาว 10 เมตร

ระยะทางยาว

การเดินทาง

ตาบลหนองมะคําโมง อาเภอ

10 เมตร

ดํานช๎าง
511 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรหิน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง

ขนาดกว๎าง 8 เมตร ยาว

คลุก สายหมูํ 4 บ๎านดงรัง ถึงบ๎าน

สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก

1,500 เมตร

พุขํอย หมูํ 2 ตาบลหนองมะคําโมง

รวดเร็ว

-

-

-

5,000,000

-

มีถนนผิว

ประชาชนได๎รับความ

จราจรหินคลุก

สะดวกปลอดภัยใน

เพิ่มขึ้น

การเดินทาง

เชื่อมตํอกับตาบลวังคัน

1 สาย ยาว

อาเภอดํานช๎าง

1,500 เมตร

512 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ถนนลาดยางขนาดผิวจราจร

หน๎าวัดหนองเปาะไปจรดห๎วย

ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ

น้าจันทร๑ เชื่อมเขตติดตํอจังหวัด

ความสะดวก

กาญจนบุรี หมูํ 2 ตาบลดํานช๎าง

-

3,500,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

การคมนาคมของ

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,000

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่ได๎

เมตร

ระยะทาง

รับความสะดวก

ยาว 1,000

อาเภอดํานช๎าง

เมตร

513 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาดผิว

-

-

-

-

16,450,000 มีถนนลาดยาง

บ๎านผู๎ใหญํบ๎าน -สุดเขต ตาบลนิคม

ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ

จราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่และ

กระเสียว หมูํที่ 4 ตาบลดํานช๎าง

ความสะดวก

4,700 เมตร

ระยะทาง

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎รับ

ยาว 4,700

ความสะดวก

อาเภอดํานช๎าง

การคมนาคมขนสํงของ

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

514 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร
ลาดยางหมูํ 1 บ๎านดอนกลาง

เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับ

ผิวตราจรกว๎าง 6 เมตร

ประชาชนในการใช๎สายทางสัญจร

ยาว 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 มีถนน
ผิวจราจร

ต.เนินมะปรางค๑ เขตติดตํอ

เพิ่มขึ้น

ต.ดอนมะนาว

1 สาย ยาว

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

2,000 เมตร
515 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาดผิว

เขาชํองคับ-ประดูํเหลี่ยม เขต

ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎

หนองปลิง จังหวัดกาญจนบุรี

รับความสะดวก

-

-

-

9,800,000

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนทั้งในและ

จราจรกว๎าง 8 เมตร ยาว

เพิ่มขึ้น

นอกพื้นที่ได๎รับ

2,800 เมตร

1 สาย

ความสะดวกใน

(บริเวณวัดเขาชํองคับ -

ยาว 2,800

การเดินทาง

ลาห๎วยแมํทวีป) หมูํ 14

เมตร

ตาบลดํานช๎าง อาเภอดํานช๎าง
516 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาดผิว

ตํอจากสายเดิมสายทรัพย๑ศิลา

ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎

ตาบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี

รับความสะดวก

-

1,260,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนทั้งในและ

จราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

เพิ่มขึ้น

นอกพื้นที่ได๎รับ

360 เมตร

1 สาย

ความสะดวกใน

หมูํ 19 เชื่อมตํอตาบลดํานช๎าง

ระยะทางยาว

อาเภอดํานช๎าง

360 เมตร

517 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาดผิว

ถนนสายใหญํจากบ๎านนางละออง-

ขนสํงให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ

จราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว

ลาดยาง

นอกพื้นที่ได๎รับ

ตาบลหนองปลิง จังหวัดกาญจนบุรี

ความสะดวก

2,000 เมตร

เพิ่มขึ้น

ความสะดวกใน

หมูํที่ 20 เชื่อมตํอตาบลดํานช๎าง

1 สาย ยาว

การเดินทาง

อาเภอดํานช๎าง

2,000 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎ประชาชนในต.องค๑พระ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

518 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สาย

-

จุดเริ่มต๎นตรงถนนคอนกรีต

-

-

7,000,000 มีถนน

การเดินทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ประชาชนทั้งในและ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

24,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

เชื่อมระหวําง หมูํบ๎านทุํงมะกอก

และ ต.เขาโจด มีถนนใช๎ในการขน บ๎านทุํงมะกอกไปถึงหมูํ

เพิ่มขึ้น

ปลอดฝุ่นและขนย๎าย

หมูํ 1บ๎านน้าพุ ตาบลเขาโจด

ย๎ายพืชผลทางการเกษตรสํงขาย

บ๎านน้าพุต.เขาโจด

1 สาย ระยะ

พืชผลทางการเกษตร

จ.กาญจนบุรีเชื่อมตํอตาบลองค๑พระ กับตสูาบล
ํตลาดได๎สะดวก

จ.กาญจนบุรีกว๎าง 6 เมตร

ทางยาว

สูํตลาดรวดเร็ว

เขาโจด

ยาว 6,000 เมตร

6,000 เมตร

519 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

ถึงหมุํบ๎านและว๎าวังควายหมูํ

เพิ่มขึ้น

ปลอดฝุ่นและขนย๎าย

เขาธงละว๎าวังควาย เชื่อมตํอ

4 ตาบลวังยาว ถนนกว๎าง.

1 สาย ระยะ

พืชผลทางการเกษตร

ต.องค๑พระกับตาบลวังยาว

6 ม. ยาวรวม 8,000 เมตร

ทางยาว

สูํตลาดรวดเร็ว

สายเชื่อมหมูํ 5 บ๎านถนนสาย

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎สะดวก

จุดเริ่มต๎นสามแยกคอกช๎าง

ปลอดภัยและปลอดฝุ่น

-

-

-

32,000,000

อาเภอดํานช๎าง
520 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สาย

-

8,000 เมตร
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎สะดวก

จุดเริ่มต๎นตรงถนนลาดยาง

ปลอดภัยและปลอดฝุ่น

ทางเข๎าหมูํบ๎านเขาใหญํไป

เพิ่มขึ้น

ปลอดฝุ่นและขนย๎าย

ต.องค๑พระกับตาบลสมเด็จเจริญ

ทางหมูํบ๎านมํวงเฒํา ตาบล

1 สาย ระยะ

พืชผลทางการเกษตร

อาเภอดํานช๎าง

สมเด็จเจริญ จังหวัด

ทางยาว

สูํตลาดรวดเร็ว

เขาใหญํมํวงเฒํา เชื่อมตํอ

-

-

-

-

20,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

กาญจนบุรี ถนนกว๎าง 6

5,000 เมตร

เมตร ยาว 5,000 เมตร
521 โครงการถนนลาดยางสายเขาธง
เชื่อมตํอ ตาบลองค๑พระกับตาบล

เพื่อให๎ประชาชนมีถนนใช๎สะดวก

จุดเริ่มต๎นตรงจุดสิ้นสุดถนน

ปลอดภัยและปลอดฝุ่น

สมเด็จเจริญ อาเภอดํานช๎าง

ที่

โครงการ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

คอนกรีตไปทางหมูํบ๎าน

เพิ่มขึ้น

ปลอดฝุ่นและขนย๎าย

เขาแหลมตาบลสมเด็จเจริญ

1 สาย ระยะ

พืชผลทางการเกษตร

จังหวัดกาญจนบุรี ถนนกว๎าง

ทางยาว

สูํตลาดรวดเร็ว

6 เมตร ยาว 2,800 เมตร

2,800 เมตร

วัตถุประสงค์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

522 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 6

-

-

11,200,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง

สายบ๎านบุํงยางหมูํ 6 ถึงบ๎าน

บ๎านบุํงยาง ตาบลวังคัน เชื่อมตํอ

สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก

หนองอุโลก หมูํ 3 ตาบล

เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยใน

ตาบลหนองมะคําโมง อาเภอ

รวดเร็ว

หนองมะคําโมง ขนาดกว๎าง

1 สาย ระยะ

การเดินทาง

9 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร

ทางยาว

ดํานช๎าง

27,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

6 กม.
523 ซํอมแซมถนนลงลูกรังบริเวณหมูํที่ 7

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 6.00 เมตร

บ๎านทําข๎าม ตาบลหัวนา ถึงหมูํที่ 2

คุณภาพและสะดวกในการ

บ๎านดอนเก๎า ตาบลบํอกรุ

คมนาคมขนสํง

-

-

-

500,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

ความยาวประมาณ 9,000

ถนนที่ได๎รับ

และประชาชนในพื้นที่

เมตร

การซํอมแซม

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ยาว 9,000

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อาเภอเดิมบางนางบวช

เมตร
524 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม คลอง

บูรณาการการพัฒนาพื้นที่คาบ

กํอสร๎างคันกั้นน้า หมูํ 7

หมูํ 8 ตาบลโบสถ๑ อาเภอบางปลาม๎า

เกี่ยวเพื่อสํงเสริมการเกษตรของ

เชื่อมตํอตาบลหัวโพธิ์ อ.สองพี่น๎อง

ราษฏร

-

3,000,000

-

-

-

มีสะพาน

ป้องกันน้าทํวมเนื่อง

ตาบลวัดโบสถ๑ ยาว720

ข๎ามคลอง

จากเป็นที่ลุํมเสี่ยงตํอ

เมตร พร๎อม Box culvert

เพิ่มขึ้น

อุทกภัย

ยาว 50 เมตร รวม

1 สาย ยาว

ยาว 770 เมตร
525 กํอสร๎างถนนคสล. หมูํ 4 ต.เขาพระ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง

ความกว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

เชื่อมตํอตาบลหัวนา อาเภอ

สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก

เดิมบางนางบวช

รวดเร็ว

770 เมตร
-

-

-

2,000,000

-

มีถนน

ประชาชนได๎รับความ

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15

คสล.

สะดวกปลอดภัยใน

เมตร บริเวณทางไปเขาเขียว

เพิ่มขึ้น

การเดินทาง

1 สาย ยาว
2,200 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

526 โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดิน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

(ชํวงที่ 1) กว๎างเฉลี่ย 6.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

750,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ลงลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ 7ต.เขาดิน - เขตสาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

หนา 0.15 ม. ยาว 400ม.

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

ต.ศรีบัวทอง จ. อํางทอง (ชํวงที่ 1)

ปริมาตรลูกรัง240

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลูกบาศก๑ม.

ชํวงที่ 1

สะดวกรวดเร็วขึ้น

(ชํวงที่ 2) กว๎างเฉลี่ย 6.00 ม.

ยาว 400 ม.

สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว

ชํวงที่ 2ยาว

1,250เมตร ปริมาตรดินถม

1,250ม.

สะดวก รวดเร็ว

700 ลูกบาศก๑เมตร
527 กํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

แอสฟัลต๑คอนกรีตข๎างละ

เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยใน

คลองตันสามาคี หมูํ 6

0.5 เมตรระยะทาง

1 สาย ระยะ

การเดินทาง

ต.สระยายโสม ถึงเขตติดตํอ

1,600 เมตร

ทางยาว

แอสฟัลต๑คอนกรีต จากชุมชน

ระหวําง หมูํ 7 บ๎านหนองบอน
ต.จรเข๎สามพัน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทางสัญจร กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง
ไป - มาได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

-

-

-

4,800,000

-

1,600 เมตร

528 กํอสร๎างถนน คสล.

มีถนน

ครัวเรือนได๎รับความ

คสล.

สะดวก รวดเร็วใน

ต.หนองหญ๎าไซ ถึงเขตติดตํอ หมูํ 1

เพิ่มขึ้น

การเดินทาง

ต.หนองราชวัตร

1 สาย ยาว

สายบัลลังก๑ -หนองเตําทอง

เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,990

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เมตร

-

-

-

6,294,000

-

1,990 เมตร
529 โครงการลาดยางคันกั้นน้าจากถนน

เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว

สายราษฏบูรณะ หมูํ 7 ตาบล

ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร

1,000 เมตร

กฤษณาถึงบ๎านสวนผัก หมูํที 5

ของราษฏรทั้ง 2 ตาบล

-

1,200,000

-

-

-

ตาบลตะคํา อาเภอบางปลาม๎า
ที่

โครงการ

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยางคันกั้น

สะดวกปลอดภัยใน

น้า เพิ่มขึ้น

เการดินทาง

1 แหํง ยาว
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

530 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกระหวําง

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

- หมูํที่ 5 ผิวจราจรกว๎าง

อ.บางปลาม๎ากับอ.สองพี่น๎อง

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

575,362

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

2.5 เมตร ยาว 2,500 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

และในพื้นที่ใกล๎เคียง

- หมูํที่ 5 ต.บางใหญํบริเวณสะพาน

หนา 0.10 เมตร

การปรับปรุง

มีการติดตํอและ

คสล.ดอนแฟบถึงบริเวณเขต

- หมูํที่ 7 ผิวจราจรกว๎าง

หมูํที่ 5 ยาว

สื่อสารได๎สะดวก

ต.วัดโบสถ๑ระยะทาง 2,500 เมตร

2.5 เมตร ยาว 3,000 เมตร

2,500 ม.

รวดเร็วขึ้น

-หมูํที่ 7 ต.บางใหญํ บริเวณสะพาน

หนา 0.10 เมตร

หมูํที่ 7 ยาว

คสล.ดอนแฟบถึงหมูํที่ 9 เขต

3,000 เมตร

ต.วัดดาวระยะทาง 3,000 เมตร
531 ปรับปรุงถนนโดยถมดินเสริมขยาย

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎างเฉลี่ย 6 เมตร

ถนนบดอัดแนํนพร๎อมลงหินคลุก

คุณภาพและสะดวกในการ

ผิวจราจรบดอัดแนํน หมูํ 5

คมนาคมขนสํง

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ฐานกว๎างเฉลี่ย 7.5 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร ระยะทาง

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตาบลสระยายโสม

940 เมตร ปริมาตรดินถม

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

- หมูํ 9 ตาบลจรเข๎สามพัน

4,123 ลูกบาศก๑เมตร

940 เมตร

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงหินคลุกกว๎าง 6 เมตร
หนา 0.15 ม. ยาว 940 ม.

-

-

-

1,462,000

-

532 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 2,7

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง

ต.เขาพระ ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 5

คุณภาพและสะดวกในการ

ต.เดิมบาง (หน๎าสานักงานขนสํง

คมนาคมขนสํง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในเขตตาบล

ข๎างละ 1.00 เมตร ความยาว

เพิ่มขึ้น

เขาพระและตาบล

ประมาณ 2,000 เมตร

1 สาย

เดิมบางได๎รับความ

จังหวัดสุพรรณบุร)ี

ระยะทาง

สะดวกในการเดินทาง

อ.เดิมบางนางบวช

ยาว 2,000 ม.

533 โครงการกํอสร๎างถนนดินจากหมูํ 10

เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ

กว๎าง 6 เมตร พร๎อมลงลูกรัง

ตาบลหนองหญ๎าไซ ถึงหมูํ 5 ตาบล

ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร

ทัพหลวง อาเภอหนองหญ๎าไซ

ของราษฏรทั้ง 2 ตาบล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

2,000,000

-

-

2,000,000

-

ประชาชนได๎รับความ

เกลี่ยเรียบ หนา 0.15 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกปลอดภัยใน

ยาว 2,800 เมตร

ยาว 2,800 ม.

การเดินทาง

เป้าหมาย

-

-

มีถนนดิน

(ผลผลิตของโครงการ)
534 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทาง

-

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ

สภาพเดิมผิวจราจรหินคลุก

เชื่อมระหวําง หมูํ 1 , 8 ต.ดอนปรู

ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร

ปรับปรุงเป็นผิวจราจร

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกปลอดภัยใน

ถึงหมูํ 3 ตาบลปลายนา

ของราษฏรทั้ง 2 ตาบล

ลาดยางแคปซีล ระยะทาง

การปรับปรุง

การเดินทาง

ประมาณ 1,700 เมตร

ผิวจราจร

อ.ศรีประจันต๑

1,900,000 ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ระยะทาง
1,700 ม.
535 กํอสร๎างถนน คสล. เลียบคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ

ความกว๎าง 6.00 เมตร หนา

ชลประทานจากถนนบางลี่ - หนอง

บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก

0.20 เมตร ยาว 450 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนสะดวก

วัลย๑เปรียงถึงบํอขยะเขต

ในการสัญจรไป - มา

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,700

1 สาย ยาว

รวดเร็วและปลอดภัย

ตารางเมตร

2,700 เมตร

ยิ่งขึ้น

มีถนนหิน

ประชาชนเดินทาง

คลุก เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

1 สาย ยาว

มากขึ้น

เทศบาลเมืองสองพี่น๎อง

536 กํอสร๎างถนนหินคลุกเชื่อมทางไป

เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ

ผิวจราจรหินคลุกกว๎าง

บ๎านกระบอก เป็นเขตเชื่อมตํอ

บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก

6 เมตร ยาว 118 เมตร

ระหวํางเทศบาลเมืองสองพี่น๎องกับ

ในการสัญจรไป - มา

-

-

-

-

-

-

-

958,000

1,990,000 มีถนน คสล.

-

การสัญจรไปมาของ

อบต.ศรีสาราญ

118 เมตร

537 กํอสร๎างถนน คสล. เลียบคลอง

เพื่อให๎ประชาชนในชุมชนและ

ผิวจราจรหินคลุกกว๎าง

ชลประทานจากถนนเทศบาล 1 ถึง

บุคคลทั่วไปได๎รับความสะดวก

ถนนบางลี่ - หนองวัลย๑เปรียง

ในการสัญจรไป - มา

ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น๎อง

-

1,900,000

-

-

-

มีถนนคสล.

ประชาชนได๎รับ

6 เมตร ยาว 450 เมตร

เพิ่มขึ้น

ประโยชน๑จาก

หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่

1 สาย ยาว

การสัญจรไป - มา

ไมํน๎อยกวํา 2,700

450 เมตร

และมีถนนใช๎สาหรับ

ตารางเมตร

ขนสํงสินค๎าหรือ
ผลผลิทางการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

538 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางสัญจร

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สายพนังกั้นน้า หมูํที่ 5 ต.ไผํกองดิน

ไปมาสะดวกและเป็นถนนที่

ไหลํทางข๎างละ 1.5 เมตร

อ.บางปลาม๎า ซึ่งเป็นเขตเชื่อมตํอ

ปลอดฝุ่น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

3,300,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน

ประชาชนได๎รับ

ลาดยาง

ประโยชน๑จาก

เพิ่มขึ้น

การสัญจรไป - มา

ต.องครักษ๑ อ.บางปลาม๎า และ

1 สาย

และมีถนนใช๎สาหรับ

อ.บางซ๎าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ไหลํทางข๎าง

ขนสํงสินค๎าหรือ

ละ 1.5 ม.

ผลผลิทางการเกษตร

539 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.
ริมคลองหมูํแห หมูํที่ 5 ต.ไผํกองดิน

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง

ความกว๎าง 2 เมตร ยาว

สัญจรไปมาสะดวก

200 เมตร

-

-

-

-

3,500,000 มีสะพาน.

ประชาชนในเขต

คสล เพิ่มขึ้น

ต.ไผํกองดิน และเขต

เชื่อมตํอสะพานใหญํติดเขตเทศบาล

1 สาย ยาว

เทศบาลบางปลาม๎า

ตาบลบางปลาม๎า

200 เมตร

ได๎รับความสะดวกใน
การเดินทาง

540 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามคลอง

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

6,000,000

-

มีสะพาน.

ประชาชนในเขต

หมูํที่ 8 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

สัญจรไปมาสะดวก

เชื่อมตํอ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น๎อง

ความยาว 50 เมตร ทางเท๎า

เพิ่มขึ้น

ต.วัดโบสถ๑

กว๎างข๎างละ 1 เมตร

1 สาย ยาว

อ.บางปลาม๎าและ

50 เมตร

ต.หัวโพธิ์
อ.สองพี่น๎อง ได๎รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

541 ปรับปรุงเสริมถนนดิน พร๎อมบดอัด

เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

และลงลูกรังผิวจราจร หมูํที่ 5

ของประชาชนในการคมนาคม

ต.บางปลาม๎า ถึงเขตติดตํอหมูํที่

เข๎าพื้นที่การเกษตรและที่อยูํ

2,3,12,14 ต.มะขามล๎ม , ต.วัดดาว,
ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

7,705,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในเขต ต.

สูงเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง

ถนนที่ได๎รับ

บางปลาม๎า ,

ยาว 3,000 เมตร

การปรับปรุง

ต.บ๎านแหลม และ

อาศัยของประชาชนในพื้นที่

เสริมถนนดิน

ต.มะขามล๎ม,ต.วัดดาว

ต.บางปลาม๎า , ต.บ๎านแหลม ,

ระยะทาง

ได๎รับความสะดวก

ต.วัดดาว และ ต.มะขามล๎ม

3,000 ม.

ในการเดินทาง

542 กํอสร๎างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง

กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง

แอสฟัลท๑คอนกรีตชุมชนบํอคูํรํวมใจ

สัญจรไป - มาได๎อยํางสะดวก

แอสฟัลต๑คอนกรีตข๎างละ

เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยใน

พัฒนา หมูํ 10 ต.สระยายโสม

รวดเร็ว

0.5 เมตรระยะทาง 2,200

1 สาย

การเดินทาง

เมตร

ระยะทาง

ถึงเขตติดตํอระหวําง หมูํ 9

-

-

-

-

6,600,000 มีถนนลาดยาง

บ๎านโพธิ์เงิน ต.จระเข๎สามพัน

ประชาชนได๎รับความ

ยาว 2,200.
เมตร

543 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 2,500 เมตร

-

-

-

7,500,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในเขตตาบล

ถนนที่ได๎รับ

โคกครามและตาบล

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต จากถนน

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

การปรับปรุง

จระเข๎ใหญํ

ชลประทานผักไหํ ต.โคกคราม

การเกษตร

เสริมถนนดิน

ได๎รับความสะดวก

เขตติดตํอ ต.จระเข๎ใหญํ

ระยะทาง

ในการเดินทาง

อ.บางปลาม๎าบริเวณ

2,500 ม.

ซอยที่ 6 หมูํที่ 8 และหมูํที่ 12
544 โครงการขยายสะพาน คสล. เชื่อม

เพื่อสะดวกตํอการสัญจรและ

สะพานเดิมกว๎าง 4 เมตรยาว

ระหวําง หมูํ 7 ตาบลปลายนา กับ

ขนสํงผลผลิตพืชผลการเกษตร

หมูํ 12 ตาบลมํวงคัน อาเภอโพธิ์ทอง

ของราษฏรทั้ง 2 ตาบล

-

750,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

15 เมตร ขยายเพิ่มเป็นกว๎าง

สะพานที่

สะดวกปลอดภัยใน

6 เมตร ยาว 15 เมตร

ขยายกว๎าง

การเดินทาง

จังหวัดอํางทอง
ที่

6 เมตร
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

545 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว1,450 เมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต จากถนน
ชลประทานผักไหํ ต.โคกคราม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,350,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนในเขตตาบล

ถนนที่ได๎รับ

โคกครามและตาบล

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

การปรับปรุง

จระเข๎ใหญํ ได๎รับ

การเกษตร

เสริมถนนดิน

ความสะดวกใน

เขตติดตํอ ต.จระเข๎ใหญํ

ระยะทาง

การเดินทาง

อ.บางปลาม๎า บริเวณซอยที่ 5

1,450 ม.

หมูํที่ 8
546 โครงการถนนลาดยางถนนสาย

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ลาดขุนพล - อําวหม๎อแกง (ถนนคัน

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 250 เมตร

กั้นน้าชลประทานโพธิ์พระยา) หมูํที่
10 ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ

-

-

-

-

649,285

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในเขตตาบล

เพิ่มขึ้น

โคกครามและตาบล

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

1 สาย

จระเข๎ใหญํ ได๎รับ

การเกษตร

ระยะทาง

ความสะดวกใน

ยาว 250.

การเดินทาง

ต.จระเข๎ใหญํ อ.บางปลาม๎า

เมตร
547 โครงการซํอมเสริมผิวทางด๎วย

เพื่อเป็นสายทางคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

1,979,000

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

Asphalt Concrete บริเวณหมูํที่

และการขนสํงพืชผลการเกษตร

2,4,7 ต.วังยาง
(ถนนสายบรรไดทอง-ลาดปลาเค๎า)

ระยะทาง 2,915 เมตร

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

ของราษฎรออกสูํตลาดทั้งเป็นการ

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เชื่อมติ่ระหวํางตาบล

เสริมถนนดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เชื่อมตํอตาบลดอนมะสังข๑

ระยะทาง

อาเภอเมือง

2,915 ม.

548 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.
หมูํที่ 7 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทาง

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

สัญจรไปมาสะดวก

ความยาว 50 เมตร ทางเท๎า

คสล.เพิ่มขึ้น

ต.วัดโบสถ๑

กว๎างข๎างละ 1 เมตร

1 สาย ยาว

และ ต.บางพลับ

50 เมตร

ได๎รับความสะดวก

เชื่อม ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

549 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 350 เมตร

แอสฟัลต๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 11
ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า จากถนน

-

-

6,000,000 มีสะพาน.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ประชาชนในเขต

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,050,000 ระยะทาง

ประชาชนในตาบลและ

ถนนที่ได๎รับ

ประชาชนในพื้นที่

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

การปรับปรุง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

การเกษตร

เสริมถนนดิน

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ศาลารํวมใจ เขตติดตํอ ต.ทําระหัด

ระยะทาง

อาเภอเมือง

ยาว 350
เมตร

550 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หลังบ๎านนายกวัฒนากร คาพันธ๑

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 1,400 เมตร

หมูํที่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า
เขตเชื่อมตํอกับ ต.ทําระหัด อ.เมือง

-

-

-

2,400,000

-

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

การเกษตร

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 1,400.
เมตร
551 กํอสร๎างถนนลาดยางสายลาสมุห๑ -

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

15,000,000

-

มีถนน

ประชาชนในตาบลและ

บ๎านลาบัว ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ต.โคกโคเฒํา และติดตํอ ต.ทําระหัด
อ.เมือง

ระยะทางยาว 5,000 เมตร

ลาดยาง

ประชาชนในพื้นที่

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

เพิ่มขึ้น

ใกล๎เคียงได๎รับความ

การเกษตร

1 สาย

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ยาว 5,000
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

552 กํอสร๎างถนน คสล. สายสองคลอง

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านโรงนาเริ่มจากชลประทานผักไหํ

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 1,400 เมตร

ต.โคกคราม ถึงเขตติดตํอ
ต.จรเข๎ใหญํ อ.บางปลาม๎า
553 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลองชล
ประทาน หมูํ 6 ต.หนองหญ๎าไซ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

การเกษตร

ยาว 1,400.

สะดวกรวดเร็วขึ้น

เพื่อยกระดับมาตราฐานของถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000

ให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เมตร หมูํ 6

-

-

-

-

4,400,000 มีถนน

ถึงเขตติด ตํอ ต.หนองโพธิ์

ครัวเรือนได๎รับความ

ลาดยาง

สะดวก รวดเร็วใน

เพิ่มขึ้น

การเดินทาง

1 สาย ยาว
2,000 ม.
554 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

ข๎ามคลองบางยี่หน เขตเทศบาล

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 50 เมตร

ตาบลตะคํา ถึงวัดปากคลองกุํม

ตาบลตะคําและตาบลโคกคราม

หมูํที่ 7 ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า

-

5,000,000

-

-

-

มีสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

คอนกรีต

ประชาชนในพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1 แหํง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ระยะทาง

ยาว 50
เมตร
555 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลอง

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

หนองสาหรําย หมูํที่ 7 ต.สาลี

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 2,300 เมตร

อ.บางปลาม๎า เขตติดตํอกับ

ตาบลสาลีและตาบลเทพมงคล

-

-

-

2,500,000

-

มีสะพาน

ประชาชนในตาบลและ

คสล. เพิ่ม

ประชาชนในพื้นที่

ขึ้น 1แหํง

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ต.เทพมงคล อ.บางซ๎าย

ระยะทาง

สะดวกรวดเร็วขึ้น

จ.พระนครศรีอยุธยา

ยาว 2,300
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

556 กํอสร๎างถนนลาดยางถนนคันคลอง

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

หนองญี่ปุ่นเหนือ (ฝั่งทิศเหนือ)

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

หมูํที่ 7 ต.สาลี เริ่มจากถนน 340

ตาบลสาลีและตาบลไผํกองดิน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,700,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

1 สาย

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถึงเขตติดตํอ ต.ไผํกองดิน

ระยะทางยาว

สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.บางปลาม๎า

1,500 เมตร

557 โครงการเสริมถนนดินยกระดับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีสายทาง

ผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง

พร๎อมลงหินคลุกหมูํ 9

สัญจรไป - มาได๎อยํางสะดวก

ประมาณ 1,400 เมตร

ต.สระยายโสม ถึง หมูํ 9

รวดเร็ว

-

1,820,000

-

-

-

ต.สระพังลาน

มีถนนดิน

ประชาชนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น 1

สะดวกปลอดภัยใน

สาย ระยะ

การเดินทาง

ทาง 1,400
เมตร

558 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 2

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านคลองโมง เชื่อมตํอหมูํที่ 6

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

บ๎านสะพาน ต.องครักษ๑ เชื่อมตํอ
หมูํที่ 8 เชื่อมตํอหมูํที่ 1 บ๎านศาลา

-

-

-

24,000,000

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกปลอดภัยใน

ตาบลองครักษ๑และตาบล

ระยะทางยาว

การเดินทาง

จรเข๎ใหญํ

4,000 เมตร

ทําทราย ต.จรเข๎ใหญํ
อ.บางปลาม๎า
559 กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 6

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

2,400,000 มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

บ๎านสะพาน เชื่อมตํอ หมูํที่ 4 บ๎าน

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 26 เมตร

คสล. เพิ่ม

สะดวกปลอดภัยใน

กระทุํมทอง ต.องครักษ๑และเชื่อมตํอ

ตาบลองครักษ๑และตาบล

ทางเท๎าข๎างละ 0.50 เมตร

ขึ้น 1 สาย

การเดินทาง

ต.จรเข๎ใหญํ อ.บางปลาม๎า

จรเข๎ใหญํ

ระยะทาง
ยาว 26 ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

560 กํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 2

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านคลองโมง เชื่อมตํอ หมูํที่ 6

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

บ๎านสะพาน ต.องครักษ๑ และ

ตาบลองครักษ๑และตาบล

เชื่อมตํอ ต.จรเข๎ใหญํ อ.บางปลาม๎า

จรเข๎ใหญํ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

5,760,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน

ประชาชนได๎รับความ

ระยะทางยาว 60 เมตร

คสล. เพิ่ม

สะดวกปลอดภัยใน

ทางเท๎าข๎างละ 0.50 เมตร

ขึ้น 1 แหํง

การเดินทาง

ระยะทาง
ยาว 60 เมตร

561 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 1 จาก

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

8,500,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

คันกั้นน้าชลประทาน ต.องครักษ๑

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 3,100 เมตร

เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยใน

เชื่อมตํอเขตตาบลไผํกองดิน

ตาบลองครักษ๑และตาบล

สูง 0.70 เมตร ฐาน 6.00 ม.

1 สาย

การเดินทาง

อ.บางปลาม๎า

ไผํกองดิน

ระยะทาง
ยาว 3,100 ม.

562 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรลาด

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

แอสฟัลต๑คอนกรีตข๎างละ

เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยใน

ชุมชนคอลงตันสามัคคีหมูํที่ 6

0.5 เมตรระยะทาง 1,600

1 สาย

การเดินทาง

ต.สระยายโสม อ.อูํทอง ถึงเขตติดตํอ

เมตร

ระยะทาง

ยางแบบแอสฟัลต๑คอนกรีต

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก กว๎าง 6 เมตร ไหลํทาง
ในการสัญจรและขนสํง

-

4,800,000

-

-

-

ระหวํางหมูํที่ 7 บ๎านหนองบอน

ยาว 1,600

ต.จรเข๎สามพันอ.อูํทอง

เมตร

563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ลาดยางสายบ๎านโคกโพธิ์-บ๎านสาลี

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

ต.สาลี เชื่อมตํอกับหมูํที่ 2,3
ต.กฤษณา อ.บางปลาม๎า

-

-

-

12,000,000

-

ระยะทาง

ประชาชนได๎รับความ

ถนนที่ได๎รับ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

การปรับปรุง

การเดินทาง

การเกษตรระหวํางตาบลได๎

เสริมถนนดิน

สะดวก

ระยะทาง
ยาว 4,000
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

564 กํอสร๎างถนน คสล. สายบัลลังก๑ หนองเตําทอง ต.หนองหญ๎าไซ

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 1,990 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

6,149,100 มีถนน คสล.

ประชาชนในเขตตาบล

ระยะ เพิ่ม

หนองราชวัตรและ

ถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 1 ต.หนองราชวัตร การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

ขึ้น 1 สาย

ต.หนองหญ๎าไซ

อ.หนองหญ๎าไซ

การเกษตรระหวํางตาบลได๎

ระยะทาง

ได๎รับความสะดวก

สะดวก

ยาว1,990

ในการเดินทาง

เมตร
565 โครงการตํอเติมสะพาน คสล.

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

ถนนสายบ๎านทําใหญํ - บ๎าน

คุณภาพและสะดวกในการ

ยาว 12 เมตร

หนองกรด อ.เดิมบางนางบวช

คมนาคมขนสํง

566 กํอสร๎างถนน คสล.จากฝายบ๎านดอน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

กระเบื้อง ต.หนองหญ๎าไซ ถึงถนน

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 3,500 เมตร

ลาดยาง หมูํที่ 6 ต.ทัพหลวง

คมนาคมขนสํง

-

-

-

-

-

-

630,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในเขต

ที่ตํอเติม

บ๎านทําใหญํ -

สะพาน

บ๎านหนองกรด

ยาว 12 ม.

ได๎รับความสะดวกใน
การเดินทาง

10,815,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในเขตตาบล

ระยะ เพิ่ม

ทัพหลวงและตาบล

ขึ้น 1 สาย

หนองหญ๎าไซได๎รับ

อ.หนองหญ๎าไซ

ระยะทาง

ความสะดวกใน

ยาว 3,500

การเดินทาง

เมตร
567 กํอสร๎างถนนลาดยางคันคลอง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ชลประทาน หมูํที่ 6 ต.หนองหญ๎าไซ

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

ถึงเขตติดตํอ ต.หนองโพธิ์

คมนาคมขนสํง

-

-

-

5,000,000

-

อ.หนองหญ๎าไซ

มีถนนลาด

ประชาชนในเขตตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

ทัพหลวงและตาบล

1 สาย

หนองหญ๎าไซได๎รับ

ระยะทาง

ความสะดวกใน

ยาว 2,000

การเดินทาง

เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

568 กํอสร๎างถนนลาดยางจากสี่แยก

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

หนองกวาง หมูํที่ 9 ต.หนองหญ๎าไซ

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 2,200 เมตร

ถึงเขตติดตํอ ต.ทัพหลวง

คมนาคมขนสํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,840,000 มีถนนลาด

อ.หนองหญ๎าไซ

ประชาชนในเขตตาบล

ยาง เพิ่มขึ้น

ทัพหลวงและตาบล

1 สาย

หนองหญ๎าไซได๎รับ

ระยะทาง

ความสะดวกใน

ยาว 2,200

การเดินทาง

เมตร
569 กํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร

จากบ๎านนายวิเศษ จันทร๑เสวก

คุณภาพและสะดวกในการ

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

หมูํที่ 12 ต.หนองหญ๎าไซ

คมนาคมขนสํง

-

2,703,000

-

-

-

มีถนนดิน

ประชาชนในเขตตาบล

เพิ่มขึ้น

ทัพหลวงและตาบล

1 สาย

หนองหญ๎าไซได๎รับ

ถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 9 ต.ทัพหลวง

ระยะทาง

ความสะดวกใน

อ.หนองหญ๎าไซ

ยาว 2,000

การเดินทาง

เมตร
570 กํอสร๎างถนนลาดยางหมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

10,725,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนในเขตตาบล

เริ่มจากบริเวณทางแยกหนองแก

คุณภาพและสะดวกในการ

แชํเสา ถึงบริเวณบ๎านเนินโก

คมนาคมขนสํง

ยาง เพิ่มขึ้น

ทัพหลวงและตาบล

1 สาย

หนองหญ๎าไซได๎รับ

เป็นสายทางเชื่อมระหวําง

ระยะทาง

ความสะดวกใน

ต.หนองขาม กับ ต.หนองทัพหลวง

ยาว 6,500

การเดินทาง

อ.หนองหญ๎าไซ

เมตร

571 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านหนองทราย

ที่

ระยะทางยาว 6,500 เมตร

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ -

คุณภาพและสะดวกสบายใน

บ๎านทับตาแทน ต.ทะเลบก

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

อ.ดอนเจดีย๑
โครงการ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในเขตตาบล

ระยะทางยาว 11.860

เพิ่มขึ้น 1 สาย

หนองราชวัตรและ

กิโลเมตร

ระยะทางยาว

ต.ทะเลบก

การเกษตรระหวํางตาบลได๎

11.860

ได๎รับความสะดวก

สะดวก

กิโลเมตร

ในการเดินทาง

วัตถุประสงค์

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

572 กํอสร๎างถนนลาดยาง

-

-

24,906,000

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 3สาย
- หมูํ 1 บ๎านหนองจิก ต.หนองบํอ ระยะทางยาว 1,500 เมตร

-

3,750,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง

เริ่มต๎นจากบริเวณซอย 3 ไปถึง

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.05

1 สาย

คลองนายรถภูมิ มากสุริวงศ๑ เขต

เมตร

ระยะทาง

ตาบลทุํงคอก

ยาว 1,500

- หมูํ 6 บ๎านพรสวรรค๑ ต.หนองบํอ ระยะทางยาว 3,000 เมตร

-

-

-

1,250,000

-

เมตรยาว 3,000

เริ่มจากบริเวณซอย 2 ไปสิ้นสุด

กว๎าง 6 เมตร หนา 0.05

เมตร และยาว

ถนนคสล. เขตต.รางหวาย

เมตร

2,000 เมตร

- หมูํ 9 บ๎านดอนแจงพัฒนา

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

-

-

-

1,670,000

-

-

-

-

-

ต.หนองบํอ เริ่มจากโรงน้าแข็งตลอด กว๎าง 6 เมตร หนา 0.05
แนวคลองชลประทาน2R-5L-2L

เมตร

ไปสิ้นสุดเขตอ.อูํทอง
573 โครงการเสริมถนนดินโดยบดอัดแนํน
หมูํที่ 4 ต.บางใหญํ - ต. วัดโบสถ๑

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวถนนกว๎างเฉลี่ย 6 เมตร

คุณภาพและสะดวกในการ

ฐานกว๎างเฉลี่ย 10 เมตร

1,000,000 มีถนนดินบด
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการ

อ.บางปลาม๎า

คมนาคมขนสํง

574 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

สูงเฉลี่ยจากหลังถนนเดิม

1 สาย

0.50 เมตร ยาว 1,055 เมตร

ระยะทาง

ปริมาตรดินถมบดอัดแนํน

ยาว 1,055

3,429 ลูกบาศก๑เมตร

เมตร

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

ผิวจราจร Cap Seal หมูํ 7

คุณภาพและสะดวกในการ

ยาว 590 เมตร แบบไมํมี

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

ต.หนองกระทุํม - ต.หนองมะคําโมง

คมนาคมขนสํง

ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํ

1 สาย

คมนาคมขนสํง

น๎อยกวํา 3,540 ตารางเมตร

ระยะทาง

อ.ดํานช๎าง

-

-

-

-

คมนาคมขนสํง

1,400,000 มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ยาว 590
เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

575 โครงการเสริมคันดิน โดยบดอัดแนํน
ตาบลบางใหญํ - ตาบลวัดโบสถ๑

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

(KPI)

จะได้รับ

บดอัดแนํน

แนํนผิวถนนกว๎างเฉลี่ย

ถนนที่ได๎รับ

6.00 เมตร ฐานกว๎างเฉลี่ย
10 เมตร สูง เฉลี่ยจากหลัง

การเสริมคัน
ดินโดยบด

ถนนเดิม 0.50 เมตร ยาว

อัดแนํน

1,055 เมตร ปริมาตร

ระยะทาง

ปริมาตรดินถมบด อัดแนํน

ยาว1,055

2,728 ลบ.ม.

เมตร

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

จราจรCAP SEAL จากบริเวณคลอง

คุณภาพและสะดวกในการ

สํงน้า 4 ขวา5 ซ๎าย 2 ซ๎าย ตํอจาก

คมนาคมขนสํง

นาราษฎณ ม 2 ต.บ๎านดอน

2562

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เสริมถนนดินโดยบดอัน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ถนนลาดยางเดิมม.6 ถึงบริเวณที่

2561

ตัวชี้วัด

เพื่อจํายเป็นคําเสริมคันดินโดย

อาเภอบางปลาม๎า

576 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว

งบประมาณและที่มา

-

-

-

10,000,000

1,000,000 ระยะทาง

-

ประชาชนมีสายทาง
คมนาคมที่ดีขึ้น

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับ

ระยะทาง 2,100 เมตร

ยาง เพิ่มขึ้น

ความสะดวกใน

ไมํมีไหลํทาง มีพื้นที่ไมํ

1 สาย

การคมนาคมขนสํง

น๎อยกวํา12,600 ตารางเมตร

ระยะทาง
ยาว 2,100

อ.อูํทอง

ที่

เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

577 สร๎างถนนผิวจราจรลงลูกรัง หมูํที่ 4

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,160,000 มีถนนลูกรัง

ราษฎรอยูํดี มีสุข

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เป็นการกํอสร๎างทางหลวงชนบท

ทาการลงหินคลุกบดอัดแนํน

ต.วังยาง- หมูํที่ 3 ต.ดอนมะสังข๑

ของ อบจ.สุพรรณบุรี

ชั้นพื้นทาง พร๎อมทาการ

เพิ่มขึ้น

นาความเจริญสูํ

อ.ศรีประจันต๑ และ อ.เมืองฯ

ให๎มีผิวจราจรลาดยางอยูํในสภาพ

Prime Coat และกํอสร๎าง

1 สาย

ท๎องถิ่นเกิดความ

ระยะทาง 1.3 กม.

สามารถใช๎งานได๎ปกติ ทัศนวิสัย

ผิวจราจรลาดยางแบบ

ระยะทาง

ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

และมุมมองสองข๎างทางเป็นไป

Asphaltic Concrete

ยาว 1,300

ทรัพย๑สิน ปราศจาก

ด๎วยความเรียบร๎อยสวยงาม

กว๎าง 6 ม.

เมตร

ฝุ่นละอองหรือมล

สามารถใช๎ในการคมนาคมขับขี่

ภาวะเป็นพิษ ผลผลิต

ยานพาหนะได๎อยํางสะดวก

การเกษตรเสียหาย

ปลอดภัยเกิดความคลํองตัวในการ

น๎อยลง ประหยัดเวลา

ขนสํงผลผลิตจากการเกษตรออก

ในการสัญจรไป-มา

สูํท๎องตลาดด๎วยความรวดเร็วโดย

เศรษฐกิจเจริญตัว

ใช๎เครื่องจักรกลและบุคลากรของ

ขึ้นเนื่องจากสภาพ

องค๑กร ดาเนินการทาให๎ผลงานได๎

ผิวจราจรอยูํใน

มาตรฐานมีประสิทธิภาพดี

สภาพพร๎อมใช๎งาน

ประหยัดเวลาและงบประมาณ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

578 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

CAPE SEAL หมูํ 6บ๎านดอนมะเกลือ

คุณภาพและสะดวกในการ

- เขตตาบลสระพังลาน เชื่อม

คมนาคมขนสํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,479,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ระยะทาง 560 เมตร ไมํมี

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

ไหลํทางหรือมีพื้นที่ไมํ

1 สาย

คมนาคมขนสํง

ตํอถนนลาดยางเดิม อาเภออูํทอง

น๎อยกวํา3,360 ตารางเมตร

ระยะทาง

จังหวัดสุพรรณบุรี (ชํวงที่ 3)

ตามแบบแปลนอบจ.

ยาว 560

สุพรรณบุร

เมตร

579 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

CAPE SEAL หมูํ 7 ต.หนองกระทุํม

คุณภาพและสะดวกในการ

- หมูํที่ 14 ต.หนองมะคําโมง

คมนาคมขนสํง

อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี

-

-

-

2,000,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ระยะทาง 980 เมตร ไมํมี

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย

1 สาย

คมนาคมขนสํง

กวํา 5,880 ตร.เมตร

ระยะทาง

ตามแปลน อบจ.สุพรรณบุรี

ยาว 980
เมตร

580 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดผิวจราจรกว๎าง

CAPE SEAL หมูํ 7 ต.ดํานช๎าง

คุณภาพและสะดวกในการ

อ.ดํานช๎าง จ.สุพรรณบุรี

คมนาคมขนสํง

-

-

-

1,300,000

-

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

6 เมตร ระยะทาง 530 เมตร

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

ไมํมีไหลํทางหรือมีพื้นที่

1 สาย

คมนาคมขนสํง

ไมํน๎อยกวํา 3,180 ตร.เมตร

ระยะทาง

ตามแปลน อบจ.สุพรรณบุรี

ยาว 530
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

581 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแบบ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

CAPE SEAL หมูํที่ 6 บ๎านจรเข๎

คุณภาพและสะดวกในการ

สามพันบริเวณคลองสํงน้า ชป.สาย

คมนาคมขนสํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,209,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาด

ประชาชนได๎รับความ

ระยะทาง 455 เมตร ไมํมี

ยาง เพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย

1 สาย

คมนาคมขนสํง

5L-5L-5L (ฝั่งซ๎าย) จากม.

กวํา 2,730 ตารางเมตร ตาม

ระยะทาง

0+000-0+530 เชื่อมเขตติดตํอ

แบบแปลน อบจ.สุพรรณบุรี

ยาว 455

ตาบลอูํทอง อาเภออูํทอง

เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี
582 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

ผิวจราจร Cape Seal หมูํที่ 5

คุณภาพและสะดวกในการ

บ๎านห๎วยหิน ต.หนองโอํง - หมูํที่ 8

คมนาคมขนสํง

ต.ดอนคา อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี
583 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
ผิวจราจร Cape Seal หมูํที่ 12

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

1,030 เมตร แบบไมํมี

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกในการ

ไหลํทาง หรือมีพื้นที่ไมํ

ระยะทาง

คมนาคมขนสํง

น๎อยกวํา 6,180 ตารางเมตร

ยาว 1,030 ม.

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

คุณภาพและสะดวกในการ

1,500 เมตร แบบไมํมี

-

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกในการ

ต.บ๎านโพธิ์ทอง จากถนนลาดยาง

คมนาคมขนสํง

สพ.ถ.41-001 บ๎านรางโพธิ์ - บ๎าน

ไหลํทาง หรือมีพื้นที่

ระยะทาง

ไมํน๎อยกวํา 6,000 เมตร

ยาว 1,500 ม.

คมนาคมขนสํง

โพธิ์ทอง (ข๎างโรงเรียนรัตนไพศาล)
ต.จรเข๎สามพันถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 8
ทต.ขุนพัดเพ็ง อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี
584 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

กว๎าง 6 เมตร ยาว 830

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 3

คุณภาพและสะดวกในการ

เมตร หนา 0.05 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกในการ

บ๎านกระเสียว ต.หัวเขา

คมนาคมขนสํง

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา

ระยะทาง

คมนาคมขนสํง

4,920 ตารางเมตร

ยาว 830 เมตร

อ.เดิมบางนางบวช - หมูํที่ 3

-

-

-

-

1,998,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

บ๎านกระเสียว ต.กระเสียว อ.สามชุก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

585 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี
ต.บางใหญํ บริเวณทางแยกวัดรางทอง คุณภาพและสะดวกในการ
(อินทราวาส) ถึงบริเวณสะพาน

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,000,000 มีถนนลาดยาง

ยาว 1,200 เมตร

คมนาคมขนสํง

สาปราร๎า

ประชาชนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกในการ

ระยะทาง

คมนาคมขนสํง

ยาว 1,200
เมตร

586 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

กว๎าง 6 เมตร ยาว 400

บ๎านดอนสาโรง หมูํที่ 4,12

คุณภาพและสะดวกในการ

เมตร

ต.หนองหญ๎าไซ ถึงบ๎านตลุกพัฒนา

คมนาคมขนสํง

-

4,000,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกในการ

ระยะทาง

คมนาคมขนสํง

หมูํที่ 8,9 ต.ทัพหลวง

ยาว 400

อ.หนองหญ๎าไซ จ.สุพรรณบุรี

เมตร

587 โครงการปรับปรุงถนนสายบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนที่มี

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง

ลาดสิงห๑ - บ๎านสระดํานบริเวณโรงสี

คุณภาพและสะดวกในการ

ยาว 30 เมตร

สระดําน เขตติดตํอ ต.หนองสาหรําย

คมนาคมขนสํง

-

-

-

500,000

-

ถนนได๎รับการ

ประชาชนได๎รับความ

ปรับปรุงระยะ

สะดวกในการ

ทางยาว 30

คมนาคมขนสํง

หมูํที่ 4 ต.บ๎านสระ

588 โครงการกํอสร๎างสะพานเหล็ก
หมูํที่ 6 ต.ตะคํา ถึงเขตหมูํที่ 5

เมตร

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

64 เมตร

-

-

-

-

2,150,000 ได๎สะพาน

ประชาชนได๎รับความ

เพิ่มขึ้น

สะดวกในการ

ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า

1 แหํง

คมนาคมขนสํง

จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาว 64
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

589 โครงการลาดยางคันสํงน้าจากหมูํ

-เพื่อความสะดวกตํอการสัญจร

ยาว 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

150,000

ที่ 7 ตาบลบางใหญํ อาเภอบางปลาม๎า ของเกษตรกรในการขนสํงผลผลิต

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนได๎รับความ
ร๎อยละ 70 ได๎รับ สะดวกในการ

ทางการเกษตรและฝุ่นละอองพัด

ประโยชน๑จาก

เข๎าบ๎านเรือนประชาชน

ลาดยางคันสํงน้า

คมนาคมขนสํง

ที่ได๎มาตรฐาน
590 โครงการสร๎างสะพานแมํน้าทําจีนตรง
วัดดารา หมูํที่ 6 ตาบลตะคํา และหมูํ

-เพื่อลดระยะการเดินทางของ

กว๎าง 6 เมตร

-

2,500,000

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนได๎รับความ

ประชาชนทั้ง 2 ตาบล

ร๎อยละ 70 ได๎รับ สะดวกในการ

ที่ 5 วัดสุขเกษม ตาบลบ๎านแหลม

ประโยชน๑จาก

อาเภอบางปลาม๎า

การสร๎างสะพาน

คมนาคมขนสํง

แมํน้าทําจีน ที่ได๎
มาตรฐาน
591 ปรับปรุงเสริมคันคลองตลิ่งชัน
หนองเกรียนเย็น เขตติดตํอ 3 ตาบล

เพื่อให๎มีทางระบายน้าที่มี

กว๎าง 3 เมตร ยาว 6,300

ประสิทธิภาพ

เมตร สูง 2 เมตร

-

-

-

15,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนได๎รับความ
ร๎อยละ 70 ได๎รับ สะดวกในการ

ต.เจดีย,๑ ต.ศาลาขาว,ต.หนองโอํง

ประโยชน๑จาก

คมนาคมขนสํง

การปรับปรุง
คันคลอง ที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

592 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางริมคลอง เพื่อใช๎เป็นสายทางขนสํงผลิตผลทาง กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,500
ชลประทาน 6 ซ๎าย เชื่อมตํอระหวําง

การเกษตรและสัญจร ไป-มา ของ

ต.เดิมบาง ถึงต.ปากน้า

ประชาชนในเขตพื้นที่และใกล๎เคียง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,250,000 จานวนประชาชน ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ
ร๎อยละ 70ได๎รับ

ตาบลใกล๎เคียงใช๎

ประโยชน๑จาก

สายทางสัญจรและ

การกํอสร๎างถนน

ทางการเกษตร

ลาดยาง ที่ได๎
มาตรฐาน
593 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ

ขนาดถนนกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

2,535,000 จานวนประชาชน ราษฎรณ๑ในพื้นที่และ

เสริมเหล็กเริ่มตั้งแตํสะพานคอนกรีต

ประชาชนผู๎ใช๎ถนนของต.บางปลาม๎า ยาว 1,300 เมตร หนา

ร๎อยละ 70 ได๎

ตาบลใกล๎เคียงใช๎

หน๎าบ๎านนายเพี้ยนแก๎ววิชิต

ต.ทับตีเหล็ก ในการคมนาคมสัญจร 0.15ม.

รับประโยชน๑จาก

สายทางสัญจรและ

หมูํที่ 6 ต.บางปลาม๎า ถึงบริเวณ

เข๎าพื้นที่อยูํอาศัยและพื้นที่

ปรับปรุงสภาพ

ทางการเกษตร

ประตูน้าดอนบ๎าน หมูํที่ 5 ต.ทับตีเหล็ก การเกษตร

คันคลองระบาย
น้า ที่ได๎
มาตรฐาน

594 เสริมคันดินสองข๎าง เขตหนองละเมาะถึง เชื่อมตํอ2ตาบลศรีประจันต๑ถึง

ยาว 3,000 เมตร

-

-

-

3,000,000

จานวนประชาชน ประชาชนจะได๎รับผล

บึงลาดปลาเค๎า ต.วังยาง อ.ศรีประจันต๑ ตาบลวังยางและป้องกันน้าทํวม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประโยชน๑มาก

จ.สุพรรณบุรี

ประโยชน๑จาก

พืชการเกษตร

แก๎ภัยแล๎ง

เสริมคันดินสอง
ข๎างที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

595 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง cape

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,000,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

seal (ชํวงที่ 1) หมูํที่ 1 ตาบลต๎นตาล - สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร ไมํมีไหลํทางหรือมีพื้นที่

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองสองพี่น๎อง อาเภอ

ลาดยางไมํน๎อยกวํา 12,000

ยาว 2,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตร.ม.

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

สองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี

596 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 ม.

-

-

-

-

4,500,000 มีถนนลาดยาง

Asphaltic concret หมูํที่ 2

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 815 เมตร

Asphaltic

ประชาชนในพื้นที่

ตาบลสวนแตง (ชํวงที่ 5) จากเขต

สะดวก รวดเร็ว

ไมํมํไหลํทางหรือมีพื้นที่

concret

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ติดตํอ ตาบลสวนแตง อาเภอเมือง

ลาดยางไมํน๎อยกวํา 4,890

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงตาบลวังน้าเย็น (หลังวัดไผํแปลกแมํ)

ตารางเมตร

ยาว 815 เมตร

ประชาชนในตาบลและ

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี

597 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

-

-

-

-

1,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย บ๎าน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

หนา 3 เซนติเมตร ชํวงที่ 1

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

หนองตาสาม - บ๎านโปรํงขาม

สะดวก รวดเร็ว

กม.1+687-1+820 ชํวงที่ 2

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กม. 2+515-3+012

0.630 ก.ม.

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง รวม 0.630

สัญจรมากขึ้น

กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
3,780 ตารางเมตร
ระยะทาง รวม 0.630
กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
3,780 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

598 กํอสร๎างถนนลาดยางผิว Asphalt

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

concrete หมูํ 2, 8 เริ่มจากถนน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ยาว 650 เมตร

สายเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,500,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 650เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

599 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท๑ติก เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ไหลํ

-

-

-

-

3,500,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

คอนกรีต สายบ๎านสนามชัย-บ๎าน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ทางข๎างละ 1 เมตร หนา 3

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ดอนตาล อาเภอเมือง จังหวัด

สะดวก รวดเร็ว

ซม. ชํวงกม. 0+000 ถึงกม.

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1+500 ระยะทาง 1,500

1,500 เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี

เมตร
600 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6 ม.

Asphaltic concrete ถนนคัน

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

คลองสํงน้า 1 ซ๎าย - 8 ซ๎าย 2 ซ๎าย

สะดวก รวดเร็ว

สัญจรมากขึ้น
-

1,500,000

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

ยาว 448 เมตร แบบไมํมี

Asphaltic

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทาง มีพื้นที่ลาดยาง

concrete

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตํอจากถนน คสล. สายบ๎านโป่ง

ไมํน๎อยกวํา 2,688 ตร.ม.

ตะไล หมูํที่ 14 ตาบลทุํงคอก -

เพิ่มขึ้น 1 สาย

สะดวกรวดเร็วในการ

ยาว 448 เมตร

สัญจรมากขึ้น

ตาบลหนองบํอ อาเภอสองพี่น๎อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

601 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูํที่ 4 ตาบลทุํงคลี

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 8.00

สะดวกในการสัญจรและขนสํง

(ทางเข๎าบ๎านคูเมือง) อาเภอ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,000,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ได๎สะพาน

ประชาชนมี

เมตร ยาว 8.00 เมตร แบบ

เพิ่มขึ้น

การคมนาคม

ไมํมีทางเท๎า

1 สาย ยาว

ที่สะดวกรวดเร็ว

เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
602 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

ตัวชี้วัด

8.00 เมตร
เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ขนาดผิวจราจรว๎าง 6 เมตร

บ๎านทับกระดาษ หมูํที่ 1 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

นิคมกระเสียว อาเภอดํานช๎าง

สะดวก รวดเร็ว

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาเนินการทั้ง 10 อาเภอ

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

2,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

1 สาย เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,500

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

603 โครงการจัดทาผังเมืองรวม

ดาเนินการวางแผนการจัด

5,000,000 ร๎อยละ 60

ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ทาผังเมืองรวมของจังหวัด

ของการทาง

มีระบบและเกิด

สุพรรณบุรี

ผังเมืองรวม

ประโยชน๑สูงสุด

มีระบบ
และเกิด

การจัดทาผังเมืองรวม

ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
604 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6.00 เมตร ยาว

ตาบลบางใหญํ บริเวณสะพานคสล.

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

หมูํที่ 2 ตาบลบางใหญํ เชื่อมตํอ

สะดวก รวดเร็ว

9,000,000

-

-

-

-

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

2,300 เมตร หนา 0.15

1 สาย เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

เมตร

ยาว 2,300

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วขึ้น

บริเวณภนนลาดยาง หมูํที่ 5 ตาบล
วัดดาว อาเภอบางปลาม๎า จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
605 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1,000 เมตร

สายบ๎านสามกั๊ก-บ๎านคันลา หมูํที่ 3

สะดวก รวดเร็ว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

-

-

-

-

ตาบลโคกโคเฒํา ถึคง หมูํที่ 2

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1,000 เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

ตาบลดอนตาล อาเภอเมือง

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
606 โครงการสร๎างถนนลาดยางคันคลอง 1 เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน
ซ๎ายทําโบสถ๑ ชํวงตาบลปากน้า

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ตาบลเดิมบาง ตาบลเขาพระ

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรรวมไหลํทางกว๎าง

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 มีถนน ลาดยาง

8 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ชนิดลาดยาง Asphaltic Concrete

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 3,000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

607 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Cape Seal หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 200

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร

500,000

-

-

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

บ๎านบึงคา เชื่อมตํอหมูํที่ 4 ตาบล

สะดวก รวดเร็ว

บ๎านช๎าง อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด

ยาว 200

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี

ที่

สัญจรมากขึ้น

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

608 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ชํวงที่ 4

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,752,000

7,752,000

7,752,000

7,752,000

7,752,000 มีถนนคสล.

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

(โดยตํอจากถนน คสล. อบจ.เดิม)

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางประมาณ 2,700 ม.

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

หมูํที่ 5,10 ตาบลทะเลบก ถึง หมูํ 4

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก

ยาว 2,700

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ตาบลสระกระโจม อาเภอดอนเจดีย๑

ไหลํทางตามสภาพพื้นที่ หรือ

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 16,200

ประชาชนในตาบลและ

สัญจรมากขึ้น

ตร.ม.
609 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6.00 เมตร ยาว

ผิวจราจร Cape Seal หมูํที่ 5

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

500 เมตร

บ๎านบึงคา เชื่อมตํอหมูํที่ 4 ตาบล

สะดวก รวดเร็ว

1,500,000

-

-

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 500 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

บ๎านช๎าง อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

610 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.

ได๎สะพาน

ประชาชนมี

เพิ่มขึ้น

การคมนาคม

ทําพี่เลี่ยงเชื่อมตาบลทําระหัด

1 สาย ยาว

ที่สะดวกรวดเร็ว

อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

50 เมตร

(หลังห๎างโรบินสัน) จากตาบล

เพื่อให๎ประชาชนมีความสะสวก

กว๎าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร

ในการสัญจรไปมา

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 120 ตร.ม.

กว๎าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

1,200,000

-

-

-

1,800,000

1,800,000

-

1,800,000

-

611 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 8

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

1,800,000 มีถนน คสล.

ตาบลดอนเจดีย๑ ถึงหมูํที่ 1,2 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

สระกระโจม และหมู๐ที่ 2,3 ตาบล

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 400 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทะเลบก อาเภอดอนเจดีย๑

ประชาชนในตาบลและ

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

612 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายจาก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง
15 ฝั่งขวา หมูํที่ 5 ตาบลดอนเจดีย๑

กว๎างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,500,000

490 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ยาว 490 มตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

613 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร

-

-

-

-

3,000,000 มีถนนลาดยง

ประชาชนในตาบลและ

Cape Seal เส๎นทางคลอง 5 (ตํอ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

จากเดิม) หมูํที่ 4 ตาบลปากน้า -

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 800 มตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํ 11 ตาบลเดิมบาง อาเภอ

สะดวกรวดเร็วในการ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

614 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 8

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

-

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000 มีถนนลาดยาง

ตาบลดอนเจดีย๑ ถึง หมูํที่ 1,2 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

สระกระโจม และ หมูํที่ 2, 3 ตาบล

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 500 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ทะเลบก อาเภอดอนเจดีย๑

ประชาชนในตาบลและ

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

615 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

-

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000 มีถนนลาดยาง

ตาบลดอนเจดีย๑ ถึงหมูํที่ 10 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 400 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี

ประชาชนในตาบลและ

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

616 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 2

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,060,000

5,060,000

5,060,000

5,060,000

5,060,000 มีถนน คสล.

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ตาบลทะเลบก เชื่อมตํอ หมูํ 8 ตาบล

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ระยะทางประมาณ 1,900

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ดอนเจดีย๑ อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด

สะดวก รวดเร็ว

เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อม

ยาว 1,900

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพ

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี

พื้นที่ หรือมีพื้นที่ คสล.

ประชาชนในตาบลและ

สัญจรมากขึ้น

ไมํน๎อยกวํา 11,400 ตร.ม.
617 โครงการกํอสร๎างคสล. (โดยตํอจาก

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 560

ถนน คสล.เดิม) หมูํที่ 7 ตาบลไรํรถ

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร หนา 0.15 เมตร ลง

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

เชื่อมตํอหมูํ 4 เทศบาลตาบล

สะดวก รวดเร็ว

หินคลุกไหลํทางตามสภาพ

ยาว 560

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สระกระโจม (ถนนลาดยางสาย

พื้นที่ หรือพื้นที่ คสล. ไมํน๎อย

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อูํทอง-ดํานช๎าง)

กวํา 3,360 ตร.ม.

618 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
หมูํที่ 3 ตาบลบ๎านสระ ถึงตาบล

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,000

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร

1,905,000

1,905,000

1,905,000

1,905,000

1,095,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบลและ

สัญจรมากขึ้น
-

-

-

-

2,800,000 มีถนนลาดยาง
1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในตาบลและ

ประชาชนในพื้นที่

หนองผักนาก อาเภอสามชุก

สะดวก รวดเร็ว

จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาว 560

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

619 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 2

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

หนา 0.15 เมตร กว๎าง 6.00

ตาบลทะเลบก ถึงบ๎านนายป๋อง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

เมตร ยาว 1,900 เมตร

1 สาย เพิ่มขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

เชื้อศรี หมูํที่ 8 ตาบลดอนเจดีย๑

สะดวก รวดเร็ว

พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา

ยาว 1,900

ใกล๎เคียงได๎รับความ

11,400 ตร.ม.ไหลํทางลง

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

5,060,000

5,060,000

5,060,000

5,060,000

5,060,000 มีถนน คสล.

หินคลุกตามสภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

620 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

สัญจรมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านไผํเกาะโพธิ์งาม - บ๎านคันลา

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนในตาบลและ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

2,200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น
621 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านบึง - บ๎านหัวป่าน๎อย

สะดวก รวดเร็ว

2,200,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น
622 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

1,800,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านดอนปรู - บ๎านโพธิ์นฤมิตร

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

อาเภอศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

623 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านบางขวาก - วัดทําพิกุลทอง

สะดวก รวดเร็ว

1,700,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไมํมีไหลํทาง

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

624 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านทํานางเริง - บ๎านคูเมือง

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,800,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
625 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

สัญจรมากขึ้น
เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านหนองหญ๎าไซ -

สะดวก รวดเร็ว

1,700,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านหนองปล๎อง อาเภอ
หนองหญ๎าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
626 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สัญจรมากขึ้น
เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

1,700,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านป่าชี - อุทยานแหํงชาติ

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

พุเตย อาเภอดํานช๎าง จังหวัด

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

627 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านจิกรากขํา-บ๎านสระกระโจม

สะดวก รวดเร็ว

1,800,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

628 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านสวนสัก - บึงหนองสาหรําย

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

2,200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น
629 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านดอนกระเบื้อง -

สะดวก รวดเร็ว

1,700,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไมํมีไหลํทาง

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านโคกงูเหํา อาเภอสองพี่น๎อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
630 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

สัญจรมากขึ้น
เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านประทุน-บ๎านดอนมะเกลือ

สะดวก รวดเร็ว

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1,800,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น
631 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านหนองการ๎อง - บ๎านชัฎดงดา

สะดวก รวดเร็ว

2,200,000

-

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

632 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านหนองแมํหม๎าย - บ๎านคูบัว

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,800,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น
633 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

สายบ๎านทําตลาด - บ๎านตะลุํม

สะดวก รวดเร็ว

2,200,000

-

-

-

ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบลและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุง ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

1.00 กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี

-

สัญจรมากขึ้น

634 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

-

-

-

-

1,500,000 ระยะทาง

ประชาชนมี

หมูํที่ 3 ตาบลอูํทอง - หมูํที่ 11

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ตาบลหนองโอํง อาเภออูํทอง

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 1,000 เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนที่รับ

การคมนาคม

การปรับปรุง

ที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,000
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

635 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 5.394 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านบางหมัน-บ๎านทําเสด็จ

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

636 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 6.965 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านไผํเกาะโพธิ์งาม-บ๎านคันลา

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

637 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 6.562 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านอูํยา - บ๎านดอนจันทร๑

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

638 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 6.811 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านดอนบ๎านหลวง-บ๎านปลายน้า

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

639 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 7.462 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านสามนาค-บ๎านมะขามล๎ม

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

อาเภอเมือง อาเภอบางปลาม๎า

เกษตรเสียหายน๎อย

จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

640 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 2.747 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านทําว๎า - บ๎านทําจาปี

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

641 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 4.981 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านดอนปรู - บ๎านโพธิ์นฤมิตร

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

642 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 6.265 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านนางพิมพ๑ - บ๎านบางกระพ๎น

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

643 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 10.018 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านกุํมโคก-บ๎านกาบบัว

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

644 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 12.401 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านทํานางเริง - บ๎านคูเมือง

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

645 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 9.811 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

เครื่องจักรโดยจ๎างเหมาเอกชน

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

ซึ่งมีเครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านหัวเกาะ - บ๎านหนองกรด

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

646 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 6.724 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านป่าสะแก - บ๎านหนองป่าแซง

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

647 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 1.337 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมี

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านหนองตาดวง - บ๎านหนองขาม

สาหรับปฏิบัติงานลาดยาง

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังกลําว

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

648 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมี

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านป่าชี - อุทยานแหํงชาติพเุ ตย

สาหรับปฏิบัติงานลาดยาง

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอเดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดังกลําว

เกษตรเสียหายน๎อย

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

649 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 9.000 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านจิกรากขํา-บ๎านสระกระโจม

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

650 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 4.968 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านห๎วยวันดี-บ๎านหนองสานแตร

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

651 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 5.282 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านดอนกระเบื้อง-บ๎านโคกงูเหํา

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

652 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 4.997 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านประทุนทอง-บ๎านดอนมะเกลือ

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

653 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 7.186 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านวังฉิม-บ๎านหนองหัวลิง

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

654 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 5.068 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านกล๎วย-บ๎านตาลลูกอํอน

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

655 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 19.792 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านทําไชย - บ๎านมะขามล๎ม

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

อาเภอบางปลาม๎า อาเภอสองพี่น๎อง

เกษตรเสียหายน๎อย

จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

656 จ๎างเหมาลาดยางซํอมบารุงปรับปรุง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนที่ได๎รับการ

-เป็นการลาดยางให๎ผิวจราจรของ

-ทาการลาดยางชนิดตํางๆ

เปลี่ยนแปลงผิวจราจรลลาดยางชนิด

สายทางอยูํในสภาพดี มี

บนพื้นทางที่ทาการ Prime

Asphaltic Concrete หรือ Cape

องค๑ประกอบบํงชี้และตักเตือน

Coat ไว๎ประมาณ 2กม./ปี

เสร็จ จะทาให๎

Seal หรือ พาราแอสฟัลท๑ติก

ให๎ใช๎เส๎นทางในการคมนาคมได๎

-ระยะทาง 4.811 กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

คอนกรีตหรือชนิดอื่นๆ ตามความ

อยํางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

เหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินนาพาความ

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

เกิดความปลอดภัย

บนชั้นพื้นทางที่ทาการ Prime Coat

เจริญสูํท๎องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน

ไว๎จากงานทาเอง พร๎อมอุปกรณ๑และ

โดยจ๎างเหมาเอกชน ซึ่งมีเครื่องจักร

ปราศจากฝุ่นละออง

เครื่องหมายจราจร

เครื่องมือและบุคลากรสาหรับ

หรือมลภาวะเป็น

สายบ๎านทําตลาด - บ๎านตะลุํม

ปฏิบัติงานลาดยางดังกลําว

พิษผลผลิตทางการ

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ปรับปรุง 2 กม./ปี จราจรลาดยางแล๎ว

เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

657 โครงการซํอมสร๎างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท๑ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling)

เพื่อให๎สายทางที่ได๎รับการถํายโอน ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร
ภารกิจให๎อยูํในสภาพพร๎อมใชงาน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร
ไมํมีไหลํทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,000,000 ระยะทางถนนที่

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ได๎รับการปรับปรุง จราจรลาดยางแล๎ว
ยาว 4.00

เสร็จ จะทาให๎

กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

สายบ๎านทําไชย-บ๎านมะขามล๎ม

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

อาเภอบางปลาม๎า, สองพี่น๎อง

เกิดความปลอดภัย

จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน
ปราศจากฝุ่นละออง
หรือมลภาวะเป็น
พิษผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

658 โครงการซํอมสร๎างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท๑ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling)

เพื่อให๎สายทางที่ได๎รับการถํายโอน ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร
ภารกิจให๎อยูํในสภาพพร๎อมใชงาน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร
ไมํมีไหลํทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,000,000 ระยะทางถนนที่

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ได๎รับการปรับปรุง จราจรลาดยางแล๎ว
ยาว 3.00

เสร็จ จะทาให๎

กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

สายบ๎านบางแมํหม๎าย-บ๎านคูบัว

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี

เกิดความปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน
ปราศจากฝุ่นละออง
หรือมลภาวะเป็น
พิษผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

659 โครงการซํอมสร๎างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท๑ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling)

เพื่อให๎สายทางที่ได๎รับการถํายโอน ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร
ภารกิจให๎อยูํในสภาพพร๎อมใชงาน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร
ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,000,000 ระยะทางถนนที่

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ได๎รับการปรับปรุง จราจรลาดยางแล๎ว
ยาว 2.125

เสร็จ จะทาให๎

กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

สายบ๎านทํานางเริง-บ๎านคูเมือง

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

เกิดความปลอดภัย

สุพรรณบุรี

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน
ปราศจากฝุ่นละออง
หรือมลภาวะเป็น
พิษผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

660 โครงการซํอมสร๎างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท๑ติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling)

เพื่อให๎สายทางที่ได๎รับการถํายโอน ระยะทาง 3.070 กิโลเมตร
ภารกิจให๎อยูํในสภาพพร๎อมใชงาน ผิวจราจรกว๎าง 5.50 เมตร
ไมํมีไหลํทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,000,000 ระยะทางถนนที่

-เมื่อจ๎างเหมาทาผิว

ได๎รับการปรับปรุง จราจรลาดยางแล๎ว
ยาว 2.125

เสร็จ จะทาให๎

กิโลเมตร

ราษฎรอยูํดี มีสุขนา

สายบ๎านหัวเกาะ - บ๎านหนองกรด

ความเจริญสูํท๎องถิ่น

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

เกิดความปลอดภัย

สุพรรณบุรี

ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน
ปราศจากฝุ่นละออง
หรือมลภาวะเป็น
พิษผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหายน๎อย
ลงประหยัดเวลา
ในการสัญจร
ไป-มา เศรษฐกิจ
เจริญตัวขึ้นเนื่องจาก

ผิวจราจรอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

661 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,950,000

4,950,000

4,950,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

4,950,000 มีถนน คสล.

1. เส๎นทางคมนาคม

เสริมเหล็ก เริ่มจากทางหลวงชนบท

ให๎ได๎มาตรฐาน

ระยะทาง 1,500 เมตร หนา

เพิ่มขึ้น 1 สาย

3024 หนองหลอด-หนองสานแตร

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

0.15 เมตร

ยาว 1,500 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน

บริเวณนานายเจริญ มั่งคง หมูํที่ 11

เดินทางประชาชนสัญจรได๎อยําง

การเดินทาง

ตาบลทะเลบก ถึงบริเวณ คสล.เดิม

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนสามารถ

บริเวณบ๎านนายสมชาย วงษ๑สุวรรณ

3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง

เดินทางได๎สะดวก

หมูํที่ 1 ตาบลสระกระโจม อาเภอ

การเกษตรมีความสะดวก

รวดเร็ว

ดอนเดจีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

รวดเร็ว

3. การขนสํง

มีมาตรฐาน

ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว
662 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เริ่มจากทางหลวง 3015

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ให๎ได๎มาตรฐาน

ระยทาง 3,200 เมตร หนา

-

8,064,000

8,064,000

8,064,000

8,064,000 มีถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 1 สาย

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน

อูํทอง-หนองหญ๎าไซ หมูํที่ 9

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

0.15 เมตร

ยาว 3,200 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน

ตาบลทะเลบก ถึงบริเวณบ๎านนายชู

เดินทางประชาชนสัญจรได๎อยําง

การเดินทาง

มีชัย หมูํที่ 6 ตาบลหนองราชวัตร

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนสามารถ

อาเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัด

3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง

เดินทางได๎สะดวก

สุพรรณบุรี

การเกษตรมีความสะดวก

รวดเร็ว

รวดเร็ว

3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

663 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,315,000

4,315,000

4,315,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

4,315,000 มีถนนลาดยาง

1. เส๎นทางคมนาคม

จราจรแบบ Asphaltic Concrete

ให๎ได๎มาตรฐาน

ระยะทางยาว 1,640 แมตร

1 สายเพิ่มขี้น

หมูํที่ 2 บ๎านหนองเพียร ตาบล

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

หนา 0.03 เมตร มีไหลํทาง

ยาว 1,640 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน

บางงาม - หมูํที่ 4 ตาบลมดแดง

เดินทางประชาชนสัญจรได๎อยําง

กว๎างข๎างละ 1.00 เมตร หรือ

การเดินทาง

อาเภอศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

สะดวก รวดเร็ว

มีพื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา

ประชาชนสามารถ

3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง

13,120 ตร.ม.

เดินทางได๎สะดวก

มีมาตรฐาน

การเกษตรมีความสะดวก

รวดเร็ว

รวดเร็ว

3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว

664 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิว

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

-

3,500,000

3,500,000 3,500,000

3,500,000

มีถนนลาดยาง

1. เส๎นทางคมนาคม

จราจรแบบ Cape Seal หมูํที่ 5

ให๎ได๎มาตรฐาน

ระยะทาง 660 เมตร รวม

เพิ่มขี้น 1 สาย

มีมาตรฐาน

บ๎านรางขโมย ตาบลองครักษ๑

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

ไหลํทางหรือมีพื้นที่

ยาว 660 เมตร

2. ลดอุบัติเหตุใน

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี

เดินทางประชาชนสัญจรได๎อยําง

ไมํน๎อยกวํา 3,960 ตร.ม.

การเดินทาง

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนสามารถ

3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง

เดินทางได๎สะดวก

การเกษตรมีความสะดวก

รวดเร็ว

รวดเร็ว

3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

665 กํอสร๎างถนนลาดยางจากหมูํที่ 2

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

บ๎านคลองโมง เชื่อมตํอหมูํที่ 6

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

บ๎านสะพาน ต.องครักษ๑ เชื่อมตํอ
หมูํที่ 8 เชื่อมตํอหมูํที่ 1 บ๎านศาลา

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

24,000,000

24,000,000

24,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

24,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในเขตตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

องครักษ๑และตาบล

ตาบลองครักษ๑และตาบล

ยาว 4,000

จรเข๎ใหญํได๎รับความ

จรเข๎ใหญํ

เมตร

สะดวกในการ

ทําทราย ต.จรเข๎ใหญํ

เดินทาง

อ.บางปลาม๎า
666 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน

เพื่อประชาชนได๎มีถนนที่มี

ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร

พร๎อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ

คุณภาพและสะดวกสบายใน

ระยะทางยาว 350 เมตร

แอสฟัลต๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 11
ต.โคกคราม อ.บางปลาม๎า จากถนน

-

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000 ระยะทาง

ประชาชนในเขตตาบล

ถนนที่ได๎รับ

องครักษ๑และตาบล

การคมนาคมขนสํงพืชผลทาง

การปรับปรุง

จรเข๎ใหญํได๎รับความ

การเกษตร

เสริมถนนดิน

สะดวกในการ

ศาลารํวมใจ เขตติดตํอ ต.ทําระหัด

ระยะทาง

เดินทาง

อาเภอเมือง

ยาว 350
เมตร

667 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.750 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านทํานางเริงบ๎านคูเมือง อาเภอเดิมบางนางบวช

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

668 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.795 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

10,000,000

คอนกรีตสายบ๎านบางแมํหม๎าย-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.795 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านาคูบัว อาเภอบางปลาม๎า

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
669 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านสามเหลี่ยมบ๎านไผํแขก อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

670 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านดอนโพธิ์ทองบ๎านวังพระนอน อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

671 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านสามเหลี่ยมบ๎านดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
672 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านโพธิ์ตะวันออกบ๎านพิหารแดง อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

673 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านปากแสกบ๎านไผํลูกนก อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

674 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านไรํ บ๎านดอนคูณ อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
675 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านดอนโพธิ์ทอง บ๎านสวนแตง อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

676 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านหนองพันกงบ๎านดอนกระรอก อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

677 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

-

คอนกรีตสายบ๎านลาดตาล-

ประชาชนในตาบล

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านคันลา อาเภอเมืองฯ

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
678 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

คอนกรีตสายบ๎านบางกุ๎ง บ๎านสารภี อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

679 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านโพธิ์คอย บ๎านไผํขวาง อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

680 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านบึง บ๎านหัวป่าน๎อย อาเภอเมืองฯ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
681 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

คอนกรีตสายบ๎านสามจุํน บ๎านตลาดเขต อาเภอศรีประจันต๑
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

682 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านโพธิ์ธาราม บ๎านไรํรถ อาเภอศรีประจันต๑

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

683 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านโพธิ์นฤมิตร บ๎านหนองแขม อาเภอศรีประจันต๑

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
684 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายน้าตกพุกระทิง
อาเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

685 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

คอนกรีตสายเทศบาล หมูํ 1 -

ประชาชนในตาบล

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านชลประทานเทพนิมตร อาเภอ

สัญจรมากขึ้น

ดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

686 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านดงกระเชา หมูํ 6
ตาบลไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
687 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านสวนสัก บ๎านหนองสาหรําย อาเภอดอนเจดีย๑
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

688 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านรางกรําง บ๎านหนองโพธิ์ อาเภอสองพี่น๎อง

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

689 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวกรวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีตสายบ๎านหนองตาสาม บ๎านโปรํงขาม อาเภออูํทอง

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
690 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิว

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

ได๎มีถนนสาหรับใช๎ในการ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท๑ติก

คมนาคมได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว

คอนกรีตสายทางหลวงหมายเลข
321-วัดนันทวัน อาเภออูํทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนน

ประชาชนในตาบล

ที่ได๎รับการ

และประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

2.000 กม.

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

691 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 500 เมตร

แอสฟัลก๑ติกคอนกรีตจาก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

บ๎านโพธิ์คอย หมูํ 2 ตาบทําระหัด

สะดวกรวดเร็ว

-

1,000,000

1,000,000

-

-

อาเภอเมืองฯ -ถนนลาดยาง

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ยาว 1,500

ใกล๎เคียงได๎รับความ

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สายบ๎านโคกคราม ตาบลโคกคราม

สัญจรมากขึ้น

อาเภอ บางปลาม๎า จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

692 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว

เสริมเหล็ก หมูํที่ 2 ตาบลยํานยาว

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

อาเภอสามชุก - หมูํที่ 7 ตาบล

สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

422 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ลงหินคลุกไหลํทางตามสภาพ

ยาว 422

ใกล๎เคียงได๎รับความ

วังน้าซับ อาเภอศรีประจันต๑ จังหวัด

พื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีต

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี (ชํวงที่ 2)

ไมํน๎อยกวํา 2,532 ตร.ม.

693 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บริเวณ

เพื่อให๎ประชาชนและบุคคลที่มา

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ทางออกด๎านข๎างของไปเชื่อมถนน

ติดตํอราชการที่ อบจ.สุพรณบุรี

1,930,000

ตัวชี้วัด

สัญจรมากขึ้น
มีถนน คสล.

ประชาชนและบุคคล

ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ที่มาติดตํอราชการที่

ทางหลวงหมายเลข 329 (ไผํขวาง -

ได๎รับความสะดวกในการสัญจรและ ไมํมีไหลํทาง หรือมีพื้นที่ คสล.

ยาว 55 เมตร

อบจ.สุพรรณบุรี ได๎รับ

ลาดตาล) สานักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

เกิดความปลอดภัย

ไมํน๎อยกวํา 330 ตร.ม.

-

-

300,000

300,000

-

ความสะดวกในการ

(แหํงใหมํ) ตาบลทําระหัด อาเภอ

สัญจรและเกิดความ

เมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลอดภัย

694 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนและบุคคลที่มา

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3,000

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตสายบ๎าน

ติดตํอราชการที่ อบจ.สุพรณบุรี

เมตร

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000 มีถนนลาดยง
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ดอนสาโรง หมูํที่ 4,12 ต.หนองหญ๎าไซ ได๎รับความสะดวกในการสัญจรและ
ถึงบ๎านตลุกพัฒนา หมูํที่ 8,9

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ยาว 3,000 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

เกิดความปลอดภัย

สะดวกรวดเร็วในการ

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ

สัญจรมากขึ้น

จ.สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

695 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (Asphaltic

เพื่อให๎ประชาชนและบุคคลที่มา

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ติดตํอราชการที่ อบจ.สุพรณบุรี

ยาว 960 เมตร หนา 0.05

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

3,400,000

Concrete) หมูํที่ 4 ตาบลหนองกระทุํม ได๎รับความสะดวกในการสัญจรและ เมตร แบบไมํมีไหลํทาง หริอ
อาเภอเดิมบางนางบวช ถึงหมูํที่ 2

เกิดความปลอดภัย

ตาบลแจงงาม อาเภอหนองหญ๎าไซ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

ยาว 790 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา

สะดวกรวดเร็วในการ

5,760 ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

จัวหวัดสุพรรณบุรี
696 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจร

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกกว๎าง 6.00 เมตร

ลาดยาง หมูํที่ 1 ดอนกลาง ถึงเขต

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ยาว 2,000 เมตร

ตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น๎อง

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

-

8,000,000

8,000,000 5,000,000

8,000,000 มีถนนลาดยง
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ยาว 2,000 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

697 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 2

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05

เพิ่มขึ้น 1 สาย

บ๎านชัฎหนองยาว ตาบลห๎วยขมิ้น

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

เมตร แบบไมํมีไหลํทาง

ยาว 1,900 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

เชื่อมตํอ หมูํที่ 3 ตาบลนิคมกระเสียว

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา

สะดวกรวดเร็วในการ

11,400 ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

อาเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7,600,000

7,600,000

7,600,000 มีถนนลาดยง

งบประมาณและที่มา

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,000,000

7,611,000

7,611,000 มีถนนลาดยง

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (Asphaltic

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

กว๎างเฉลี่ย 5-6 เมตร ยาว

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

Concrete) ตํอจากถนลาดยางเดิม

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

ยาว 750 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

หมูํที่ 7 บ๎านหนองอิงพิง ตาบล

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

4,300 เมตร
ดาเนินการ ผิวจราจรกว๎าง

698 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

หนองกระทุํม อาเภอเดิมบางนางบวช

6.00 เมตร ยาว 4,300 เมตร

ถึงหมูํที่ 14 ตาบลหนองมะคําโมง

หนา 0.05 เมตร แบบไมํมี

อาเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ไหลํทางพื้นที่ลาดยางไมํน๎อย

ประชาชนในตาบล

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

กวํา 28,800 ตร.ม.
ดาเนินการ ปี 63 ดังนี้
กว๎าง 6.00 ม. ยาว 750 ม.
หนา 0.05 เมตร
699 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

สภาพเดิม เป็นถนนลาดยาง

-

-

2,000,000

4,065,000

4,065,000 มีถนนลาดยง

ประชาชนในตาบล

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สายบ๎าน

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ผิวจราจรเคปซิล ที่ชารุด

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชนในพื้นที่

หนองมะคําโมง-บ๎านบุํงยาง ตํอจาก

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

จากการใช๎งานมาเป็นระยะ

ยาว 790 เมตร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ถนนลาดยางเดิม หมูํที่ 3

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

เวลานาน กว๎าง 6 เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

อาเภอดํานช๎าง ถึงหมูํที่ 6 ตาบลวังคัน

ยาว 4,000 เมตร
ดาเนินการ ผิวจราจรกว๎าง

อาเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี

6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร

บ๎านหนองอุโลก ตาบลหนองมะคําโมง

หนา 0.05 เมตร แบบไมํมี
ไหลํทาง พื้นที่ลาดยาง
ไมํน๎อยกวํา 24,000 ตร.ม.
ดาเนินการปี 63 ดังนี้
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 530
เมตร หนา 0.05 เมตร แบบ
ไมํมีไหลํทาง หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมํน๎อยกวํา 3,180 ตร.ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

700 โครงการกํอสร๎างซํอมแซมผิวจราจร

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

2,039,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยง

ประชาชนในตาบล
และประชาชนในพื้นที่

ถนนโดยดาเนินการลาดยางแอสฟัลท๑ - บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ยาว 870 เมตร หนา 0.05 ม.

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ติกคอนกรีต สายบ๎านโพธิ์นฤมิตร -

แบบไมํมีไหลํทาง หรือพื้นที่

ยาว 1,000 เมตร ใกล๎เคียงได๎รับความ

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

บ๎านหนองใหญํ หมูํที่ 4 ตาบลดอนปรู ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

ลาดยางไมํน๎อยกวํา 5,220

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอศรีประจันต๑ - ตาบลวังลึก

ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

อาเภอสามชุก จังหวักสุพรรณบุรี
701 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.00

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านไผํแขก - บ๎านหนองหม๎อแกง

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
702 โครงการปรับปรุงซํอมแซม

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 0.485 กิโลเมตร

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

หนา 3 ซม. ไมํมีไหลํทาง

ยาว 0.485

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านทําเสด็จ - บ๎านสารภี

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

703 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 3.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

10,000,000 ระยะทางถนนที่

สายบ๎านทําไชย - บ๎านมะขามล๎ม

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอบางปลาม๎า และ
อาเภอสองพีน๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
704 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 3.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สายบ๎านโคกคราม - บ๎านพรมแดน

สัญจรมากขึ้น

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี
705 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

-

-

-

10,000,000

10,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 3.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านดอนกระเบื้อง - บ๎านโคกงูเหํา

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

706 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.50 เมตร

ยาว 3.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

10,000,000 ระยะทางถนนที่

สายบ๎านจิกรากขํา - บ๎านสระกระโจม

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี
707 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

คอนกรีต
สายบ๎านลาดตาล - บ๎านคันลา

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่
ยาว 4.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
708 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 3.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านไผํเกาะโพธิ์งาม - บ๎านคันลา

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

709 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านดอนโพธิ์ทอง -บ๎านวังพระนอน

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
710 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านตลิ่งชัน - บ๎านไรํรถ

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
711 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านหนองโก - บ๎านลาด

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอศรีประจันต๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

712 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านหนองสังข๑ทอง-บ๎านธิ์สุวรรณ

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
713 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

คอนกรีต
สายบ๎านบางขวาก - วัดทําพิกุลทอง

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่
ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
714 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สายบ๎านหนองนมงวง - บ๎านแอบบูชา

สัญจรมากขึ้น

อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

715 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 4.00 - 5.00

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

10,000,000 ระยะทางถนนที่

สายบ๎านวัดไทร - บ๎านป่าสะแก

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
716 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองหญ๎าไซ-บ๎านหนองปล๎อง

อาเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี
717 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านสํามัคคีธรรม-บ๎านโคกพระ

อาเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

718 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองแกยาว-บ๎านหัวรัง

อาเภอหนองหญ๎าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี
719 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 10.63 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

คอนกรีต

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่
ยาว 1.063

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ้น

สายสถานีขนสํง-บ๎านทุํงดินดา

อาเภอดํานช๎าง จังหวัด
สุพรรณบุรี
720 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,00,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านดอนเจดีย๑ -บ๎านหนองกระทุํม

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

721 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,00,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองทราย - บ๎านทะเลบก

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด
สุพรรณบุรี
722 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 1.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านสระดําน - บ๎านลาดสิงห๑

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด
สุพรรณบุรี
723 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 1.387 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต

ยาว 1.387

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านทุํงคอก - บ๎านทับเสนารักษ๑

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

724 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

7,500,000

7,500,000

7,500,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านดอนกลาง - บ๎านหนองโพธิ์

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
725 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองบวบหอม-บ๎านเขาพนมนาง

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
726 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านทุํงเข็น - บ๎านทุํงคอก

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

727 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองกระดี่ - บ๎านหนองพันเทา

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
728 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองโพธิ์ - บ๎านวังตะกู

อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
729 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านการ๎อง - บ๎านชัฎดงดา

อาเภออูํทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

730 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองกระทุํม - บ๎านเขาทอก

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
731 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านหนองขอ - บ๎านเขากาแพง

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
732 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหนองตาลัย-บ๎านหนองตาแสลบ

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

733 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านห๎วยหิน - บ๎านหลักเมตร

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
734 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต
สายบ๎านหนองหลุม - บ๎นหนองกุฎีทอง

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
735 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านอูํทอง - บ๎านยุ๎งทะลาย

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

736 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านหมี่ - บ๎านเสาธง

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี
737 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

คอนกรีต
สายบ๎านสาลี - บ๎านโคกโพธิ์

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่
ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี
738 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลท๑ติก

สะดวก รวดเร็ว

ไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร

ยาว 2.000

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

คอนกรีต

ประชาชนในตาบล

สัญจรมากขึ้น

สายบ๎านโพธิ์คอย - บ๎านโคกคราม

อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี
739 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.บนถนน เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

สะพานมีผิวจราจรกว๎าง

สายบ๎านทํานางเริง - บ๎านคูเมือง

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สะดวก รวดเร็ว

แบบมีทางเท๎า

-

-

7,200,000

7,200,000

7,200,000 มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 60.00 เมตร และประชาชนในพื้นที่
ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี โดยทาการรื้อถอน

สะดวกรวดเร็วในการ

สะพาน คสล.(เดิม) ที่ชารุดและทาการ

สัญจรมากขึ้น

กํอสร๎างใหมํ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

740 โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หรือพารา

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 8.00 เมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

15,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่
ยาว 3.00

ใกล๎เคียงได๎รับความ

สายบ๎านหวัเกาะ - บ๎านหนองกรด

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สัญจรมากขึ้น

สุพรรณบุรี

741 โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หรือพารา

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 8.00 เมตร

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต

สะดวก รวดเร็ว

สายบ๎านสามจุํน - บ๎านตลาดเขต

ยาว 3.00

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอเศรีประจันต๑ จังหวัด

สัญจรมากขึ้น

สุพรรณบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

742 โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎มีถนน

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หรือพารา

สาหรับใช๎ในการคมนาคมได๎อยําง

ผิวจราจรกว๎าง 8.00 เมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

15,000,000 ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

สายบ๎านปลายนา - บ๎านป่าพระเจ๎า

ยาว 3.00

ใกล๎เคียงได๎รับความ

กิโลเมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

อาเภอเศรีประจันต๑ จังหวัด

สัญจรมากขึ้น

สุพรรณบุรี

743 รายจํายเพื่อซํอมแซมบารุงรักษา
โครงสร๎างครุภัฑ๑ขนาดใหญํ

เพื่อใช๎สาหรับซํอมบารุงรักษา

เครื่องจักรกลสามารถปฏิบัติ

-

500,000

500,000

500,000

500,000

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกลพร๎อม

เครื่องจักรกลที่อยูํในความ

หน๎าที่ในการชํวยเหลือ

พร๎อมสาหรับการ สาหรับการปฏิบตั ิงาน

รับผิดชอบของกองพัฒนาชนบท

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ปฏิบัติงานตาม

ตามภารกิจของกอง

ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน

สุพรรณบุรีได๎อยํางมี

ภารกิจของกอง

พัฒนาชนบท

ประสิทธิภาพ
744 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

พัฒนาชนบท
-

660,000

-

-

-

ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

เดิม เป็นผิวจราจรลาดยางแบบ

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ยาว 330 เมตร หนา 0.05

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนอูํยา-

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

เมตร แบบไมํมีไหลํทาง

ยาว 330 เมตร

ดอนเจดีย๑ ถึงหมูํที่ 2 ตาบลไรํรถ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา

สะดวกรวดเร็วในการ

1,980 ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

745 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจร

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 2 บ๎าน

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

คลองโมง ตาบลองค๑รักษ๑ - ตาบล
จรเข๎ใหญํ อาเภอบางปลาม๎า จังหวัด

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ยาว 550 เมตร หนา 0.05

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

เมตร แบบไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา

550 มตร

สะดวกรวดเร็วในการ

สุพรรณบุรี

ที่

-

-

2,000,000

-

-

3,300 ตร.ม.

โครงการ

วัตถุประสงค์

สัญจรมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

746 โครงการปรับปรุงซํอมแซฒผิวจราจร

ใกล๎เคียงได๎รับความ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,780,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ลาดยาง เป็นผิวจราจรแอสฟัลท๑ติก

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ยาว 708 เมตร หนา 0.05

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต หมูํที่ 4 บ๎านหนองข๎าวงาย

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

เมตร แบบไมํมีไหลํทาง หรือ

ยาว 708 เมตร

ตาบลสระพังลาน - หมูํที่ 7 ตาบล

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวํา

สะดวกรวดเร็วในการ

4,248 ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

สระยายโสม อาเภออูํทอง จังหวัด

ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล
ใกล๎เคียงได๎รับความ

สุพรรณบุรี

747 โครงการปรับปรุงซํอมแซฒผิวจราจร

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

สภาพเดิม เป็นถนนลาดยาง

-

-

3,220,000

-

-

ระยะทางถนนที่

ประชาชนในตาบล

ลาดยาง เป็นผิวจราจรแอสฟัลท๑ติก

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ที่ชารุดเสียหายเป็นหลุมบํอ

ได๎รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

จากการใช๎งานมาเป็นระยะ

ยาว 540 เมตร

place Recycling) หมูํที่ 14

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

เวลานาน

ใกล๎เคียงได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านเนินสมบัติตาบลจรเข๎สามพัน

ดาเนินการ ผิวจราจรกว๎าง

(เส๎นปลาไหลไร๎ก๎าง) อาเภออูํทอง

6.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง

หนา 0.05 เมตร แบบไมํมี

ถนนลาดยางสายกาญจนบุรี (3342)

ไหลํทาง หรือพื้นที่ลาดยาง

เชื่อมตาบลสระลงเรือ อาเภอ

ไมํน๎อยกวํา 6,720 ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

ห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
(ชํวงที่ 3 และชํวงที่ 4)

748 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

โดยปรับปรุงพื้นฐานทางหินคลุกผสาม

ซีเมนต๑และน้ายาโพลีเมอร๑ หมูํที่ 5

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ยาว 520 เมตร หนา 0.05

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

เมตร ไหลํทาง Asphaltic

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

Concrete กว๎างข๎างละ 0.50

520 มตร

สะดวกรวดเร็วในการ

บ๎านบึงคา ตาบลสาลี อาเภอ

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมํ

บางปลาม๎า-ตาบลบ๎านช๎าง อาเภอ

น๎อยกวํา 3,640 ตร.ม.

-

-

3,000,000

-

-

สัญจรมากขึ้น

สองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ชํวงที่ 6)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

749 โครงการกํอสร๎างขยายถนนดินลูกรัง

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรหินคลุกกว๎าง 8.00

พร๎อมลงหินคลุกบริเวณรอบเขาใหญํ

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

เมตร ระยะทางยาว 1,465

หมูํที่ 7 บ๎านทํามํวง ตาบลเขาพระ
และหมูํที่ 5 ตาบลเดิมบาง อาเภอ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3,000,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนหินคลุก

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

1,465 เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญจรมากขึ้น

750 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร

Asphaltic concrete หมูํ 6

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ตาบลบ๎านโพธิ์ เริ่มจากถนน
ลาดโตนด - เตาอิฐ เชื่อมเขต หมูํที่ 4

-

-

1,200,000

-

-

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ยาว 250 เมตร หนา 0.05

เพิ่มขึ้น

และประชาชนในพื้นที่

ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

เมตร แบบไมํมีไหลํทาง

1 สาย ยาว

ใกล๎เคียงได๎รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

หรือพื้นที่ลาดยางไมํน๎อย

250 มตร

สะดวกรวดเร็วในการ

ตาบลโพธิ์พระยา อาเภอเมือง

กวํา 1,500 ตร.ม.

สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี (ชํวงที่ 2)

รวม 750 โครงการ

172,277,000 447,354,000

647,125,000

897,354,000

850,383,747

7.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 กํอสร๎างคันกั้นน้าคันดิน หมูํที่ 1,2,6,7 เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา
และ 9 ต.สวนแตง อ.เมือง เชื่อม

อุทกภัยในพื้นที่การเกษตร

คันดินกว๎าง 4 เมตร สูง 1.80

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 จานวนประชาชน ราษฎรได๎รับประโยชน๑

เมตร ยาว 4,000 เมตร

ร๎อยละ 70

เพิ่มรายได๎และสะดวก

ตํอกับหมูํที่ 4,5 ต.วังน้าเย็น

ได๎รับประโยชน๑

ในการเดินทาง

อ.บางปลาม๎า

จากคันกั้นน้า
คันดินที่ได๎
มาตรฐาน

2 ปรับปรุงคันกั้นน้าลงหินคลุก หมูํที่ 3

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา

ประชาชนได๎ผลประโยชน๑

ต.ตะคํา ถึงหมูํที่ 7 ต.กฤษณา

อุทกภัยในพื้นที่การเกษตร

ในการสัญจร

-

-

-

1,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชน 2 ตาบล
ร๎อยละ 70

ได๎รับความสะดวกตํอ

อ.บางปลาม๎า

ได๎รับประโยชน๑

การขนผลผลิตด๎าน

จากคันกั้นน้า

การเกษตร

ที่ได๎มาตรฐาน
3 กํอสร๎างคันกั้นน้าคลองควาย
ฝั่งตะวันตกบริเวณสะพาน ค.ส.ล.

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย คันกั้นน้ากว๎าง 4 เมตร
ในพื้นที่การเกษตร

ต.มะขามล๎ม ถึงเขต ต.วัดดาว

-

2,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว

ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

4,300 เมตร

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

จากคันกั้นน้า

ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า

คลองควายที่ได๎
มาตรฐาน
4 เสริมคันกั้นน้า คลองวังน้าเย็น
เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล. ถึงบริเวณ

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย เสริมคันกั้นน้า ระยะทาง

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต
ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

บ๎านพักชลประทาน หมูํที่ 7 และ 10

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

ต.มะขามล๎ม ติดตํอ ต.วัดโบสถ๑

จากคันกั้นน้า

ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า

ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

ในพื้นที่การเกษตร

-

วัตถุประสงค์

2,900 เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ปรับปรุงคันกั้นน้า หมูํที่ 1 ต.บ๎านช๎าง เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ช่วงที่ 1 เสริมดินกว๎าง 4 ม.
เชื่อมตํอหมูํที่ 12,17,4 ต.บางตาเถร

ในพื้นที่การเกษตร

อ.สองพี่น๎อง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,400,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ฐานกว๎าง 6 ม. สูง 0.80 ม.

ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

ยาว 600 ม. ปริมาตรดินขุด

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

2,940 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 เสริมดินกว๎าง 4 ม.

จากคันกั้นน้า

ความเสียหาย

ที่ได๎มาตรฐาน

ฐานกว๎าง 6 ม. สูง 0.80 ม.
ยาว 6,290 เมตร ปริมาตร
ดินขุด 37,110 ลบ.ม.
6 ขุดเหมืองสํงน้าจากบ๎านสามตาทอง

เพื่อให๎มีแหลํงน้าเพื่อการอุปโภค-

จานวน 1 แหํง

-

-

-

-

3,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

หมูํที่ 10 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ๎าไซ - บริโภค อยํางเพียงพอ

ร๎อยละ 70

อุปโภค - บริโภค

หมูํที่ 4 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

ได๎รับประโยชน๑

อยํางพอเพียง

จากการขุด
เหมืองสํงน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
7 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพืข
ในคูระบายน้าคลองไทร หมูํที่ 6

เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกดินตะกอน

ปากกว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร

และวัชพืชในคูระบายน้า

ก๎นกว๎างเฉลี่ย 1.30 เมตร

ร๎อยละ 70

การเกษตรให๎มี

ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร ระยะ

ได๎รับประโยชน๑

ประสิทธิภาพ

ทางยาว 870.00 เมตร

จากการขุดลอก

มีปริมาตร 3,140.00 ลบ.ม.

ดินตะกอน

หรือมีปริมาตรดินตะกอน

ที่ได๎มาตรฐาน

ตาบลพิหารแดง

-

-

-

800,000

-

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

และวัชพืชไมํน๎อยกวํา
1,775 ลบ.ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ขุดลอกเหมืองพร๎อมดาดคอนกรีต

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

3,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

จากคลอง 1 ขวา คูที่ 4 - บ๎านตลุก

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ร๎อยละ 70

อุปโภค - บริโภค

พัฒนา เชื่อมตํอระหวําง

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

ได๎รับประโยชน๑

อยํางพอเพียง

ต.หนองหญ๎าไซ - ต.ทัพหลวง

ระบายน้า

จากการขุดลอก
เหมืองที่ได๎
มาตรฐาน

9 ขุดลอกคลองระบายน้า (คลองสันตอ)

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

ขนาดกว๎าง 20 เมตร ยาว

ตาบลเดิมบาง - ตาบลหัวเขา - เขต

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

3,500 เมตร

เทศบาลตาบลเขาพระ

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

-

2,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70

อุปโภค - บริโภค

ได๎รับประโยชน๑

อยํางพอเพียง

อ.เดิมบางนางบวช

ระบายน้า

จากการขุดลอก
คลองระบายน้า
ที่ได๎มาตรฐาน

10 โครงการดาดคอนกรีตคูสํงน้า

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนให๎

กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,700

-

-

-

-

300,000

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

เริ่มจากหมูํที่ 1 ต.หนองผักนาก

กับประชาชนใน ต.หนองผักนาก

เมตร ลึก 1.50 เมตร

ถึงคู 46 ก.หมูํ 9 ต.หนองสะเดา

และตาบลใกล๎เคียง มีน้าใช๎

ประโยชน๑จาก

อ.สามชุก

สะดวกและอยํางพอเพียง

การดาดคอนกรีต

ร๎อยละ 70 ได๎รับ อุปโภค - บริโภค
อยํางพอเพียง

คูสํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
11 โครงการดาดคอนกรีตคูสํงน้า

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนให๎

กว๎าง 3 เมตร ยาว 3,500

เริ่มจากหมูํที่ 8 ต.หนองผักนาก

กับประชาชนใน ต.หนองผักนาก

เมตร ลึก 1.50 เมตร

ถึงเขตติดตํอ ต.หนองสะเดา
และเขตติดตํอ ต.กระเสียว

-

-

-

-

3,200,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70

อุปโภค - บริโภค

และตาบลใกล๎เคียง มีน้าใช๎

ได๎รับประโยชน๑

อยํางพอเพียง

สะดวกและอยํางพอเพียง

จากการดาด

อ.สามชุก
ที่

คอนกรีตคูสํงน้า
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ขุดลอกคลองระบายน้า หมูํที่ 4

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดกว๎าง 8 เมตร ความลึก

ต.สนามคลี ถึงหมูํที่ 3 ต.ตลิ่งชัน

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

3 เมตร

อ.เมือง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

700,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70

พื้นที่และตาบล

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ได๎รับประโยชน๑

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

ขุดลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระบายน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
13 โครงการขุดลอกบํอยืม (รางแห๎วหมู)

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนให๎

กว๎าง 6 เมตร ยาว 4,000

หมูํที่ 5 ต.หนองผักนาก ถึงเขตติดตํอ

กับประชาชนใน ต.หนองผักนาก

เมตร

หมูํที่ 3 ต.สามชุก อ.สามชุก

และตาบลใกล๎เคียง มีน้าใช๎

-

-

-

-

300,000

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70

อุปโภค - บริโภค

ได๎รับประโยชน๑

อยํางพอเพียง

สะดวกและอยํางพอเพียง

จากการขุดลอก
บํอที่ได๎
มาตรฐาน

14 เสริมขยายคันกั้นน้าลงลูกรังบด

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

ขนาดผิวบนกว๎าง 3 เมตร

-

-

-

-

800,000

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

อัดแนํน หมูํที่ 6 ต.ต๎นตาล เชื่อมตํอ

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ยาว 215 เมตร สูงเฉลี่ย

ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

หมูํที่ 1 ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

1.20 ม. และกํอสร๎างกาแพง

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

ระบายน้า

กันดินพร๎อมทางเท๎า คสล.

จากการเสริม

ความเสียหาย

ขยายคันกั้นน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
15 โครงการเหมืองสํงน้าดาดคอนกรีต
เชื่อมตํอระหวําง หมูํที่ 1 ,หมูํที่ 9 ,

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ความกว๎าง 4 เมตร ก๎นลึก
ในพื้นที่การเกษตร

-

-

-

3,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

0.80 เมตร ความสูง 1.50

ร๎อยละ 70

อุปโภค - บริโภค

หมูํที่ 4 ต.หนองสาหรําย ติดตํอ

เมตร ระยะทางยาว 2,650

ได๎รับประโยชน๑

อยํางพอเพียง

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

เมตร

จากเหมืองสํงน้า
ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการปรับปรุงแหลํงเก็บน้า

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย เนื้อที่ประมาณ 100 ไรํ

ลาดปลาเค๎า หมูํที่ 5,6 ต.ศรีประจันต๑ ในพื้นที่การเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,000,000

-

-

-

พร๎อมทั้งสร๎างประตูปิด - เปิด

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีน้าใช๎เพื่อ
ร๎อยละ 70

ถึงหมูํที่ 7 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต๑

การเกษตรในฤดูแล๎ง

ได๎รับประโยชน๑
จากการปรับปรุง
แหลํงเก็บน้า
ที่ได๎มาตรฐาน

17 โครงการดาดคอนกรีตคูสํงน้า

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ดาดคอนกรีตคูสํงน้าจาก

-

-

-

-

800,000

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

จากคลองชลประทาน บริเวณบ๎าน

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

คลองชลประทาน บริเวณ

ร๎อยละ 70

ไว๎สาหรับอุปโภค

นายสุชิน หมื่นแสน ถึงบ๎านนายลาไย

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

บ๎านนายสุชิน หมื่นแสน

ได๎รับประโยชน๑

บริโภค

นิ่มนวล หมูํที่ 6 ต.ไรํรถ อ.ดอนเจดีย๑

ความต๎องการ

ถึงเขตติดตํอ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง

ถึงบ๎านนายลาไย นิ่มนวล

โครงการดาด

ระยะทางยาวประมาณ

คอนกรีตคูสํงน้า

1,000 เมตร

ที่ได๎มาตรฐาน

18 กํอสร๎างคูสํงน้าดาดคอนกรีต หมูํที่ 9

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

- จากปากคูที่ 12 ถึงคลอง

ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ๎าไซ

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ทิ้งน้าหมูํที่ 12 ถึงคลองทิ้ง

เชื่อมตํอกับ ตาบลป่าสะแก

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

น้าหมูํที่ 4

อาเภอเดิมบางนางบวช

ความต๎องการ

- จากปากคูที่ 16 ถึงคลอง

-

-

-

-

1,915,200 จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70

-

-

-

1,723,680 ได๎รับประโยชน๑

ไว๎สาหรับอุปโภค
บริโภค

จากคูสํงน้าดาด

ทิ้งน้าหมูํที่ 3

-

-

-

1,436,400 คอนกรีต

- คูที่ 11 จากที่ดาดไปแล๎ว

ที่ได๎มาตรฐาน

100 เมตร ถึงตาบลป่าสะแก

-

-

-

1,723,680

- คูที่ 13 ตํอจากที่คาดไป
แล๎วถึงตาบลป่าสะแก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการเสริมถนนคันกั้นน้า หมูํที่ 10 เพื่อป้องกันน้าทํวมพืชผลทางการ
ตาบลวัดโบสถ๑ ถึง ตาบลหัวโพธิ์

เกษตรของเกษตรกร

อ.บางปลาม๎า

กว๎าง 6 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

800,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนในพื้นที่มี

ยาว 1,500 เมตร

ร๎อยละ 70

ความปลอดภัยจาก

เสริมถนนเพิ่ม 1 เมตร

ได๎รับประโยชน๑

น้าทํวม ไมํเป็นพื้นที่

จากการเสริม

น้าทํวมซ้าซาก

ถนนคันกั้นน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
20 กํอสร๎างเขื่อน คสล. คลองสองพี่น๎อง

เพื่อเป็นแหลํงอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้า

หมูํที่ 5 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น๎อง เริ่ม

และเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ

จากบริเวณหน๎าวัดบางบอน ถึง

กว๎าง 3 เมตร ยาว 248 เมตร

-

-

-

24,360,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีสถานที่
ร๎อยละ 70

พักผํอนหยํอนใจและ

ได๎รับประโยชน๑

แหลํงอนุรักษ๑พันธุ๑

ตาบลบางพลับ อาเภอสองพี่น๎อง

จากการกํอสร๎าง

สัตว๑น้า

เขื่อน คสล.
ที่ได๎มาตรฐาน
21 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากนา

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 2.50 เมตร ลึก

-

-

-

-

1,116,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

นายปรีชา เจริญผล ถึงบ๎านนายแก๎ว

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

1.50 เมตร ก๎นกว๎าง 0.80

ร๎อยละ 70

สนามคลีและตาบล

โพธิ์รามาต ต.สนามคลี อ.เมือง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

เมตร ยาว 1,500 เมตร

ได๎รับประโยชน๑

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้า

เชื่อมตํอ ต.สระแก๎ว อ.เมือง

ความต๎องการ

จากการกํอสร๎าง

ไว๎ใช๎สาหรับอุปโภค

ดาดคอนกรีตคู
สํงน้าที่ได๎
สํงน้าที่ได๎
22 กํอสร๎างวางทํอระบายน้าเริ่มจากบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

วางทํอ คสล. ขนาดสายผํา

-

-

-

-

3,000,000 จานวนประชาชน

ประชาชนมีแหลํงน้า

นายสุกิจ หมูํที่ 4,8 ต.หนองสะเดา

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ศูนย๑กลาง 1 เมตร จานวน

ร๎อยละ 70 ได๎รับ

ไว๎สาหรับอุปโภค

อ.สามชุก ถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 1

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

950 ทํอน พร๎อมบํอพักน้า

ประโยชน๑จากการ

บริโภค

ต.หนองโพธิ์ อ.สามชุก

ความต๎องการ

วางทํอระบายน้า

ที่ได๎มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 กํอสร๎างคันกั้นน้าตลอดลาน้า

เพื่อป้องกันปัญหาการเกิด

ความยาวประมาณ 4 - 5

เขตเชื่อมตํอระหวํางตาบลบางงาม

น้าทํวมนาข๎าว และที่อยูํอาศัย

กิโลเมตร

อาเภอศรีประจันต๑ กับตาบลไรํรถ

พื้นที่ทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,000,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

อาเภอดอนเจดีย๑

ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

จากการคันกั้น

ความเสียหาย

น้าที่ได๎มาตรฐาน
24 กํอสร๎างแทํนสาหรับเครื่องสูบน้า
หมูํที่ 11 ต.หัวเขา จานวน 1 แทํน

เพื่อใช๎ตั้งเครื่องสูบน้าให๎ประชาชน แทํนเครื่องสูบน้า จานวน
ได๎ใช๎ในการอุปโภคบริโภคและ

2 แทํนพร๎อมน้ามันเชื้อเพลิง

-

1,200,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ใช๎สาหรับอุปโภค

และหมูํที่1 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช การเกษตรอยํางเพียงพอกับ

ประโยชน๑ จาก

บริโภคและใช๎ใน

จานวน1แทํนรวม 2 แทํน พร๎อมน้ามัน ความต๎องการ

การสร๎างแทํน

การเกษตรกรรม

เชื้อเพลิง

เครื่องสูบน้า
ที่ได๎มาตรฐาน

25 โครงการวางทํอน้า คสล.หมูํที่ 3

เพื่อทดน้าจากคลองคณฑี

เพื่อสํงเสริมการเกษตรและ

-

-

-

2,500,000

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.อูํทอง ผํานหมูํที่ 11 ต.หนองโอํง ,

และป้องกันน้าทํวมในพื้นที่

ป้องกันน้าทํวมเพื่อพัฒนา

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

หมูํที่ 8 ต.กระจัน อ.อูํทอง

การเกษตรของราษฎร

คลองลาเรียงน้าให๎เอื้ออานวย

ประโยชน๑ จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

อยํางยั่งยืน

การวางทํอน้า

ความเสียหาย

คสล. ที่ได๎
มาตรฐาน
26 ขุดลอกคลองบริเวณถนนสายน้าพุ

เพื่อให๎ประชาชนได๎แหลํงน้า

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 7.50 เมตร

-

-

-

-

300,000

หมูํที่ 11 ต.หัวเขา เขตติดตํอหมูํที่ 1

สาหรับใช๎อุปโภคบริโภคและใช๎ใน

ก๎นกว๎าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ใช๎สาหรับอุปโภค

ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

การเกษตรที่เพียงพอกับความ

ยาวประมาณ 720 เมตร

ประโยชน๑ จาก

บริโภคและใช๎ใน

ขุดลอกคลอง

การเกษตรกรรม

ต๎องการ

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

ที่ได๎มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

27 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 2.50 เมตร ลึก

1,116,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ครูจรูญ โพธิ์รามาต ถึงบ๎านนายวันดี

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

1.50 เมตร ก๎นกว๎าง 0.80 ม.

ร๎อยละ 70 ได๎รับ สนามคลีและตาบล

แก๎วสุวรรณ ต.สนามคลี อ.เมือง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ยาว 1,500 เมตร

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

เชื่อมตํอ ต.สระแก๎ว อ.เมือง

ความต๎องการ

การกํอสร๎างดาด

ใช๎สาหรับอุปโภค

คอนกรีตคูสํงน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
28 กํอสร๎างคันดินกั้นน้า เพื่อป้องกัน

เพื่อป้องกันอุทกภัยมิให๎เกิด

ดาเนินการระยะทางรวม

อุทกภัยระหวํางตาบลเนินพระปรางค๑

ความเสียหายแกํพืชผลทาง

3,150 เมตร

ตาบลบางเลนและตาบลดอนมะนาว

การเกษตรของเกษตรกรทั้ง

-

-

-

2,700,000

-

จานวนประชาชน พืชผลทางการเกษตร
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ของประชาชนใน
ประโยชน๑จาก

พื้นที่ทั้ง 3 ตาบล

อาเภอสองพี่น๎อง

3 ตาบล

การกํอสร๎างคัน

ปลอดภัยจากน้าทํวม

ดินกั้นน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
29 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าหมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

จานวน 1 แหํง

-

2,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.สวนแตง อาเภอเมือง และเป็นพื้นที่ ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

คาบเกี่ยวระหวํางตาบลวังน้าเย็น

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

อาเภอบางปลาม๎า

ความต๎องการ

การกํอสร๎างคัน

ความเสียหาย

ดินกั้นน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
30 กํอสร๎างสถานีสูบน้าบริเวณปากคลอง

เพื่อเก็บกักน้าไว๎ใช๎ในการทา

ความยาวไมํน๎อยกวํา 280

หอยโขํงแบบไฟฟ้าและดาดคอนกรีต

การเกษตรกรรมและอุปโภค -

เมตร

คลองหอยโขํง เขตเทศบาลตาบล

บริโภคและป้องกันเหตุอุทกภัย

-

-

1,500,000

-

1,500,000 จานวนประชาชน ทาให๎ราษฎรมีน้าใช๎
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ในการเกษตรกรรมใน

เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

ประโยชน๑จาก

ฤดูแล๎งและป้องกัน

สถานีสูบน้า

น้าทํวมในฤดูฝน

ที่ได๎มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 กํอสร๎างรางระบบระบายน้าในชุมชน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ไชยานุภาพถึงชุมชนสันติสุขและชุมชน ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ดาเนินการในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

20,000,000

-

ตาบลดอนเจดีย๑

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ดอนประดูํ ในเขตเทศบาล ต.ดอนเจดีย๑ ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

อาเภอดอนเจดีย๑

รางระบบระบาย

ใช๎สาหรับอุปโภค

ความต๎องการ

น้าที่ได๎มาตรฐาน
32 ปรับปรุงคันกั้นน้าเชื่อมบ๎านคลองโมง

เพื่อป้องกันน้าทํวมเข๎านา พืชผล

ผิวคันกั้นน้ากว๎าง 4 เมตร

ต.องครักษ๑ เชื่อมหมูํที่ 2 ต.ไผํกองดิน

การเกษตรของเกษตรกรใน

ยาว 3,000 เมตร

อ.บางปลาม๎า

2 ตาบล

-

-

-

-

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในพื้นที่
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ต.องครักษ๑, ไผํกองดิน
ประโยชน๑จาก
คันกั้นน้า

ปลอดภัยจากน้าทํวม

ที่ได๎มาตรฐาน
33 โครงการปรับปรุงคันคลองสํงน้า

เพื่อปรับปรุงคันคลองสํงน้าเป็น

ดาเนินการบริเวณจากทาง

คันกั้นน้าป้องกันน้าทํวม

เข๎าวัดธรรมมงคลถึงประตูน้า

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ผลผลิตของเกษตรกร

ทําโขลง

ประโยชน๑จาก

4 ตาบล คือ ทําระหัด

ประตูน้าทําโขลง หมูํที่ 5 ต.ทําระหัด

การปรับปรุงคัน

ไผํขวาง สนามชัย

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

คลองสํงน้าที่ได๎

โพธิ์พระยา

คลองทําโขลง ตาบลทําระหัด
อาเภอเมือง และกํอสร๎างสถานีสูบน้า

-

1,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน ลดความเสียหายของ

มาตรฐาน
34 กํอสร๎างคูดาดเสริมเหล็กพร๎อมฝังทํอ

เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้าใน

ปากคูกว๎าง 2.50 เมตร

เริ่มจากท๎ายคลองหักอุด ถึงตาบล

ฤดูแล๎งเนื่องจากคู คลองสํงน้า

ก๎นคูกว๎าง 0.60 เมตร ลึก

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แคลนน้าในพื้นที่ ต.

โพธิ์พระยา เชื่อมตํอหมูํที่ 6 ตาบล

ตื้นเขิน

1.00 เมตร ระยะทางยาว

ประโยชน๑จาก

โพธิ์พระยาและตาบล

620 เมตร

คูดาดเสริมเหล็ก

ใกล๎เคียง

สนามชัย อาเภอเมือง

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน เพื่อป้องกันการขาด

ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

35 โครงการขุดลอกคูสํงน้า หมูํที่ 8

เพื่อขุดลอกคลองระบายน้าไมํให๎

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

จานวนประชาชน ทาให๎ราษฎรมีน้าใช๎

ต.ดอนกายาน อ.เมือง จากบ๎าน

ตื้นเขินและทาให๎น้าไหลสะดวก

ปากกว๎าง 2.50 เมตร ลึก

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ในการเกษตรกรรมใน

นายประยูร ถึงเขตติดตํอตาบล

1.50 เมตร ก๎นคูกว๎าง 1.00

ประโยชน๑กับการ ฤดูแล๎งและป้องกัน

ดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมือง

เมตร ปริมาตรดินขุด

ขุดลอกคูคลอง

ไมํน๎อยกวํา1,625 ลบ.ม.

สํงน้าเพื่อแก๎ไข

น้าทํวมในฤดูฝน

ปัญหาการ
เกษตร
36 กํอสร๎างประตูปิด - เปิดน้าบริเวณ
ประตูทําโขลง ตาบลทําระหัด

เพื่อป้องกันปัญหาน้าทํวมพืชผล

ดาเนินการกํอสร๎างประตูปิด-

ทางการเกษตรกรรม

เปิดน้าและตั้งสถานีสูบน้า

-

-

-

2,000,000

-

ประชาชนร๎อยละ ลดความสูญเสียพืชผล
70 ได๎รับประโยชน๑ ทางการเกษตรของ

อาเภอเมือง

จากประตูเปิด - ปิด เกษตรกรในพื้นที่ต.
ระบายน้าที่แก๎

ทําระหัดและตาบล

ปัญหาการเกษตร ใกล๎เคียง
ได๎
37 กํอสร๎างคันกั้นน้าคลองควายฝั่ง
ตะวันตก หมูํที่ 3 ต.มะขามล๎ม

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมซ้าซาก

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

ในพื้นที่

สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว

ร๎อยละ 70 ได๎รับ เดือดร๎อนจากน้าทํวม

4,300 เมตร

ประโยชน๑จาก

บริเวณสะพาน คสล. ถึงหมูํที่

-

8,360,000

-

-

-

2,3,12,14 ต.วัดดาว อ.บางปลาม๎า

จานวนประชาชน สามารถแก๎ไขความ
ในพื้นที่ได๎

คันกั้นน้า
ที่ได๎มาตรฐาน

38 กํอสร๎างคันกั้นน้า หมูํที่ 12
ต.บางปลาม๎า บริเวณติดตํอ

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมซ้าซาก

ระยะทางยาว 2,600 เมตร

-

-

-

-

1,950,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ในพื้นที่

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

ต.วัดดาว อ.บางปลาม๎า

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 กํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถแลํน จาก
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3318

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

น้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร

ระยะทาง 370 เมตร พร๎อม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ เดือดร๎อนจากน้าทํวม

ลงหินคลุก

ประโยชน๑จาก

ตาบลวังน้าเย็น ถึง ตาบลมะขามล๎ม

1,399,000 จานวนประชาชน สามารถแก๎ไขความ

อาเภอบางปลาม๎า

ในพื้นที่ได๎

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน

40 กํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถแลํนได๎จาก
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3318
ตาบลวังน้าเย็น ถึงเขตติดตํอตาบล

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

-

2,670,000

-

-

-

จานวนประชาชน สามารถแก๎ไขความ

น้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร

ระยะทาง 1,600 เมตร พร๎อม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ เดือดร๎อนจากน้าทํวม

ลงหินคลุก

ประโยชน๑จาก

ในพื้นที่ได๎

ดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมือง

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน

41 โครงการขุดลอกคลองเสริมคันดิน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 4 เมตร ยาว

กั้นน้าสองฝั่งคลองบริเวณหมูํที่ 3

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

4,000 เมตร ลึก 1 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

บ๎านตาลลูกอํอน ต.เจดีย๑ ถึงพื้นที่

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ขนาด คั้นกั้นน้าดินผิวบนกว๎าง

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ติดตํอกับตาบลหนองโอํงและตาบล

ความต๎องการ

5 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร

ขุดลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระยะทาง 4 กิโลเมตร

เสริมคันดินที่ได๎

กระจัน อาเภออูํทอง

-

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

มาตรฐาน
42 โครงการขุดลอกคูคลองหนองสาหรําย เพื่อขุดลอกคลองระบายน้าไมํให๎
เชื่อมระหวํางตาบลดอนกายาน -

-

-

-

600,000

-

จานวนประชาชน ทาให๎ราษฎรมีน้าใช๎

ปากกว๎าง 5.00 เมตร ลึก

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ในการเกษตรกรรมใน

ตาบลดอนโพธิ์ทอง - ตาบลมะขามล๎ม

2.50 เมตร ก๎นคูกว๎าง 2.00

ประโยชน๑จาก

ฤดูแล๎งและป้องกัน

ตั้งแตํหนองหลวง - หนองรถ - หนอง

เมตร ปริมาตรดินขุด

ขุดลอกคูคลอง

น้าทํวมในฤดูฝน

สาหรําย (เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไรํ)

ไมํน๎อยกวํา 15,925 ลบ.ม.

ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

ตื้นเขินและทาให๎น้าไหลสะดวก

ความยาว 4,900 เมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 กํอสร๎างถนนน้าล๎นผําน หมูํที่ 9
ต.ห๎วยขมิ้น ถึงหมูํที่ 9 ต.บ๎านบึง

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา

ความกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง

น้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร

5,600 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ทาให๎ราษฎรมีน้าใช๎
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ในการเกษตรกรรมใน

อ.ดํานช๎าง

ประโยชน๑จาก

ฤดูแล๎งและป้องกัน

ถนนน้าล๎น

น้าทํวมในฤดูฝน

ที่ได๎มาตรฐาน
44 ขุดลอกคูคลองสายหนองขาม ทัพหลวง จากหมูํที่ 5 ต.หนองขาม
ติดตํอ - หมูํที่ 1 ต.ทัพหลวง
อ.หนองหญ๎าไซ

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา

ขนาดปากกว๎าง 18 เมตร

-

-

-

-

500,000

จานวนประชาชน ทาให๎ราษฎรมีน้าใช๎

น้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร

ก๎น 7.50 เมตร ลึก .50

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ในการเกษตรกรรมใน

เมตรความยาว 500 เมตร

ประโยชน๑จาก

ฤดูแล๎งและป้องกัน

การขุดลอกคู

น้าทํวมในฤดูฝน

คลอง ที่ได๎
มาตรฐาน
45 ขุดลอกคูระบายน้าพร๎อมยกระดับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมในชํวง

-

2,500,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

เสริมคันดิน ในเขตเทศบาลตาบล

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ฤดูฝนในพื้นที่หลาย อปท.

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ขุนพัดเพ็ง อาเภออูํทอง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

เชํน ทต.ขุนพัดเพ็ง,

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ทต.สระยายโสม,ทต.บ๎านดอน

ขุดลอกคูระบาย

ใช๎สาหรับอุปโภค

,อบต.สระพังลาน

น้าที่ได๎มาตรฐาน

,อบต.ดอนมะเกลือ
46 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้า หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 2.50 เมตร

-

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ต.บ๎านโพธิ์ เชื่อมตํอเขตพื้นที่ตาบล

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ยาว 600 เมตร

ตลิ่งชัน อาเภอเมือง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

ดาดคอนกรีต

ใช๎สาหรับอุปโภค

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

คูสํงน้า ที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้า หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ต.บ๎านโพธิ์ ถึงที่นายเชื่อม เจริญจันทร๑ ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎
เขตพื้นที่ตาบลสนามคลี อ.เมือง

ความกว๎าง 2.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ยาว 600 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

ดาดคอนกรีต

ใช๎สาหรับอุปโภค

คูสํงน้า ที่ได๎
มาตรฐาน
48 โครงการกํอสร๎างฝายน้าล๎นพร๎อม

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

กํอสร๎างฝายน้าล๎นพร๎อม

-

1,200,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ประตูปิดเปิดน้าบริเวณหมูํที่ 5 ต.เจดีย๑ ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ประตู ปิด - เปิดน้า

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อ.อูํทอง ถึงพื้นที่ติดตํอกับ ต.สวนแตง

จานวน 1 แหํง

ประโยชน๑จาก

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

และ ต.ศาลาขาว อ.เมือง

ความต๎องการ

ฝายน้าล๎นที่ได๎

ใช๎สาหรับอุปโภค

มาตรฐาน
49 ขุดลอกคลองระบายน้า (คลองสันตอ)

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดกว๎าง 20 เมตร

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ต.เดิมบาง ถึง ต.หัวเขา ถึงเขต

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ยาว 3,500 เมตร

เทศบาลตาบลเขาพระ อ.เดิมบางฯ

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

(คาบเกี่ยวพื้นที่ ต.หัวเขา ,เทศบาล

ความต๎องการ

การลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระบายน้าที่ได๎

บริโภค

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ตาบลเขาพระ)

มาตรฐาน
50 ขุดลอกคลองระบายน้า หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 11 เมตร ยาว

-

-

-

-

4,823,929 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ต.ป่าสะแก ผํานหมูํที่ 5 ต.ป่าสะแก

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

5,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ถึงเขต ต.บํอกรุ อ.เดิมบางนางบวช

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

103,125 ลูกบาศก๑เมตร

การลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระบายน้าที่ได๎

บริโภค

มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51 ขุดลอกคลอง ร.4 ซ.สพ.3 หมูํที่ 3

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 20 เมตร ยาว

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ต.ทุํงคลี คาบเกี่ยวพื้นที่เทศบาล

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

3,000 เมตร พร๎อมบด

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ตาบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

อัดแนํนลงลูกรัง

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

คลองฝั่งตะวันออก

การลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ที่ได๎มาตรฐาน
52 ขุดลอกคลองทิ้งน้า หมูํที่ 9 บ๎าน

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 10 เมตร

หนองกลับ ถึงหมูํที่ 2 บ๎านห๎วยหวาย

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ลึก 4 เมตร ระยะทางยาว

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

คาบเกี่ยวพื้นที่ ต.ทักกระทัน

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

6,500 เมตร

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

การขุดลอก

ใช๎สาหรับอุปโภค

อ.บางระจัน จ.สิงห๑บุรี และ ต.ดงคอน ความต๎องการ

-

-

-

-

6,500,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

อ.สรรค๑บุรี จ.ชัยนาท)

คลองทิ้งน้าที่ได๎
มาตรฐาน

53 ขุดลอกคลองสํงน้า หมูํที่ 1,6,3

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ช่วงที่ 1 ปากคลองกว๎าง

ต.บางเลน เชื่อมตํอหมูํที่ 1

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

9.50 เมตร ก๎นกว๎าง 2.50 ม.

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น๎อง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว

ประโยชน๑จาก

ความต๎องการ

2,850 เมตร ปริมาตรดินขุด

การขุดคลองลอก ใช๎สาหรับอุปโภค

12,255 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 ปากคลองกว๎าง

คลองสํงน้าที่ได๎

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

มาตรฐาน

17 เมตร ก๎นกว๎าง 6.90 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว
2,000 เมตร ปริมาตรดินขุด
20,680 ลบ.ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการปลูกพืชสมุนไพรใน

เพื่อให๎เกษตรกรเรียนพืชทดแทน

เกษตรกรในอาเภอ

ครัวเรือนและภาคเกษตรตามแนว

ยารักษาโรคและโรคพืชใน

บางปลาม๎า

พระราชดาริ อ.บางปลาม๎า

ภาคเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ร๎อยละ 70 ของ

เกษตรกรมีสวน

ประชาชน นา

สมุนไพรและมีแปลง

ความรู๎เรื่องการ

เรียนรู๎เพื่อสร๎าง

ปลูกพืชสมุนไพร

ผลผลิต

ไปใช๎
55 โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้าและ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

กํอสร๎างสถานีสูบน้าและดาด

-

-

-

-

1,500,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ดาดคอนกรีตคลองหอยโขํง

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

คอนกรีตคลองหอยโขํงแบบ

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

คาบเกี่ยวระหวํางเทศบาลตาบล

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ไฟฟ้าและดาดคอนกรีตคลอง

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

เขาพระกับ อบต.เดิมบาง

ความต๎องการ

หอยโขํง ความยาวรวมไมํ

สถานีสูบน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

น๎อยกวํา 280 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร

ที่ได๎มาตรฐาน

56 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้า

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

-

-

-

-

1,255,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 2 จากถนนลาดยางวัดป่า -

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

โพธิ์พระยา ถึงพื้นที่นางสะอิ้ง คาสี

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

เป็นเขตเชื่อมตํอระหวํางตาบล

ความต๎องการ

ดาดคอนกรีตคู

ใช๎สาหรับอุปโภค

โพธิ์พระยา และตาบลพิหารแดง

สํงน้า ที่ได๎

อาเภอเมือง

มาตรฐาน

57 ขุดลอกแหลํงน้าบึงหนองกระโดน

เพื่อที่จะกักเก็บน้าไว๎ใช๎ประโยชน๑

ทาการขุดลอกบึงหนอง

-

1,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน เกษตรในพื้นที่

เขตพื้นที่เชื่อมตํอระหวํางหมูํที่ 1

ในการเกษตรในยามหน๎าแล๎ง

กระโดนมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ 70ได๎รับ

ต.หัวเขาต.เขาพระ,

ต.หัวเขา และหมูํที่ 9 ต.เขาพระ

ให๎แกํเกษตรกรในตาบลเดิมบาง,

21,700ตารางเมตร

ประโยชน๑จาก

ต.เดิมบางมีน้าไว๎ใช๎

อ.เดิมบางนางบวช

ตาบลหัวเขา,ตาบลเขาพระ

การลอกแหลํงน้า ในการเกษตร
ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

58 โครงการเสริมคันดินกั้นน้าคลอง

เพื่อป้องกันปัญหาน้าทํวมใน

สามารถป้องกันพื้นที่เกษตร

ระบายน้า 1ซ สองพี่น๎อง (คลอง

ตาบลดอนโพธิ์ทอง และพื้นที่

ได๎ประมาณ 4,000 ไรํ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

อยํางเพียงพอ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน สามารถป้องกัน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ปัญหาน้าทํวมใน

ลาสนุํน) ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ใกล๎เคียงคือตาบลดอนกายาน

ประโยชน๑จาก

พื้นที่การเกษตร

หมุํที่ 1 - 3 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง

การเสริมคันดิน

ของประชาชนใน

กั้นน้าคลอง

ต.ดอนโพธิ์ทองและ

ระบายน้าที่ได๎

พื้นที่ใกล๎เคียงได๎

ตาบลวังน้าเย็น

ถึง ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า

มาตรฐาน
59 ขุดลอกคลองระบายน้า สาย D 3R-5R เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า
เขตติดตํอ หมูํที่ 11,13,5,4,17,9

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ระยะทางยาว 18.018
กิโลเมตร

-

-

-

4,500,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ต.บํอสุพรรณ เขตติดตํอ ต.ทุํงคอก

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

อ.สองพี่น๎อง

ความต๎องการ

การลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน
60 ขุดลอกคลองระบายน้าสาย 5R

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ระยะทางยาว 6.891

-

-

-

-

1,500,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

เขตติดตํอหมูํที่ 17,18,7,3,9

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

กิโลเมตร

เขตติดตํอ ต.ทุํงคอก อ.สองพี่น๎อง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

การลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน
61 โครงการคันกั้นน้าชํวงที3่ (ชํวงสุดท๎าย) เพื่อป้องกันน้าทํวมเข๎านา พืชผล
ม.1 ต.สาลี เชื่อม ม.1 ต.ไผํกองดิน

การเกษตรของเกษตรกร

อ.บางปลาม๎า

ใน 2 ตาบล

ผิวคันกั้นน้ากว๎าง 4.00 ม.

-

-

-

700,000

-

ยาว 300 ม.

จานวนประชาชน ประชาชนในพื้นที่
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตาบลสาลีไผํกองดิน
ประโยชน๑จาก

จปลอดภัยากน้าทํวม

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าเชื่อม

เพื่อป้องกันน้าทํวมเข๎านา พืชผล

ผิวคันกั้นน้ากว๎าง 4.00 ม.

บ๎านคลองโมง (ชํวงที่ 2) ต.องครักษ๑

การเกษตรของเกษตรกร

ยาว 300 ม.

และ ม.2 ต.ไผํกองดิน อ.บางปลาม๎า

ใน 2 ตาบล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนในพื้นที่
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตาบลองครักษและ
ประโยชน๑จาก

ไผํกองดินปลอดภัย

คันกั้นน้าที่ได๎

จากน้าทํวม

มาตรฐาน
63 โครงการเสริมคันกั้นน้า หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร

-

-

-

-

1,500,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.สามชุก ถึงหมูํที่ 8 ต.กระเสียว

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

ถึงหมูํที่ 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

ความต๎องการ

คันกั้นน้าที่ได๎

ความเสียหาย

มาตรฐาน
64 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าระหวําง

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรโดย

ผิวคันกั้นน้ากว๎าง 4.00 ม.

ม.1 ต.ไผํกองดินและม.1 ต.องครักษ๑

สะดวกและเป็นคันกั้นน้าป้องกัน

ยาว 700 ม.

อ.บางปลาม๎า

น้าทํวม

-

800,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในพื้นที่
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตาบลองครักษและ
ประโยชน๑จาก

ไผํกองดินปลอดภัย

คันกั้นน้าที่ได๎

จากน้าทํวม

มาตรฐาน
65 โครงการเสริมคันกั้นน้าและบดอัด

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

พื้นที่เกษตรจานวน 1,700 ไรํ

หมูํที่ 5 ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

ประชาชน 100 ครัวเรือน

ถึงหมูํที่ 5 ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง

ผลผลิตของเกษตรกร

-

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน สามารถป้องกัน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ น้าทํวมพื้นที่ขนสํง
ประโยชน๑จาก

ผลผลิตของเกษตรกร

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66 กํอสร๎างคันกั้นน้าจากสุดเขต
อบต.บ๎านกุํม เขตติดตํอกับ อบต.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทานา

ผิวกว๎าง 5 เมตร ฐานกว๎าง

และใช๎ขนสํงพืชผลการเกษตร

9 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ บริเวณใกล๎เคียง

ระยะทางยาว 5,100 เมตร

ประโยชน๑จาก

ทานาได๎ปีละ 2 ครั้ง

คันกั้นน้าที่ได๎

โดยไมํต๎องเสี่ยง

มาตรฐาน

กับน้าทํวม

บางใหญํ อ.บางปลาม๎า

ระยะทาง 2,800 เมตร

-

-

-

1,000,000

10,000,000 จานวนประชาชน ชาวนาในพื้นที่และ

67 โครงการขุดลอกคลองบ๎านหัวทราย

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น๎อง

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ติดกับ ต.ห๎วยมํวง จ.นครปฐม

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ความต๎องการ

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ที่ได๎มาตรฐาน
68 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ระยะทางยาว 1,200 เมตร

-

700,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ต.เนินพระปรางค๑ จ.สองพี่น๎อง

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

เชื่อมตํอกับ ต.บางเลน จ.นครปฐม

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ความต๎องการ

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ที่ได๎มาตรฐาน
69 ขุดลอกคลองหนองกระอิฐ จากหมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดปากกว๎าง 15 เมตร

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ต.ทัพหลวง ถึงหมูํที่ 6 ต.หนองราชวัตร ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นกว๎าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อ.หนองหญ๎าไซ

ยาว 3,000 เมตร

ประโยชน๑จาก

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ
ความต๎องการ

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

70 ขุดลอกคลองจากหมูํที่ 2,4 ต.ทุํงคลี

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ระยะทาง 4 กิโลเมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,900,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ถึงหมูํที่ 7 ตาบลโคกช๎าง อาเภอ

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

เดิมบางนางบวช

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ความต๎องการ

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ที่ได๎มาตรฐาน
71 กํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถแลํนได๎

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

ขนานคลองชลประทาน 1 ซ๎าย-1ขวา- น้าทํวมและสามารถเพิ่ม
1ขวา จากคันกั้นน้าที่เสริมแล๎วเดิม
ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า เชื่อมตํอ

ผลผลิตของเกษตรกร

ระยะทางยาว 1,000 เมตร
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่
ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

คันกั้นน้า

ความเสียหาย

กับตาบลดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมือง

ที่ได๎มาตรฐาน

72 ขุดลอกคูคลองในเขตตาบลสนามคลี

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดปากกว๎าง 15 เมตร

-

3,000,000

-

-

-

อาเภอเมือง ถึงตาบลตลิ่งชัน

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นกว๎าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อาเภอเมือง และขุดลอกคลองใน

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ยาว 3,000 เมตร

ประโยชน๑จาก

เขตตาบลสระแก๎ว ถึงตาบล

ความต๎องการ

ลาทองหลางพร๎อมฝาเกลียวปิดเปิด

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ดอนโพธิ์ทอง อาเภอเมือง
73 โครงการฝังทํอถมดินคลอง

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ที่ได๎มาตรฐาน
เพื่อป้องกันภัยแล๎งและอุทกภัย

จานวน 1 แหํง

-

-

-

-

300,000

ที่จะเกิดขึ้นในอาเภอบางปลาม๎า

จานวนประชาชน สามารถป้องกัน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ น้าทํวมพื้นที่ขนสํง

หมูํที่ 8 ตาบลตะคํา ถึงหมูํที่ 2

ประโยชน๑จาก

ตาบลกฤษณา อาเภอบางปลาม๎า

การฝังทํอถมดิน

ผลผลิตของเกษตรกร

ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

74 โครงการดาดเหมือง คสล. จาก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 2 เมตร ยาว

1,081,200 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

คันคลองชลประทาน หมูํที่ 4 ถึงเขต

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

1,000 เมตร

ติดตํอ หมูํที่ 2 ต.ศรีประจันต๑

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

อ.ศรีประจันต๑

ความต๎องการ

ดาดเหมืองคสล.

ใช๎สาหรับอุปโภค

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ที่ได๎มาตรฐาน
75 กํอสร๎างประตูกั้นน้าหมูํที่ 2,3

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

ตาบลดอนโพธิ์ทอง เชื่อมตํอหมูํที่ 4,7 น้าทํวมและสามารถเพิ่ม
ตาบลวังน้าเย็น อาเภอบางปลาม๎า

ผลผลิตของเกษตรกร

ป้องกันน้าทํวมพื้นที่เกษตร
ได๎ 400 ไรํ

-

-

-

2,500,000

-

จานวนประชาชน สามารถป้องกันน้าทํวม
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พืชผลทางการเกษตร
ประโยชน๑จาก

ของเกษตรกรได๎อยําง

คันกั้นน้า

มีประสิทธิภาพ

ที่ได๎มาตรฐาน
76 ขุดลอกเหมืองน้าสายหนองหลอด

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความกว๎าง 10 เมตร ลึก 5

-

2,362,500

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

เขตติดตํอระหวํางหมูํที่ 6

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร

ต.ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 3 ต.ทะเลบก

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

และหมูํที่ 9 ต.หนองสาหรําย

ความต๎องการ

ลอกเหมืองน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อ.ดอนเจดีย๑

ที่ได๎มาตรฐาน

77 กํอสร๎างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ระยะทางยาว 1,800 เมตร

-

-

-

-

10,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ริมตลิ่งหมูํที่ 1 ตาบลสนามชัย

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

บริเวณแมํน้าทําจีนจากสุดเขต

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

หมูํที่ 3 ถึงเขตเทศบาลโพธิ์พระยา

ความต๎องการ

การสร๎างเขื่อน

ใช๎สาหรับอุปโภค

พร๎อมไฟฟ้าสาธารณะ

ป้องกันการกัด
เซาะริมตลิ่งที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78 กํอสร๎างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ระยะทางยาว 500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ริมตลิ่งหมูํที่ 4 ตาบลสนามชัย

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

บริเวณแมํน้าทําจีนจากวัดลาวทอง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ถึงเทศบาลเมืองพร๎อมไฟฟ้า

ความต๎องการ

การสร๎างเขื่อน

ใช๎สาหรับอุปโภค

ป้องกันการกัด
เซาะริมตลิ่งที่ได๎
มาตรฐาน
79 ขุดลอกคลองระบายน้า ร5
ต.สนามคลี เชื่อมตํอกับ ต.สระแก๎ว

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ความลึก

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

3 เมตร ความยาว 3,000 ม.

-

-

-

1,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อ.เมือง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

ขุดลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน
80 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้า

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ปากคูกว๎าง 2.50 เมตร

-

-

-

-

1,056,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 3 ต.สนามคลี เริ่มจากท๎าย

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ลึก 1 เมตร ก๎นคูกว๎าง

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

คลองบ๎านหัวอุด ถึงเขตติดตํอ

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

0.50 เมตร หนา 0.07ม.

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ต.สระแก๎ว อ.เมือง

ความต๎องการ

ระยะทาง 1,500 เมตร

ลอกเหมืองน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

ที่ได๎มาตรฐาน
81 กํอสร๎างเขื่อน คสล. คลองสองพี่น๎อง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดกว๎าง 7 เมตรความยาว

หมูํที่ 5 ต.หัวโพธิ์ เริ่มจากบริเวณ

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

60 เมตร จานวน 1 แหํง

หน๎าวัดบางบอน โรงเรียนบางบอน

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ถึงตาบลบางพลับ อ.สองพี่น๎อง

ความต๎องการ

การสร๎างเขื่อน

ใช๎สาหรับอุปโภค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตาบลจรเข๎ใหญํ เขตติดตํอหมูํ 9

-

เพื่อป้องกันน้าทํวม และแก๎ไขปัญหา -กว๎าง 4 เมตร ยาว 4,000

-

6,600,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้า หมูํ 8

-

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

900,000

ความเดือดร๎อนในพื้นที่การเกษตร เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี
ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

ตาบลโคกคราม อ.บางปลาม๎า

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

(ชํวงที่ 1)

การปรับปรุงคัน

อาชีพทางการ

กั้นน้าที่ได๎

เกษตรกรรม

มาตรฐาน
83 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้า หมูํ 2,3

เพื่อป้องกันน้าทํวม และแก๎ไขปัญหา -กว๎าง 4 เมตร ยาว 4,000

-

900,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

ตาบลองค๑รักษ๑ เขตติดตํอ หมูํ 2 ตาบล ความเดือดร๎อนในพื้นที่การเกษตร เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

ไผํกองดิน อาเภอบางปลาม๎า (ชํวงที่ 1)

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

การปรับปรุงคัน

อาชีพทางการ

กั้นน้าที่ได๎

เกษตรกรรม

มาตรฐาน
84 โครงการขุดลอกคลองบริเวณคลองน้า เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

-กว๎าง 4 เมตร ยาว 2,500

-

-

-

-

500,000

เมตร

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

ป่าหมูํ 5 ถึงหมูํ 12 ตาบลหนองโอํง

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

ระบายน้า

การขุดลอก

อาชีพทางการ

คลองที่ได๎

เกษตรกรรม

มาตรฐาน
85 โครงการขุดลอกคลองป่าพฤกษ๑ หมูํ 2 เพื่อให๎ประชาชนมีน้าใช๎อยํางพอ

ขุดลอกคลองป่าพฤกษ๑

-

-

-

-

2,074,000 จานวนประชาชน ประชาชนตาบลบ๎าน

ต.บ๎านแหลม สุดเขตเทศบาลถึง

เพียง และเพื่อพัฒนาคลองมี

หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านแหลม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลมและตาบล

ตาบลวัดดาว ของตาบลบ๎านแหลม

สภาพดีขึ้นสามารถสํงน้าเพื่อใช๎ใน กว๎าง 27 เมตร ลึก 3.50

ประโยชน๑จาก

วัดดาวมีน้าใข๎

อาเภอบางปลาม๎า

การเกษตร

เมตร ก๎นกว๎าง 9 เมตร

การขุดลอก

จากการพัฒนาคลอง

ยาว 1,400 เมตร

คลองป่าพฤกษ๑

ด๎านการเกษตรกรรม

ที่ได๎มาตรฐาน

และด๎านอื่นๆ ได๎
สะดวกขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

86 กํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ปากคูกว๎าง 2.50 เมตร ลึก

1,056,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 6 ต.สนามคลี ถึงหมูํที่ 7

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

1 เมตร ก๎นคูกว๎าง 0.50 ม.

ร๎อยละ 70ได๎รับ

และพื้นที่ใกล๎เคียงมี

ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง

ในภาคเกษตรอยํางเพียงพอ

หนา 0.07 ม. ยาว 1,500 ม.

ประโยชน๑จาก

แหลํงน้าไว๎ใช๎

ดาดคอนกรีตคู

เพียงพอ

สํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
87 โครงการเสริมคันกั้นน้าจากบ๎าน

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

ผิวกว๎าง 5 เมตร ฐานกว๎าง

-

-

-

23,000,000

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

โพเหนือ หมูํที่ 4 ถึงบ๎านรางทอง

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

7 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

หมูํที่ 6 ต.บ๎านกุํม อ.สองพี่น๎อง

ผลผลิตของเกษตรกร

ระยะทาง 7,200 เมตร

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

เชื่อมตํอ อบต.บางใหญํ

คันกั้นน้า

อ.บางปลาม๎า

ที่ได๎มาตรฐาน

88 โครงการกํอสร๎างเขื่อนกั้นน้า

-

1,500,000

-

-

-

ความเสียหาย

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

เพื่อป้องกันน้าทํวมในเขต

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 2 ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

อ.บางปลาม๎า

ถึงหมูํที่ 3 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

เชื่อนกั้นน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ที่ได๎มาตรฐาน
89 โครงการขุดลอกตะกอนดินเปิดทางน้า เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ที่

ขุดใหมํปากคลองกว๎างเฉลี่ย

-

-

-

-

4,898,250 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

เพื่อผันน้าเข๎าพื้นที่การเกษตร

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

10 เมตร ก๎นกว๎างเฉลี่ย

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

จากคลองบ๎านทุํงไม๎งาม หมูํที่ 3

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

3 เมตรลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ๎าไซ

ความต๎องการ

ความยาว 9,000 เมตร

ขุดลอกตะกอน

ใช๎สาหรับอุปโภค

ถึงบ๎านหนองกรับ หมูํที่ 9 ต.บ๎านสระ

ปริมาตรดินไมํน๎อยกวํา

ดินเปิดทางน้าที่

อ.สามชุก

139,950 ลบ.ม.

ได๎มาตรฐาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

90 โครงการเสริมแนวคันกั้นน้า หมูํที่ 2
ต.ศาลาขาว-หมูํที่ 8 ต.สระแก๎ว

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย จานวน 1 สาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,500,000

-

ในพื้นที่การเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ การเกษตรให๎มี
ประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

การเสริมแนว
คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกกว๎าง

โรงเรียนสาลีถึงเขตตาบลกฤษณา

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

3.50เมตร หนา 0.20 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อาเภอบางปลาม๎า

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ยาว1,430 เมตร

ประโยชน๑จาก

91 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าเริ่มจาก

-

-

-

-

1,040,508 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

92 โครงการเสริมคันกั้นน้าจากบ๎าน

ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกกว๎าง

การปรับปรุง

2.50เมตร หนา 0.20 เมตร

คันกั้นน้าที่ได๎

ยาว2,150 เมตร

มาตรฐาน

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

ผิวกว๎าง 5 เมตร ฐานกว๎าง

รางทอง หมูํที่ 6 ต.บ๎านกุํม

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

7 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

อ.สองพี่น๎อง จากโรงกรองน้าถึง

ผลผลิตของเกษตรกร

ระยะทาง 4,800 เมตร

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

สุดเขตพื้นที่ อบต.บางใหญํ

เสริมคันกั้นน้า

ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า

ที่ได๎มาตรฐาน

93 ขุดลอกคลอง หมูํที่ 8 ต.ทัพหลวง

-

-

-

-

-

15,000,000

-

-

-

ใช๎สาหรับอุปโภค

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

สภาพปากเดิมกว๎าง 10 เมตร

1,900,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ถึงหมูํที่ 1 ต.แจงงาม อ.หนองหญ๎าไซ ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นกว๎าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ความยาว 2,800 เมตร

ประโยชน๑จาก

ความต๎องการ

ให๎มีขนาดปากกว๎าง 14 เมตร

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ก๎นกว๎าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร

ที่ได๎มาตรฐาน

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ยาว 2,500 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

94 โครงการขยายสะพานข๎ามคลอง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อราษฏรขนย๎ายพืชไรํและ

เดิมผิวสะพานกว๎าง 4 เมตร

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

เป็น กว๎าง 8 ม. ยาว 18 ม.

ร๎อยละ 70 ได๎รับ สะดวกและ

หมูํที่ 1 ตาบลบางงาม อาเภอ

ราษฏรได๎ใช๎ถนนในการขนผล

ประโยชน๑จาก

ศรีประจันต๑

ผลิตพืชไรํและสัญจรไปมา

การขยายสะพาน

สะดวกขึ้น

ข๎ามคลอง

ชลประทานจากหมูํ 5 ตาบลมดแดง

1,080,000 จานวนประชาชน ราษฏรได๎ใช๎สะพาน
ปลอดภัยขึ้น

ชลประทานที่
ได๎มาตรฐาน
95 โครงการขุดลอกคลองหมูํที่ 10,18,7,3

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ช่วงที่ 1 ปากคลองกว๎างเฉลี่ย

ต.บํอสุพรรณ เชื่อมตํอกับ ต.ทุํงคอก

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

10 เมตร ก๎นกว๎างเฉลี่ย 7 ม.

-

-

-

-

1,138,300 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

อ.สองพี่น๎อง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ
ความต๎องการ

ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาว 3,300 ม.
ช่วงที่ 2 ปากคลองกว๎าง

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ขุดลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

เฉลี่ย 8 ม. ก๎นกว๎างเฉลี่ย3 ม.

ที่ได๎มาตรฐาน

ลึกเฉลี่ย 3 ม. ยาว 3,100 ม.
ช่วงที่ 3ปากคลองกว๎างเฉลี่ย
10 เมตร ก๎นกว๎างเฉลี่ย 5 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว
2,100 เมตร
ช่วงที่ 4 ปากคลองกว๎าง
เฉลี่ย10 ม.ก๎นกว๎างเฉลี่ย 7ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว
4,000 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

96 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

520,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ปากบนกว๎าง 11.50 เมตร

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 10,6 ต.กระจัน ถึง ต.ยุ๎งทะลาย

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นคลองกว๎าง 7.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ต.เจดีย๑ , ต.บ๎านดอน อ.อูํทอง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ความลึก 3.50 เมตร

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ความต๎องการ

สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว

ขุดลอกคลอง

ใช๎สาหรับอุปโภค

2,000 เมตร

ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน

97 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ปากบนกว๎างเฉลี่ย 15 เมตร

-

1,971,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

D 10 L หมูํที่ 1 และหมูํที่ 2

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นคลองกว๎างเฉลี่ย 8 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ตาบลยุ๎งทะลาย อาเภออูํทอง

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

จากเขตติดตํอตาบลจรเข๎สามพัน

ความต๎องการ

ความยาว 3,400 เมตร

ขุดลอกคลอง

ถึงประตูน้า D 10 L

ใช๎สาหรับอุปโภค

ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน

98 โครงการเสริมคันกั้นน้า หมูํที่ 1

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

เพื่อลดความเสียหายของ

-

-

-

-

15,000,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ต.บ๎านดอน อ.อูํทอง ถึงอาเภอ

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

พืชผลทางการเกษตรที่เกิด

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

สองพี่น๎อง

ผลผลิตทางการเกษตร

จากปัญหาอุทกภัย

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

การเสริมคันกั้น

ความเสียหาย

น้าที่ได๎มาตรฐาน
99 ขุดลอกคลองระบายน้าหมูํที่ 8 และ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ปากบนกว๎างเฉลี่ย 12 เมตร

-

-

-

1,988,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

หมูํที่ 4 ต.จรเข๎สามพัน กับหมูํที่ 6

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นคลองกว๎างเฉลี่ย 6 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ต.สระยายโสม (คลองระบายน้า

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ความลึกเฉลี่ย 2.55 เมตร

ประโยชน๑จาก

คลองสลิด)

ความต๎องการ

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100 ขุดลอกคลองระบายน้าจากบริเวณ
คลองระบายน้าทิ้งเลียบถนนของ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,999,200

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ปากบนกว๎างเฉลี่ย 15 เมตร

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ก๎นคลองกว๎างเฉลี่ย 12 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

ประโยชน๑จาก

กรมทางหลวงหมายเลข 3199 หมูํที่ 5 ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ
บ๎านยางยี่แส ผํานหมูํที่ 3 บ๎านดอน

งบประมาณและที่มา

ความต๎องการ

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

ยายเหม ถึงบริเวณคลองหมูํที่ 10

ระบายน้าที่ได๎

บ๎านฟากลาด อ.อูํทอง

มาตรฐาน

101 กํอสร๎างคันกั้นน้าเขื่อนกั้นน้าบริเวณ

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

เพื่อสร๎างเขื่อนกั้นน้าตลอด

-

-

-

-

20,000,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ประตูน้าบางแมํหม๎ายถึงวัดทําเจริญ

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

แนวแมํน้าทําจีนเพื่อป้องกัน

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

ริมแมํน้าทําจีน ตาบลบางใหญํ

ผลผลิตของเกษตรกร

น้าทํวมบ๎านเรือน

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

อาเภอบางปลาม๎า ติดตํอกับตาบล

คันกั้นน้าเชื่อน

บ๎านกุํม อาเภอสองพี่น๎อง

กั้นน้าที่ได๎

ความเสียหาย

มาตรฐาน
102 กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตหมูํที่ 7
ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า จากเขต

เพื่อให๎ประชาชนมีน้าใช๎ในการ

ปากคลองกว๎าง 3.00 เมตร

เกษตรอยํางเพียงพอ

ก๎นคลองกว๎าง 0.40 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ความยาว 1,500 เมตร

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

คลองดาด

ใช๎สาหรับอุปโภค

ติดตํอ ต.สวนแตง อ.เมือง ถึงถนน

-

2,128,500

-

-

-

ลาดยง รพช.สพ 2007

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

คอนกรีตที่ได๎รับ
มาตรฐาน
103 โครงการจัดทาฝายหรือสะพาน

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าป่าไหล

จานวน 1 แหํง

-

-

-

500,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

แทนทํอบล็อกในเขตเชื่อมตํอ

กัดเซาะที่ดินบริเวณทํอบล็อก

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่ได๎รับความ

ระหวํางบ๎านวังน้าเขียว หมูํที่ 8

และป้องกันขยะมูลฝอยอุดตัน

ประโยชน๑จาก

สะดวก ทาให๎น้าไหล

และบ๎านห๎วยถ้า หมูํที่ 21

บริเวณทํอบล็อก

การจัดทาฝาย

ผํานไมํอุดตัน

ตาบลดํานช๎าง อาเภอดํานช๎าง
ที่

โครงการ

ที่ได๎มาตรฐาน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

104 โครงการเสริมคันกั้นน้าบริเวณบ๎าน

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,415,808 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

นางสมบูรณ๑ เสือศิริ ต.บางใหญํ

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

ถึงถนนลาดยางหมูํที่ 5 ต.วัดดาว

ผลผลิตของเกษตรกร

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

เสริมคันกั้นน้า

ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า

ที่ได๎มาตรฐาน
105 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณข๎างวัดคันทด

เพื่อให๎ประชาชนมีน้าใช๎ในการ
เกษตรอยํางเพียงพอ

จานวน 1 แหํง

-

500,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ด๎านทิศเหนือ ในเขตเทศบาลตาบล

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ทําระหัด เชื่อมตํอกับชุมชนโคกหม๎อ

ดาดคอนกรีต

ใช๎สาหรับอุปโภค

ตาบลไผํขวาง อาเภอเมือง

ที่ได๎มาตรฐาน

106 โครงการกํอสร๎างเขื่อนกันน้าทํวม

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ความยาว 1,800 เมตร

-

-

-

10,000,000

-

บริเวณริมแมํน้าทําจีนจากสุดเขต

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

หมูํที่ 3 ต.สนามชัย เชื่อมหมูํที่ 1

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

เขตเทศบาลตาบลโพธิ์พระยา

ความต๎องการ

เขื่อนกั้นน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

อาเภอเมือง

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ที่ได๎มาตรฐาน

107 โครงการเสริมคันกั้นน้าบริเวณ

เพื่อยกระดับคันคลองป้องกัน

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

-

-

-

2,700,000

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

คันคลองชานตะวัน หมูํที่ 6 , หมูํที่ 2

น้าทํวมและสามารถเพิ่ม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ตามเป้าหมาย พื้นที่

ต.บางใหญํ ถึงหมูํที่ 5 ต.วัดดาว

ผลผลิตของเกษตรกร

ประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

เสริมคันกั้นน้า

ความเสียหาย

อ.บางปลาม๎า

ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความยาว 500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

108 โครงการกํอสร๎างเขื่อนป้องกันการ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

กัดเซาะริมตลิ่งแมํน้าทําจีนจากวัด

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ลาวทอง หมูํที่ 4 ต.สนามชัย

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ถึงเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ความต๎องการ

เขื่อนกั้นน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

ที่ได๎มาตรฐาน
109 โครงการขุดลอกคลองหนองสาหรําย
เชื่อมระหวํางตาบลดอนกายาน -

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

ความกว๎าง 4 เมตร

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ยาว 4,900 เมตร

-

-

-

600,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ตาบลดอนโพธิ์ทอง - ตาบลมะขามล๎ม ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ตั้งแตํหนองหลวงทรงพล - หนองรถ - ระบายน้า

การขุดลอกคลอง ใช๎สาหรับอุปโภค

หนองสาหรําย (เนื้อที่ประมาณ

ที่ได๎มาตรฐาน

2,000 ไรํ)
110 โครงการกํอสร๎างฝายน้าล๎น คสล.
บริเวณคลองระบายน้าสาโหลก

-เพื่อเป็นการเก็บกักและระบาย

จานวน 1 แหํง

-

-

-

-

500,000

น้าในพื้นที่การเกษตร

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

หมูํที่ 3 ตาบลดอนเจดีย๑ อาเภอ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ดอนเจดีย๑ และหมูํที่ 8

การกํอสร๎างฝาย

ใช๎สาหรับอุปโภค

ตาบลไรํรถ อาเภอดอนเจดีย๑

น้าล๎นคสล. ที่ได๎
มาตรฐาน

111 โครงการขุดลอกคลองสํงน้า เริ่มจาก

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

จานวน 1 แหํง

-

3,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

บริเวณ หมูํที่ 5 ตาบลอูํทอง - หมูํที่ 12 ของประชาชนและแก๎ไขปัญหา

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ของประชาชนแก๎ไข

ตาบลหนองโอํง อาเภออูํทอง จังหวัด

การขาดแคลนน้าพร๎อมทั้งป้องกัน

ประโยชน๑จาก

ปัญหาการขาดแคลน

สุพรรณบุรี

การไหลํบําของน้าทํวมพื้นที่

การขุดลอก

น้าป้องกันการไหลํบํา

เกษตรในฤดูฝน

คลองสํงน้า

ของน้าเข๎าทํวมพื้นที่

ที่ได๎มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

112 โครงการขุดลอกอํางเก็บกั้นน้า หมูํที่ 5 เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

จานวน 1 แหํง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ตาบลทุํงคลี และ หมูํที่ 5 ตาบล

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ยางนอน อาเภอเดิมบางนางบวช

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบายน้า

ขุดลอกอํางเก็บ

ใช๎สาหรับอุปโภค

น้าที่ได๎มาตรฐาน
113 โครงการขุดลอกบึงสามเอก อาเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

จานวนพื้นที่ 20 ไรํ

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ระบายน้า

ขุดลอกบึง

ใช๎สาหรับอุปโภค

สามเอก ที่ได๎
มาตรฐาน
114 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิด

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมซ้าซาก

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

รถแลํนได๎ หมูํที่ 2 จากทางหลวง

ในพื้นที่ตาบลวังน้าเย็นและ

ระยะทาง 1,600 เมตร

จังหวัดหมายเลข 3318 (ติดตํอที่

ตาบลดอนโพธิ์ทอง

-

4,829,000

-

-

-

จานวนประชาชน เพื่อเป็นการป้องกัน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ แก๎ไขปัญหาน้าทํวม
ประโยชน๑จาก

สาธารณะประโยชน๑หนองอีเหน็บ)

คันกั้นน้าชนิด

ฝั่งบ๎านเหนือ ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า

รถแลํนได๎ ที่ได๎

ถึงเขตติดตํอ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง

มาตรฐาน

115 โครงการเสริมปรับปรุงคันกั้นน้าจาก

เพื่อใช๎เก็บกักน้าเพื่อการเกษตร

หมูํที่ 2 ตาบลบางงาม ถึงหมูํที่ 7

ถนนยาว 1,800 เมตร กว๎าง

-

-

-

1,800,000

-

6 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ทางการเกษตร

จานวนประชาชน ราษฏรประหยัดเวลา
ร๎อยละ 70 ได๎รับ และคําใช๎จํายในการ

ตาบลมดแดง อาเภอศรีประจันต๑

ประโยชน๑จาก

ขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

116 โครงการเสริมคันกั้นน้า หมูํที่ 4 ตาบล เพื่อกั้นน้าทํวมนอกฤดูกาลและ
วัดโบสถ๑ กับหมูํที่ 5 ตาบลบางพลับ

ความยาว 1500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,500,000

ให๎ประชาชนใช๎สัญจร

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน พื้นที่จานวน 1,800 ไรํ
ร๎อยละ 70 ได๎รับ จะไมํถูกน้าทํวมและ

อาเภอบางปลาม๎า

ประโยชน๑จาก

ประชาชนสะดวกตํอ

การเสริมคัน

การขนสํงผลผลิตภาค

กั้นน้าที่ได๎

เกษตร

มาตรฐาน
117 โครงการเสริมคันกั้นน้าให๎หมูํที่ 8
ตาบลวัดโบสถ๑ กับหมูํที่ 5 ตาบล
วังน้าเย็น อาเภอบางปลาม๎า

เพื่อกันน้าทํวมพื้นที่การเกษตร

สามารถกั้นน๎าทํวมพื้นที่ทานา

ของเกษตรกรชาวนา ทั้ง 2 ตาบล

ของเกษตรทั้ง 2 ตาบล

-

-

-

-

2,000,000 จานวนประชาชน พื้นที่จานวน 2,000 ไรํ
ร๎อยละ 70ได๎รับ

จะไมํถูกน้าทํวมและ

ประโยชน๑จาก

ประชาชนสะดวกตํอ

การเสริมคัน
กั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
118 โครงการวางทํอระบายน้าสายผําน

ราษฏรได๎สะดวกในการสูบน้า

ศูนย๑กลาง 1 เมตร พร๎อมกํอสร๎างถนน จากแมํน้าทําจีนเข๎าสูํไรํนาและ
คสล.จากหมูํที่ 1 ตาบลบ๎านกรําง ถึง

ราษฏรสะดวกในการปลูกผล

-

-

-

8,500,000

-

ผลิตพืชไรํ

จานวนประชาชน ราษกรสะดวกในการ
ร๎อยละ 70 ได๎รับ นาน้ามาใช๎การ

สะดวกในการขนผลผลิตพืชไรํ

ประโยชน๑จาก

หมูํ 6 ตาบลมดแดง อาเภอศรีประจันต๑

เพิ่มผลผลิตพืชไรํ

จากการวางทํอ
ระบายน้า ที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้าหมูํ 4
บ๎านกรําง ถึงหมูํที่ 5 ตาบลบางงาม

เพื่อราษฏรขนย๎ายผลผลิตพืชไรํ

กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 ม.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,400,000 จานวนประชาชน เพื่อราษฏรจะได๎

และสัญจรไปมาได๎สะดวกขึ้น

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ประหยัดเวลาในการ

อาเภอศรีประจันต๑

ประโยชน๑จาก

ขนผลผลิตพืชไรํ

การปรับปรุง
เสริมคันกั้นน้า
ที่ได๎มาตรฐาน
120 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีต
คูคลองสํงน้าภายในหมูํบ๎าน
หมูํที่ 4 เริ่มตั้งแตํบริเวณประตูน้า

เพื่อให๎ระบบการขนสํงแหลํงน้ามี

ความยาวระยะทาง 1,200

-

-

-

1,600,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

มาตรฐานสากล

เมตร กว๎าง 2 เมตร ลึก

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

1 เมตร

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

จนสุดเขตพื้นที่ อบต.สวนแตง

การกํอสร๎างดาด

อาชีพทางการ

คอนกรีตคูคลอง

เกษตรกรรม

สํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
121 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตคูสํงน้า

เพื่อแก๎ไขปัญหาหญ๎าขึ้นรกและคู

ปากคูกว๎าง 2.50 ลึก 1 เมตร

หมูํ 3 ต.สนามคลี เริ่มจากท๎ายคลอง

สํงน้าตื้นเขินอันเนื่องมาจากการ

ก๎นคูกว๎าง 0.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ มีน้าเพียงพอตํอ

บ๎านหัวอุด ถึงเขตติดตํอ ต.สระแก๎ว

ทับถมของดิน

หนา0.07 เมตร ระยะทาง

ประโยชน๑จาก

1,500 เมตร

การกํอสร๎างดาด

ตาบลสนามคลี อาเภอเมือง

-

1,056,000

-

-

-

จานวนประชาชน คูสํงน้าไมํตื้นเขินและ
การทานาเกษตร

คอนกรีตคูคลอง
สํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

122 โครงการปรับปรุงสภาพคันคลอง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1.เพื่อให๎เกษตรสามารถใช๎เป็น

ผิวจราจรกว๎าง 8 เมตร ระยะ

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

ระบายน้าสายใหญํจรเข๎สามพัน เป็น

สายทางในการเดินทางไป

ทางยาว 4,000 เมตร

ถนนลงหินคลุก (ฝั่งขวา)จากตาบล

ประกอบอาชีพ

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

บ๎านดอน ผํานตาบลยุ๎งทะลาย ถึง

2.เพื่อให๎สามารถใช๎เป็นสายทาง

การปรับปรุง

อาชีพทางการ

ตาบลจรเข๎สามพัน ของ ตาบล

ในการขนสํงผลผลิตทางการ

สภาพคันคลอง

เกษตรกรรม

ยุ๎งทะลาย

เกษตรออกจาหนํายยังท๎องตลาด

ระบายน้าที่ได๎

3.เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน๑

มาตรฐาน

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

บริเวณคันคลอง
123 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดย

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่การ

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 4 เมตร

-

653,000

-

-

-

จานวนประชาชน สามารถป้องกันน้า

ลงหินคลุก หมูํที่ 7- 8 บ๎านหนอง

เกษตรของประชาชนในพื้นที่

ยาว 4,400 เมตร ปริมาตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ทํวมพื้นที่การเกษตร

ยายทรัพย๑ ตาบลสระยายโสม

หินคลุก 1,760 ลบ.ม.

ประโยชน๑จาก

ของประชาชนได๎

อ.อูํทอง ถึงบ๎านตลาดเขต

พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ

การปรับปรุง

อยํางทั่วถึง

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

คันกั้นน้าโดยลง
หินคลุกที่ได๎
มาตรฐาน

124 โครงการขุดลอกคลองคูสํงน้า

-จากฝายปิดน้าบ๎านหนองเบน

-ยาว 1,500 เมตร

-

-

-

-

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

หมูํ 2 ตาบลสนามคลี และ หมูํ 2 ตาบล ถึงคลองชลประทาน หมูํ 2 ตาบล

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

ตลิ่งชัน

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

ขุดลอกคลองคู

อาชีพทางการ

สํงน้าที่ได๎

เกษตรกรรม

สนามคลี
-จากคลองชลประทาน หมูํ 2

-ยาว 1,700 เมตร

ตาบลสนามคลี ถึงแมํน้าทําวัง
-จากคลองชลประทาน หมูํ 2

-ยาว 1,300 เมตร

มาตรฐาน

ผํานประปาหมูํบ๎าน ถึงหมูํที่ 2
ตาบลตลิ่งชัน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

125 โครงการขุดลอกคูสํงน้า

เพื่อป้องกันน้าทํวม และแก๎ไขปัญหา -ยาว 3,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

หมูํ 2 ตาบลดอนโพธิ์ทอง ถึงหมูํที่ 2

ความเดือดร๎อนในพื้นที่การเกษตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

ตาบลสระแก๎ว

การระบายน้าเป็นไปอยํางสะดวก

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

ขุดลอกคลองคู

อาชีพทางการ

สํงน้าที่ได๎

เกษตรกรรม

มาตรฐาน
126 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคันกั้นน้า

เพื่อป้องกันน้าทํวม และแก๎ไขปัญหา -กว๎าง 4 ม ยาว 2,000 ม.

-

500,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี

จากคลองชลประทาน หมูํ 5 ตาบล

ความเดือดร๎อนในพื้นที่การเกษตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ

สนามคลี ถึงหมูํ 7 ตาบลตลิ่งชัน

การระบายน้าเป็นไปอยํางสะดวก

ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

ปรับปรุงคันกั้น

อาชีพทางการ

น้าจากคลอง

เกษตรกรรม

มาตรฐาน
127 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดย
ลงหินคลุก หมูํที่ 10 ต.จระเข๎สามพัน

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่การ

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 4 เมตร

เกษตรของประชาชนในพื้นที่

ความยาว 1,300 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ทํวมพื้นที่การเกษตร

ปริมาตรหินคลุก 520 ลบ.ม.

ประโยชน๑จาก

ของประชาชนได๎

พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ

ปรับปรุงคันกั้น

อยํางทั่วถึง

ถึงหมูํที่ 6 ต.สระยายโสม อ.อูํทอง

-

-

-

-

193,000

จานวนประชาชน สามารถป้องกันน้า

น้าโดยลงหินคลุก
ที่ได๎มาตรฐาน
128 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิด

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมซ้าซาก

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

รถแลํนได๎ หมูํที่ 1 ขนานคลอง

ในพื้นที่ตาบลวังน้าเย็นและ

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

ชลประทาน 1 ซ๎าย -1ขวา -1 ขวา

ตาบลดอนโพธิ์ทอง

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน เพื่อเป็นการป้องกัน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ และแก๎ไขปัญหา
ประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่

จากคันกั้นน้าที่เสริมแล๎วเดิมในเขต

ปรับปรุงคันกั้น

ทางการเกษตร

ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า ถึงเขต

ชนิดรถแลํนได๎

ติดตํอ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง

ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

129 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิด

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมซ้าซาก

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร

รถแลํนได๎ หมูํที่ 1 จากทางหลวง

ในพื้นที่ตาบลวังน้าเย็นและ

ระยะทางยาว 370 เมตร

จังหวัดหมายเลข 3318 เขตติดตํอ

ตาบลมะขามล๎ม

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,399,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน เพื่อเป็นการป้องกัน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ แก๎ไขปัญหาน้าทํวม
ประโยชน๑จาก

ต.มะขามล๎ม ถึงที่ดินนายอภิวัฒน๑

ปรับปรุงคันกั้น

รัตนศรีสมบูรณ๑

ชนิดรถแลํนได๎

พื้นที่ทางการเกษตร

ที่ได๎มาตรฐาน
130 โครงการขุดลอกอํางเก็บกั้นน้าหมูํที่ 5 เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

จานวน 1 แหํง

-

-

-

-

5,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ตาบลทุํงคลี และ หมูํที่ 5 ตาบล

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ร๎อยละ 70 ได๎รับ พื้นที่และตาบล

ยางนอน อาเภอเดิมบางนางบวช

ฤดูแล๎ง และปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบายน้า

ขุดลอกอํางเก็บ

ใช๎สาหรับอุปโภค

น้าที่ได๎มาตรฐาน
131 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพืช
ในคูระบายน้าคลองกลาง หมูํที่ 6

เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกดินตะกอน

-

-

-

1,200,000

-

และวัชพืชในคูระบายน้าคลองกลาง กว๎างเฉลี่ย1.50 ลึกเฉลี่ย1.40

ตาบลพิหารแดง อาเภอเมือง

132 กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต หมูํที่ 7

ปากกว๎างเฉลี่ย 2.50 ม. ก๎น

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน
ร๎อยละ 70 ได๎รับ การเกษตรให๎มี

ม. ระยะทางยาว 1,400.00

ประโยชน๑จาก

ลบ.ม. มีปริมาตร 3,920.00

ขุดลอกดิน

ลบ.ม. มีปริมาตรดินตะกอน

ตะกอนและ

และวัชพืชไมํน๎อยกวํา

วัชพืชที่ได๎

2,464.00 ลบ.ม.

มาตรฐาน
-

-

-

2,128,500

-

ประสิทธิภาพ

เพื่อให๎เกษตรกรในตาบล

ปากคลองกว๎าง 3 เมตร

จานวนประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและ

จากเขตติดตํอ ต.สวนแตง อ.เมือง

วังน้าเย็นและตาบลสวนแตง

ก๎นคลองกว๎าง 0.40 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎รับ แก๎ไขปัญหาน้าทํวม

ถึงถนนลาดยาง รพช.สพ.2007

ได๎มีน้าใช๎ในการเกษตรอยําง

ยาว 1,100 เมตร

ประโยชน๑จาก

ต.วังน้าเย็น อ.บางปลาม๎า

พอเพียง

พื้นที่ทางการเกษตร

กํอสร๎างคลอง
ดาดคอนกรีตที่
ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

133 ขุดลอกคลองพญากง หมูํที่ 7

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ขนาดผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร

ต.ตะคํา ถึงหมูํที่ 2 ต.กฤษณา

คมนาคมแกํประชาชนในเขต

ความยาว 50 เมตร

อ.บางปลาม๎า

ตาบลตะคําและตาบลกฤษณา

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

8,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนสามารถมี
ร๎อยละ 70 ได๎รับ แหลํงน้าที่เพียงพอ
ประโยชน๑จาก

ตํอการประกอบ

การขุดลอก

อาชีพทางการ

คลองพญากง

เกษตรกรรม

ที่ได๎มาตรฐาน
134 โครงการขุดบํอกักเก็บน้าขนาดเล็ก
หมูํที่ 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎บริโภคใน

ดาเนินการในเขตพื้นที่หมูํที่ 2

ชํวงหน๎าแล๎ง

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย๑

-

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน ทาให๎ประชาชนมีน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎อุปโภคบริโภค
ประโยชน๑จาก

อยํางเพียงพอในชํวง

ขุดบํอกักเก็บน้า

หน๎าแล๎ง

ขนาดเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน
135 ขุดลอกคลองระบายน้าชลประทาน

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

ระยะทางประมาณ 3,700 เมตร

-

1,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนและ

สาย D2R สองพี่น๎อง เริ่มจากเขต

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ผู๎ทาการเกษตรมี

ติดตํอระหวําง ต.หนองบํอ ถึง

ฤดูแล๎งและปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ระบบระบายน้า

หมูํ 2,9 ต.สระยายโสม

ระบายน้า

ขุดลอกคลอง

ที่มีประสิทธิภาพ

น้าชลประทาน
ที่ได๎มาตรฐาน
136 ขุดลอกคลองระบายน้าชลประทาน

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

ระยะทางประมาณ 7,700

-

-

-

-

1,900,000 จานวนประชาชน ประชาชนและ

สาย D2R บ๎านยาง เริ่มต๎นจากเขต

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

เมตร

ติดตํอระหวําง ต.จรเข๎สามพัน ถึง

ฤดูแล๎งและปรับปรุงระบบ

ประโยชน๑จาก

ระบบระบายน้า

หมูํ 1,7,8 ต.สระยายโสม

ระบายน้า

ขุดลอกคลอง

ที่มีประสิทธิภาพ

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ผู๎ทาการเกษตรมี

น้าชลประทาน
ที่ได๎มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

137 ปรับปรุงสภาพคันคลองระบายน้า
สายใหญํจรเข๎สามพัน(ฝั่งขวา)เป็น

เพื่อให๎ประชาชนมีทางคมนาคมที่

กว๎าง 8 เมตร ยาว 6,000

สะดวก รวดเร็ว

เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

3,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีทาง
ร๎อยละ 70 ได๎รับ คมนาคมที่สะดวก

ถนนลงหินคลุกจาก ต.จรเข๎สามพัน

ประโยชน๑จาก

ผําน ต.ยุ๎งทะลาย ถึง ต.บ๎านดอน

การปรับรุงสภาพ

รวดเร็ว

คันคลองระบาย
น้าที่ได๎มาตรฐาน
138 ทาประตูปิด-เปิด และขุดลอก
อํางเก็บน้าหนองสองตอน หมูํ 1,2,6

เพื่อให๎ประชาชนมีน้าในการอุปโภค ขุดลอกลึก 2 เมตร

-

-

-

3,000,000

-

ประชาชนร๎อยละ ประชาชนมีน้า

บริโภคและทาการเกษตรอยําง

จากพื้นดินเดิมรวมเป็นพื้นที่

70ได๎รับ

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

65,350 ตร.ม.

ประโยชน๑จาก

และทาการเกษตร

ประตูเปิดปิด

อยํางพอเพียง

ระบายน้าที่แก๎
ปัญหาการ
เกษตร
139 ขุดคลอง ร.5 ต.สนามคลี และ
ต.สระแก๎ว

เพื่อป้องกันน้าทํวม บรรเทาความ

เพื่อป้องกันน้าทํวม

เดือดร๎อนให๎แกํประชาชนในชํวง

ระยะทาง 4,500 เมตร

-

-

-

-

105,000

ฤดูแล๎งและปรับปรุงระบบระบายน้า

จานวนประชาชน ประชาชนมีน้า
ร๎อยละ 70ได๎รับ

อุปโภค บริโภค

ประโยชน๑จาก

และทาการเกษตร

จากการขุดคลอง

อยํางพอเพียง

น้าที่ได๎มาตรฐาน
140 กํอสร๎างดาด คสล. หมูํ 5จากชลประทาน เพื่อป้องกันน้าทํวม และแก๎ไขปัญหา ปากกว๎าง 3 เมตร ลึก 1.20
ถึงสนามชัย

-

970,000

-

-

-

ความเดือดร๎อนในพื้นที่การเกษตร เมตร ก๎นกว๎าง 0.50 เมตร
ยาว 566 เมตร

จานวนประชาชน มีน้าใช๎อยํางเพียงพอ
ร๎อยละ 70ได๎รับ

ทาให๎เกษตรกรมี

ประโยชน๑จาก

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

การสร๎าง
ดาด คสล.ที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

141 เสริมคันกั้นน้า/บ๎านทองเสือขํวนหมูํ 3 เพื่อป้องกันน้าทํวม และแก๎ไขปัญหา กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 8,000
ทั้งสองฝั่งคลองทิ้งน้าจากเขตติดตํอ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

6,450,000

-

ความเดือดร๎อนในพื้นที่การเกษตร เมตร สูง 1 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน น้าไมํทํวมขังพื้นที่
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ทางการเกษตร

ต.ดอนกายาน ถึง ต.วังน้าเย็น

ประโยชน๑จาก

และบ๎านเรือนและ

อ.บางปลาม๎า

คั้นกั้นน้าที่ได๎

มีน้าใช๎ตลอดปี

มาตรฐาน
142 สร๎างเขื่อนพร๎อมประตูปิด-เปิด

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ

กว๎าง 7 เมตร

-

-

-

-

1,500,000 จานวนประชาชน น้าไมํทํวมขังพื้นที่

บริเวณหลังบ๎านนายกฤตภาส

เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ทางการเกษตร

พิทักษ๑สัญญา หมูํ 2 ต.ไผํขวาง

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

ประโยชน๑จาก

และบ๎านเรือนและ

เขื่อนพร๎อม

มีน้าใช๎ตลอดปี

ประตูปิด - เปิด
ที่ได๎มาตรฐาน
143 ดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากพื้นที่เขต

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ

กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 600

ติดตํอ ต.ตลิ่งชัน ถึงที่

เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี

เมตร ลึก 1 เมตร

นายใย โชระเวก หมูํ 5 ต.บ๎านโพธิ์

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

-

600,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ
ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ดาดคอนกรีตคู

เกษตรกรรม

สํงน้า ที่ได๎
มาตรฐาน
144 โครงการขุดลอกบึงบ๎านโพธิ์ตั้งแตํ

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ

ระยะทาง 8 กิโลเมตร

-

-

-

5,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

ถนนสายเลี่ยงเมืองเขตเชื่อมตํอ

เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี

ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ

ต.โพธิ์พระยาถึงฝายน้าล๎น

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ขุดลอกบึงบ๎าน

เกษตรกรรม

ต.ดอนกายาน

โพธิ์ ที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

145 ดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากพื้นที่เขต

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ

กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 700 ม.

ติดตํอต.ตลิ่งชัน ถึงที่

เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี

ลึก 1 เมตร

นางสาวฉลวย รักพินิจหมูํ 5

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

700,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ

ต.บ๎านโพธิ์

ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ดาดคอนกรีตคู

เกษตรกรรม

สํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
146 ดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากพื้นที่เขตติดตํอ เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ
ต.สนามคลี ถึงที่นายเชื่อม เจริญจันทร๑ เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี
หมูํ 5 ต.บ๎านโพธิ์

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 600 ม.
ลึก 1 เมตร

-

-

-

-

600,000

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ
ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ดาดคอนกรีต

เกษตรกรรม

คูสํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
147 ดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากคันคลอง

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ

กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 1,500

วัดป่าเขตติดตํอต.พิหารแดง หมูํ 2

เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี

เมตรลึก 1 เมตร

ถึงนานางบุญนา เจริญมงคล หมูํ 3

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

-

1,500,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ

ต.บ๎านโพธิ์

ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ดาดคอนกรีต

เกษตรกรรม

คูสํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
148 ดาดคอนกรีตคูสํงน้าจากถนนกรมศิลป์ เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ
เขตติดตํอต.พิหารแดง ถึงถนนสายอูํยา- เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี
ดอนจันทร๑ หมูํ 3 ต.บ๎านโพธ๑

กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 1,500

-

-

-

1,500,000

-

เมตร ลึก 1 เมตร

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ดาดคอนกรีต

เกษตรกรรม

คูสํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

149 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้า
บ๎านลาดยายว๎า หมูํที่ 5

เพื่อจํายเป็นคําเสริมขยายคันกั้นน้า ยาว 400 เมตร กว๎าง 4.00
โดยบดอัดแนํน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

600,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

เมตร เริ่มจากทํอฝั่งข๎าม

ร๎อยละ 70 ได๎รับ การเกษตรให๎มี

คลองที่นานายฉลวย

ประโยชน๑จาก

ด๎วงประสิทธิ์ ถึงที่นา

โครงการกํอสร๎าง

นายอนุรักษ๑ สุวรรณหงส๑

คันกั้นน้าที่ได๎

ประสิทธิภาพ

มาตรฐาน
150 ดาดดอนกรีตคูสํงน้าคูํถนนสายอูํยา-

เพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่ทาการ

กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,500

ดอนจันทร๑ เขตติดตํอ ต.ดอนกายาน

เกษตรและบ๎านเรือนและให๎ได๎มี

เมตร ลึก 1.5 เมตร

จากหมูํ 7ต.บ๎านโพธิ์ ถึงเขตติดตํอ

การระบายน้าที่สะดวกสบาย

-

-

-

-

2,250,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ
ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

หมูํ 3 ต.บ๎านโพธิ์

ดาดคอนกรีตคู

เกษตรกรรม

สํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
151 โครงการขุดคลองเสริมคันดินพร๎อมลง เพื่อให๎ประชาชนมีแหลํงน้าสาหรับ ระยะทางประมาณ 300 เมตร
หินคลุกระหวํางคลองระบายน้าจาก

-

300,000

-

-

-

อุปโภคบริโภคและทาการเกษตร

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า
ร๎อยละ 70 ได๎รับ ไว๎ใช๎สาหรับการ

หมูํ 3 ต.บางงาม ถึง หมูํ 1 ต.ไรํรถ

ประโยชน๑จาก

อุปโภค-บริโภค การ

ขุดคลองเสริมคัน เกษตรกรรม
ดินพร๎อมลงหิน
คลุกที่ได๎
มาตรฐาน
152 โครงการขุดลอกคลองพญากงจาก
หมูํ 7 ต.ตะคํา ถึง หมูํ 2 ต.กฤษณา

ที่

โครงการ

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้าไว๎

ปากคลองกว๎าง 7 เมตร

แลํนได๎หมูํ 1 ต.วังน้าเย็น ขนาน

-

-

-

800,000

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ คันคลองกว๎าง 2 เมตร ลึก

ร๎อยละ 70 ได๎รับ สาหรับอุปโภคบริโภค

เกษตรที่เพียงพอตํอความต๎องการ

2.50 ม. ระยะทาง 4,000ม.

ประโยชน๑จาก

ปริมาณดินขุดไมํน๎อยกวํา

การขุดลอก

18,000 ลูกบาศก๑เมตร

คลองที่ได๎

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

153 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถ

-

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

ระยะทาง 1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

คลองชลประทาน1ซ๎าย -1 ขวา- 1ขวา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่

จากคันกั้นน้าที่เสริมแล๎วเดิมถึงเขต

คันกั้นน้าที่ได๎

ทางการเกษตร

ติดตํอต.ดอนโพธิ์ทอง

มาตรฐาน

154 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถ
แลํนได๎คลองชลประทานสองพี่น๎อง
หมูํ 5 ต.วังน้าเย็น จากบ๎านผู๎ใหญํ
แทํน ใจเสือกุลถึงเขตติดตํอ อ.เมือง

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร กว๎าง 4 เมตร

และทาการเกษตร

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

กว๎าง 4 เมตร ฐานกว๎าง 7

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร เมตร ยาว 1,000 เมตร
สูง 0.6 เมตร

-

-

-

-

300,000

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่

คันกั้นน้าที่ได๎

ทางการเกษตร

มาตรฐาน
155 โครงการเสริมคันกั้นน้า หมูํที่ 5,1
ต.ทุํงคลี - หมูํที่ 4 ต.ยางนอน

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย กว๎างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ในพื้นที่การเกษตร

อ.เดิมบางฯ (ฝั่งทุํงคลี)

-

339,000

-

-

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ฐานกว๎างเฉลี่ย 5.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

ตามเป้าหมาย พื้นที่

สูงเฉลี่ย 0.70เมตร

รับประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

ยาว 3,000 ม.

คันกั้นน้าที่ได๎

ความเสียหาย

ปริมาตรดินขุด9,975

มาตรฐาน

ลูกบาศก๑เมตร
156 โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต

เพื่อสํงน้าเข๎าพื้นที่การเกษตรให๎แกํ ปากคลองกว๎าง 3 เมตร

-

-

-

-

2,128,500 จานวนประชาชน ประชาชนมีน้าใช๎

หมูํ 7 ต.วังน้าเย็น จากเขตติดตํอ

เกษตรได๎ใช๎อยํางเพียงพอและเกิด

ก๎นคลองกว๎าง 0.4 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับประกอบ

ต.สวนแตง ถึงถนนลาดยาง

ความสะดวก

ยาว 1,500 เมตร

รับประโยชน๑จาก

อาชีพการเกษตร

คลองดาด

อยํางเพียงพอ

รพช.สพ2007

คอนกรีตที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

157 โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต

เพื่อสํงน้าเข๎าพื้นที่การเกษตรให๎แกํ ปากคลองกว๎าง 3 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,400,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีน้าใช๎

หมูํ 7 ต.วังน้าเย็น จากหน๎าบ๎าน

เกษตรได๎ใช๎อยํางเพียงพอและเกิด

ลึก 1.20 เมตร ก๎นคลอง

ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับประกอบ

นายสวัสดิ์ กาญจนะ ถึงคลอง

ความสะดวก

กว๎าง 1 เมตร ยาว

รับประโยชน๑จาก

อาชีพการเกษตร

1,860 เมตร

คลองดาด

อยํางเพียงพอ

ชลประทาน 1 ซ๎าย สวนแตง

คอนกรีตที่ได๎
มาตรฐาน
158 โครงการกํอสร๎างคลองดาด หมูํ 5

เพื่อสํงน้าเข๎าพื้นที่การเกษตรให๎แกํ กว๎าง 2.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร

ต.วังน้าเย็น จากบ๎าน

เกษตรได๎ใช๎อยํางเพียงพอและเกิด

นายอ๎วน ชาติทองถึงเขตติดตํอ

ความสะดวก

ยาว 1,000 เมตร

-

2,200,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีน้าใช๎
ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับประกอบ

รับประโยชน๑จาก

อาชีพการเกษตร

ต.สวนแตง

คลองดาด

อยํางเพียงพอ

ที่ได๎มาตรฐาน
159 กํอสร๎างอาคารพร๎อมบานปิด-เปิด

เพื่อการระบายน้าในชํวงฤดูฝน

จานวน 1 จุด

-

-

-

-

300,000

ประชาชนร๎อยละ ประชาชนมีความ

ประตูระบายน้าบริเวณเขื่อนทดน้า

หรือชํวงฤดูหลากพร๎อมกักเก็บน้า

70 ได๎รับ

ปลอดภัยจากปัญหา

ลาห๎วยหมู(คลองโปรํงแดง) หมํ 3

ไว๎ใช๎ในการเกษตรในชํวงฤดูแล๎ง

ประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่

ประตูเปิด - ปิด

ทางการเกษตร

ต.สามชุก หมูํ 8 ต.กระเสียว

ระบายน้าที่แก๎
ปัญหาการ
เกษตรได๎
160 โครงการขุดลอกคลองสํงน้า หมูํที่

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้าไว๎

กว๎าง 6 เมตร ยาว 2,100

-

-

-

2,000,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

1,3,20เชื่อมกับ อบต.หนองโอํง

สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

และของหมูํที่ 9

เกษตรที่เพียงพอตํอความต๎องการ

รับประโยชน๑จาก และทาการเกษตร

สาหรับอุปโภคบริโภค

การขุดลอก
คลองสํงน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

161 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า

เพื่อรักษาแมํน้าลาคลองให๎สะอาด ระยะทาง 7,700 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,900,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

ชลประทานสาย D2R บ๎านยาง

สามารถใช๎ในการอุปโภค-อุปโภค

ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับอุปโภค

เริ่มจากเขตติดตํอระหวําง

และการเกษตรได๎

รับประโยชน๑จาก

บริโภคและทาการ

ต.จรเข๎สามพัน อ.อูํทอง ถึงชุมชน

ขุดลอกคลอง

เกษตร

รางงิ้วงามพัฒนาหมูํที่ 1 ชุมชน

ระบายน้า

จันทร๑กระจํางฟ้าพัฒนาชุมชนอยูํดี

ชลประทาน ที่

มีสุขหมูํที่ 7 และชุมชนเจริญสุข

ได๎มาตรฐาน

หมูํที่ 8 ต.สระยายโสม อ.อูํทอง
162 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า

เพื่อรักษาแมํน้าลาคลองให๎สะอาด ระยะทาง 3,700 เมตร

-

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

ชลประทานสาย D2R สองพี่น๎อง

ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับอุปโภค

เริ่มจากเขตติดตํอระหวํางต.หนองบํอ และการเกษตรได๎

รับประโยชน๑จาก

บริโภคและทาการ

อ.สองพี่น๎อง ถึงชุมชนบํอปั้นพัฒนา

ขุดลอกคลอง

เกษตร

หมูํที่ 2 และชุมชนก๎าวสร๎างสรรค๑

ระบายน้า

พัฒนาหมูํที่ 9 ต.สระยายโสม

ชลประทาน ที่

อ.อูํทอง

ได๎มาตรฐาน

163 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถ
แลํนได๎หมูํที่ 1 ต.วังน้าเย็น

สามารถใช๎ในการอุปโภค-อุปโภค

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

-

2,000,000

-

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร กว๎าง 4 เมตร

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

ขนานคลองชลประทาน 1 ซ๎าย- 1

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่

ขวา-1 ขวา จากคันกั้นน้าที่เสริมแล๎ว

การกํอสร๎างคัน

ทางการเกษตร

เดิมถึงเขตติดตํอ ต.ดอนโพธิ์ทอง

กั้นน้า ที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

164 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิด

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

กว๎าง 4 ม. ฐานกว๎าง 7 ม.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ

รถแลํนได๎คลองชลประทานสองพี่น๎อง ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 1,000 ม. สูง 0.60 ม.

ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

หมูํที่ 5 ต.วังน้าเย็นจากบ๎าน

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

ผู๎ใหญํแทํน ใจเสือกุล ถึงเขตติดตํอ

การกํอสร๎างคัน

การเกษตร

อาเภอเมืองฯ

กั้นน้า ที่ได๎
มาตรฐาน

165 โครงการเสริมดินทาคันกั้นน้า หมูํที่
3,2,14,12 ต.มะขามล๎ม
อ.บางปลาม๎า เชื่อมตํอต.วัดดาว

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

กว๎าง 4 เมตร สูง 1 เมตร

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 3,000 เมตร

-

-

-

-

4,500,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

การกํอสร๎างคัน

การเกษตร

กั้นน้า ที่ได๎
มาตรฐาน
166 โครงการขุดลอกคลองพญากงจาก ม.7 เพื่อรักษาแมํน้าลาคลองให๎สะอาด ปากคลองกว๎าง 7 ม.คันคลอง
ต.ตะคํา ถึง ม.2 ต.กฤษณา

-

800,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ

สามารถใช๎ในการอุปโภค-อุปโภค

กว๎าง 2 เมตร ลึก 2.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

และการเกษตรได๎

ระยะทาง 4,000 ม. ปริมาตร

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

ดินขุดไมํน๎อยกวํา 18,000

การขุดลอก

การเกษตร

ลูกบาศก๑เมตร

คลองพญากง
ที่ได๎มาตรฐาน

167 โครงการเสริมดินกั้นน้า หมูํ 3,2,14,12 เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้าไว๎
ต.มะขามล๎ม เชื่อมตํอต.วัดดาว

กว๎าง 4 เมตร สูง 1 เมตร

-

-

-

4,500,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ ยาว 3,000 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับอุปโภคบริโภค

เกษตรที่เพียงพอตํอความต๎องการ

รับประโยชน๑จาก

และทาการเกษตร

คันกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

168 โครงการขุดลอกบํอยืมเลียบคลอง
สํงน้า 1 ขวา 1 ขวา

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

- ตอนที่ 1 ชํวงหมํที่ 3

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ขนาดปากกว๎าง 6 ม.ก๎นกว๎าง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

977,900

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

2 ม. ลึก 2 ม.จากแยกถนน

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

ลาดยางกรมทางหลวงแผํนดิน

ขุดลอกบํอยืม

การเกษตร

สายทางบ๎านโค๎งบํอแรํ -บ๎าน

เลียบคลองสํงน้า

โค๎งบํอแรํ ระยะทาง 1,100ม.

ที่ได๎มาตรฐาน

- ตอนที่ 2 ฃํวงหมูํที่ 6
ปากกว๎าง 6 ม. ก๎นกว๎าง 2ม.
ลึก 2 ม. ระยะทาง 2,500 ม.
- ตอนที่ 3 ชํวงหมูํที่ 2

และพิ้นที่เขต ต.หนองโพธิ์
ปากกว๎าง 6 ม.ก๎นกว๎าง
2 เมตร ลึก 2 เมตร
ะยะทาง 2,400 เมตร

169 โครงการสร๎างเสริมคันกั้นน้าคันคลอง
ชลประทานหมูํที่ 1 ต.บางตะเคียน

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

กว๎าง 3 ม. ยาว 3,770ม.

-

-

-

-

549,300

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ฐานกว๎าง 6 ม. สูง 1.30 ม.

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

ถึงบริเวณคันคลองสํงน้าชลประทาน

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

หมูํที่ 5 ต.ต๎นตาล

สร๎างเสริมคัน

การเกษตร

กั้นน้าคันคลอง
ที่ได๎มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยถม
ดินพร๎อมลงลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ 1

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

ถมดินกว๎าง 5 ม. สูง 0.40 ม.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีความ

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 1,200 ม.ปริมาตรดินถม

ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา
น้าทํวมพื้นที่ทาง

ต.เขาพระถึงเขตตาบลหัวเขา

2,880 ลูกบาศก๑ ม. พร๎อม

รับประโยชน๑จาก

อ.เดิมบางนางบวช

ลงลูกรังผิวคันบดอัดแนํนกว๎าง

ปรับปรุงคันกั้นน้า การเกษตร

5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว

ที่ได๎มาตรฐาน

1,200 เมตร ปริมาตรลูกรัง
936 ลูกบาศก๑เมตร
171 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยถมดิน
เสริมคันพร๎อมลงหินคลุก หมูํที่ 1

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร

กว๎างเฉลี่ย 2.50 เมตร

-

-

-

600,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

ต.ต๎นตาล อ.สองพี่น๎อง

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

ปรับปรุงคันกั้นน้า การเกษตร
ที่ได๎มาตรฐาน
172 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยถม
ดินเสริมคันพร๎อมลงลูกรัง หมูํ 4

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

กว๎าง 3.50 เมตร

-

800,000

-

-

-

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 1,200 เมตร

จานวนประชาชน ประชาชนจะได๎รับผล
ร๎อยละ 70 ได๎

ประโยชน๑มาก

ต.วัดโบสถ๑ อ.บางปลาม๎า-

รับประโยชน๑จาก

แก๎ภัยแล๎ง

หมูํที่ 5 ต.บางพลับ อ.สองพี่น๎อง

ปรับปรุงคันกั้น
น้าที่ได๎มาตรฐาน

173 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 9
ต.กระจัน-หมูํที่ 5 ต.เจดีย๑

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ระยะทาง 1,500 เมตร

-

-

-

1,500,000

-

ในพื้นที่การเกษตร

จานวนประชาชน คลองระบายน้าไมํ
ร๎อยละ 70 ได๎

ตื้นเขินและทาให๎

รับประโยชน๑จาก

น้าไหลสะดวก

ขุดลอกคลองที่
ได๎มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

174 โครงการเสริมคันกั้นน้าพร๎อมลงลูกรัง เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข
หมูํ 7, 8 ต.ไผํกองดิน -หมูํ 7

กว๎าง 3.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,500,000

-

-

-

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 1,200 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

ต.วังพัฒนา อ.บางซ๎าย

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

จ.พระนครศรีอยุธยา

เสริมคันกั้นน้าที่

การเกษตร

ได๎มาตรฐาน
175 โครงการวางทํอระบายน้า

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้าไว๎

ขนาด Ø0.80 เมตร พร๎อม

-

-

-

599,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ

หมูํที่ 10,11 ต.หนองหญ๎าไซ-หมูํที่ 6

สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ บํอพักสาเร็จรูปยาว 80 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

ต.ทัพหลวง

เกษตรที่เพียงพอตํอความต๎องการ

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

วางทํอระบายน้า

การเกษตร

และสร๎างรางระบายน้า

ที่ได๎มาตรฐาน
176 โครงการเสริมคันกั้นน้าโดยลงหินคลุก เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข
หมูํที่ 2,8 ต.บ๎านโพธิ์ อ.เมือง 2 สาย

กว๎าง 4 เมตร

-

-

-

-

1,459,900 จานวนประชาชน ประชาชนมีความ

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 2,500 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

เสริมคันกั้นน้าที่

การเกษตร

ได๎มาตรฐาน
177 โครงการขุดลอกคลองสํงน้า
หมูํที่ 1,2,4,6,8 ต.บ๎านโพธิ์

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้าไว๎

จานวน 11 สาย

-

-

-

500,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ

สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎ในการ

ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

เกษตรที่เพียงพอตํอความต๎องการ

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

การขุดลอก

การเกษตร

คลองสํงน้า ที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

178 โครงการเสริมแนวคันกั้นน้า หมูํที่ 7
ต.ศาลาขาว-หมูํที่ 3 ต.ศาลาขาว

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

จานวน 1 สาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,500,000

-

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

เสริมแนวคันกั้น

การเกษตร

น้าที่ได๎มาตรฐาน
179 โครงการปรับปรุงเสริมคันกั้นน้า
พร๎อมลงลูกรังหมูํที่ 1,5 ต.ทําระหัด

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

กว๎าง 3 เมตร

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร ยาว 2,000 เมตร

-

-

-

1,900,000

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทาง

เสริมแนวคันกั้น

การเกษตร

น้าที่ได๎มาตรฐาน

180 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพืช
ในคูระบายน้าดอนแค หมูํที่ 6

เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกดินตะกอน

ปากกว๎างเฉลี่ย 4.00ม. ก๎น

และวัชพืชในคูระบายน้า

กว๎างเฉลี่ย 2.60 ม. ลึกเฉลี่ย

ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

1.40 ม.ระยะทางยาว 590ม.

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

มีปริมาตร 2,725.00 ลบ.ม.

การขุดลอกดิน

หรือมีปริมาตรดินตะกอนและ

ตะกอนและวัชพืช

วัชพืชไมํน๎อยกวํา 1,357.00

ในคูระบายน้า

ตาบลพิหารแดง อาเภอเมือง

-

900,000

-

-

-

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

ที่ได๎มาตรฐาน
181 โครงการเสริมขยายคันกั้นน้า

เพื่อจํายเป็นคําเสริมขยายคันกั้นน้า เสริมขยายคันกั้นน้าโดยบดอัด

-

-

-

800,000

-

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

โดยบดอัดแนํนหมูํที่ 8 ตาบลวัดโบสถ๑ - โดยบดอัดแนํน

แนํนผิวคันกว๎างเฉลี่ย 4 ม.

ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

ตาบลมะขามล๎มอ.บางปลาม๎า

ฐานกว๎างเฉลี่ย 8.00 ม. สูง

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

(ชํวงที่ 1)

เฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.70 ม.

การเสริมขยาย

ยาว620 ม.ปริมาตรดินถมบด

คั้นกั้นน้าโดยบด

อัดแนํน 2,728 ลบ.ม.

อัดแนํน ที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

182 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพืช
ในคูระบายน้า หมูํที่ 3 ตาบล

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกดินตะกอน

ปากกว๎างเฉลี่ย 5.00 เมตร

และวัชพืชในคูระบายน้า

ก๎นกว๎างเฉลี่ย 3.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

ระยะทาง300.00 ม.

การขุดลอกดิน

มีปริมาตร 3,187.00ลบ.ม.

ตะกอนและ

หรือมีปริมาตรดินตะกอน

วัชพืชในคู

และวัชพืชไมํน๎อยกวํา

ระบายน้า

1,612.00ลบ.ม.

ที่ได๎มาตรฐาน

พิหารแดง อาเภอเมือง

183 โครงการขุดลอกคูสํงน้าภายในหมูํบ๎าน เพื่อแก๎ไขปัญหาและบรรเทา

จานวน 4 สาย

-

-

-

1,900,000

-

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

หมูํที่ 6, 7, 8, 9

ความเดือดร๎อนของประชาชน

หมูํที่ 6 ยาว 1,600 ม.ลึก 1

ร๎อยละ 70 ได๎

สาหรับอุปโภคบริโภค

เมตร ปากกว๎าง 3.50 เมตร

รับประโยชน๑จาก

และทาการเกษตร

ก๎นคูกว๎าง 2 เมตร
หมูํที่ 7 ยาว 1,150 ม.ลึก 1

การขุดลอกคู

ม.ปากกว๎าง 3 ม.ก๎นคูกว๎าง

มาตรฐาน

สํงน้า ที่ได๎

1.50 เมตร
หมูํที่ 8 ยาว 1,700 ม. ลึก
1.50 ม.ปากกว๎าง 3 เมตร
ก๎นคูกว๎าง 2.50 เมตร
หมูํที่ 9 ยาว 1,100 ม. ลึก
1 เมตร ปากกว๎าง 3 เมตร
ก๎นคูกว๎าง 2 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

184 โครงการกํอสร๎างคันดินกั้นน้า
บ๎านลาดสนุน หมูํที่ 5

เพื่อจํายเป็นคําเสริมขยายคันกั้นน้า ยาว 6.00 ม. กว๎าง 4.00 ม.
โดยบดอัดแนํน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

600,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

เริ่มจากที่นานายสงัดแตงอํอน

ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

ถึงเขตติดตํอ ตาบลบ๎านช๎าง

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

การกํอสร๎างคัน
ดินกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
185 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าชนิดรถแลํน เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไขปัญหา ระยะทาง 1,000 เมตร
ได๎ หมูํที่ 1 ต.วังน้าเย็น ขนานคลอง
ชลประทาน1 ซ๎าย - ขวา-1 ขวา

น้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร หมูํ 1

กว๎าง 4 เมตร

-

-

-

-

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีความ
ร๎อยละ 70 ได๎

ปลอดภัยจากปัญหา

รับประโยชน๑จาก

น้าทํวมพื้นที่ทางการ

จากคันกั้นน้าที่เสริมแล๎วเดิม

การกํอสร๎างคัน

(บริเวณที่นานายสนั่น สวํางอารมณ๑)

ดินกั้นน้าชนิด

ถึงเขตติดตํอตาบลดอนโพธิ์ทอง

รถแลํน ที่ได๎

(บริเวณที่นานายนพดล เกิดสมนึก)

มาตรฐาน

186 โครงการปรับปรุงสภาพคันคลอง
ระบายน้าสายใหญํจรเข๎สามพัน

เพื่อให๎ประชาชนมีสายทางคมนาคม กว๎าง 8 เมตร ยาว
ที่สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

3,000,000 -

เกษตร

จานวนประชาชน ประชาชนมีสายทาง

6,000 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

(ฝั่งขวา) เป็นถนนลงหินคลุกจาก

รับประโยชน๑จาก

ต.ยุ๎งทะลายถึงเทศบาลบ๎านดอน

ปรับปรุงสภาพ

คมนาคมที่สะดวก

คันคลองระบาย
น้า ที่ได๎
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

187 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า
หมูํ 13 ต.หนองหญ๎าไซ

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย จานวน 1 สาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

500,000

-

ในพื้นที่การเกษตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน
ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

ขุดลอกคลอง
ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน
188 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า
หมูํที่ 4 ต.สนามคลี ถึงหมูํที่ 3
ต.ตลิ่งชัน

เพื่อไมํให๎คลองระบายน้าตื้นเขิน

กว๎าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร

และทาให๎น้าไหลสะดวก

ระยะทาง 800 เมตร

-

-

-

-

700,000 จานวนประชาชน คลองระบายน้าไมํ
ร๎อยละ 70 ได๎

ตื้นเขินและทาให๎

รับประโยชน๑จาก

น้าไหลสะดวก

ขุดลอกคลอง
ระบายน้าที่ได๎
มาตรฐาน
189 โครงการขุดลอกบึงสัมพันธ๑ หมูํที่ 6

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีแหลํงน้า

ขนาดกว๎างเฉลี่ย5. ม.สูงเฉลี่ย

ต.ทุํงคลี-เขตหมูํที่ 5,6 ต.ยางนอน

ไว๎สาหรับอุปโภคบริโภคและใช๎

0.80 ม. ยาว 5,500 ม.

ร๎อยละ 70 ได๎

อ.เดิมบางนางบวช

ในการเกษตรที่เพียงพอตํอ

ปริมาตรดินขุด 24,750

รับประโยชน๑จาก มีแหลํงน้าไว๎ใช๎สาหรับ

ความต๎องการ

ลูกบาศก๑เมตร พร๎อมตกแตํง

ขุดลอก ที่ได๎

ขอบคันให๎เรียบ

มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ต.ทุํงคลี- เขต ต.โคกช๎าง อ.เดิมบางฯ

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร
ในพื้นที่การเกษตร

(ชํวงที่ 1)

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

190 โครงการเสริมคันกั้นน้า หมูํที่ 2,4,6

-

-

-

840,000

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล
พื้นที่และ ต. ใกล๎เคียง

อุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,000,000 จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 600

ร๎อยละ 70 ได๎

ตามเป้าหมาย พื้นที่

เมตร ปริมาตรดินถม 3,448

รับประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

ลูกบาศก๑เมตร

การกํอสร๎างคัน

ความเสียหาย

ดินกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
191 โครงการเสริมคันกั้นน้าคลอง
หมูํที่ 5,1 ต.ทุํงคลี - หมูํที่ 4
ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย กว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร
ในพื้นที่การเกษตร

-

-

-

-

187,000

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ฐานกว๎าง 3.40 ม. สูงเฉลี่ย

ร๎อยละ 70 ได๎

ตามเป้าหมาย พื้นที่

0.70 เมตรยาว 1,500 เมตร

รับประโยชน๑จาก

การเกษตรไมํได๎รับ

ปริมาตรดินขุด 2,835

การกํอสร๎างคัน

ความเสียหาย

ลูกบาศก๑เมตร

ดินกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน

192 โครงการเสริมคันดินกั้นน้า
คลองสุพรรณ 3

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย จานวน 1 แหํง

-

-

-

1,300,000

-

ในพื้นที่การเกษตร

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน
ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

การกํอสร๎างคัน
ดินกั้นน้าที่ได๎
มาตรฐาน
193 โครงการกํอสร๎างเขื่อน

เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างเขื่อนกันดิน กํอสร๎างเขื่อนกันดินป้องกัน

-

-

-

15,000,000

15,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนในตาบล

ป้องกันตลิ่งริมแมํทําจีนบริเวณ

ตลิ่งริมแมํน้าทําจีนบริเวณ

ร๎อยละ 70 ได๎

พื้นที่และตาบล

สะพานเลี่ยงเมือง ตาบลมดแดง

สะพานเลี่ยงเมือง

รับประโยชน๑จาก

ใกล๎เคียงมีแหลํงน้าไว๎

ตาบลมดแดง

เขื่อน มีแหลํงน้า

ใช๎สาหรับอุปโภค

อาเภอศรีประจันต๑

ไว๎ใช๎สาหรับ
อุปโภค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

194 โครงการขุดลอกดินตะกอนและวัชพืช
ในคูระบายน้า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกดินตะกอน

ปากกว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร

จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

และวัชพืชในคูระบายน้า

ก๎นกว๎างเฉลี่ย 1.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

ระยะทางยาว 1,749.00 ม.

การขุดลอกดิน

มีปริมาตร 3,060.75 ลบ.ม.

ตะกอนและ

หรือมีปริมาตรดินตะกอนและ

วัชพืช ในคู

วัชพืชไมํน๎อยกวําว

ระบายน้า

1,967.63 ลบ.เมตร
195 โครงการขุดลอกดินตะกอนและ

เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกดินตะกอน

ปากกว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร

-

-

-

-

1,000,000 จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน

วัชพืชในคูระบายน้า

และวัชพืชในคูระบายน้า

ก๎นกว๎างเฉลี่ย 1.50 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

รับประโยชน๑จาก

ประสิทธิภาพ

ระยะทางยาว 1,749.00 ม.

การขุดลอกดิน

มีปริมาตร 3,060.75 ลบ.ม.

ตะกอนและ

หรือมีปริมาตรดินตะกอนและ

วัชพืช ในคู

วัชพืชไมํน๎อยกวําว1,967.63

ระบายน้า

ลบ.เมตร
196 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้าภายใน

เพื่อป้องกันน้าทํวมพืชผลทางการ

จานวนประชาชนที่ได๎รับ

-

1,000,000

-

-

-

จานวนประชาชน สามารถแก๎ไขปัญหา

หมูํบ๎านของตาบลสวนแตง

เกษตรในชํวงฤดูฝนและเกิดวิกฤต

ประโยชน๑ประมาณ 2,000 -

ร๎อยละ 70 ได๎รับ น้าทํวมและภัยแล๎ง

การกํอสร๎างคันกั้นน้า เขตพื้นที่หมูํ 6

น้าทํวมฉับพลับในพื้นที่และเขต

3,000 คน

ประโยชน๑จาก

ที่มีผลกระทบ

เขตติดตํอกับตาบลวังน้าเย็น

ติดตํอบริเวณใกล๎เคียง

การกํอสร๎างคัน

ตํอพืชผลทางการ

กั้นน้า

เกษตรของประชาชน

ที่ได๎มาตรฐาน

ในพื้นที่และบริเวณ
ใกล๎เคียงได๎อยําง
ยั่งยืน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

787,000

787,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อเป็นการป้องกันน้าทํวมพื้นที่

จุดที่ 1 (ชํวงที่ 2) ถมดินเสริม

การเกษตร

คันป้องกันน้าทํวมพร๎อมบดอัด

ร๎อยละ 70 ได๎

ผลผลิตทางการ

เกษตรของราษฎร จานวน 2 จุด

ผิวคันบนกว๎างเฉลี่ย 4 ม.

รับประโยชน๑จาก

เกษตรเพิ่มขึ้น

หมูํที่ 5 ต.สาลีอ.บางปลาม๎า

ฐานกว๎างเฉลี่ย 6 ม.

การปรับปรุงคัน

เนื่องจากไมํต๎อง

ถึงเขตหมูํที่ 4 ต.บ๎านช๎างอ.สองพี่น๎อง

สูงเฉลี่ยหลังคันเดิม 0.60 ม.

กั้นน้าโดยถมดิน

ประสบปัญหาภัย

ปริมาตรดินบดอัด1,634

เสริมคัน ที่ได๎

น้าทํวม

ลูกบาศเมตร
จุดที่ 2 ถมดินเสริมคันป้องกัน

มาตรฐาน

197 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยถมดิน
เสริมคันเพื่อป้องกันน้าทํวมพื้นที่การ

น้าทํวมพร๎อมบดอัดผิวคันบน
กว๎างเฉลี่ย 4 ม. ฐานกว๎าง

จานวนประชาชน พื้นที่การเกษตรมี

เฉลี่ย 7.50 ม. สูงเฉลี่ยจาก
หลังคันเดิม 0.60 ม. ยาว
600 ม.ปริมาตรดินบดอัด
2,375 ลูกบาศก๑เมตร
รวม 2 จุด ความยาว 1,000
ม. รวมคิดปริมาตรดินบดอัด
4,009 ลูกบาศก๑เมตร
198 โครงการขุดลอกเหมืองน้าสายหนอง

เพื่อลดการตื้นเขินของแหลํงน้า

หลอด เขตติดตํอระหวํางหมูํ 6 ตาบล

กว๎าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร

-

-

-

2,362,500

-

ระยะทาง 1,800 เมตร

จานวนประชาชน การระบายน้ามี
ร๎อยละ 70 ได๎

ดอนเจดีย๑ และหมูํ 3 ต.ทะเลบก และ

รับประโยชน๑จาก

หมูํ 9 ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย๑

การขุดลอก

ตาบลดอนเจดีย๑ อาเภอดอนเจดีย๑

เหมืองน้า ที่ได๎

ประสิทธิภาพ

มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

199 โครงการปรับปรุงคลองน้าป่า
(ห๎วยตาแดง) ชํวงที่ 2 หมูํที่ 3,9

เพื่อเป็นการป้องกันและแก๎ไข

ขุดลอกกาจัดวัชพืชถมดิน

ปัญหาน้าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร อัดแนํนเพื่อป้องกันการกัด

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1,500,000

1,500,000 จานวนประชาชน มีการพัฒนาด๎าน
ร๎อยละ 70 ได๎

การเกษตรให๎มี
ประสิทธิภาพ

ตาบลหนองโอํง อาเภออูํทอง

เซาะของน้า เรียงหินทิ้ง

รับประโยชน๑จาก

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดาเนินการตํอ

ปลูกหญ๎าแฝก คลุมดินบริเวณ

ปรับปรุงคลอง

จากชํวงที่ 1 หลังฝายกั้นน้าหมูํที่ 9

ปากบนทั้งสองข๎าง ขุดดิน

น้าป่า (ห๎วยตา

ไปทางคลองชลประทาน ม.อ.

ปรับแตํงเชิงลาด (Slope)

แดง)

ให๎มีขนาดปากคลองกว๎าง
เฉลี่ย 12 เมตร คันคลอง
กว๎างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกเฉลี่ย
2 เมตร ยาว 340 เมตร

200 โครงการบารุงดูแลรักษาทรัพย๑สิน

-เพื่อสํงเสริมและพัฒนาปรับปรุง

สนามกีฬากลาง

ซํอมแซม ปรับปรุง ตํอเติม ทรัพย๑สิน

ตํอเติมทรัพย๑สินที่อยูํในความ

อาเภอดอนเจดีย๑

ที่อยูํในการดูแลรับผิดชอบขององค๑การ

รับผิดชอบขององค๑การบริหาร

บริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี

สํวนจังหวัดสุพรรณบุรี

201 โครงการดาดคอนกรีต คสล. หมูํที่ 3

2,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

บารุงรักษา

ทาให๎สนามกีฬากลาง

สนามกีฬากลาง

อาเภอดอนเจดีย๑

อาเภอดอนเจดีย๑

อยูํในสภาพสมบูรณ๑
พร๎อมใช๎งาน

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ปากคูกว๎าง 3.00 เมตร

-

-

1,500,000

-

-

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต

ถึงเขตหมูํที่ 7 ตาบลบ๎านโพธิ์ ไปเชื่อม ในพื้นที่การเกษตร

ก๎นคูกว๎าง 0.50 เมตร ลึก

ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

เขตหมูํที่ 6 ตาบลพิหารแดง

1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 725 เมตร

จากดาดคูสํงน้า

ความเสียหาย

(ชํวงที่ 3)

ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา

ที่ได๎มาตรฐาน

1,765 ลบ.ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

202 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าสาธารณะ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

348,000

348,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อเก็บกักน้าไว๎ใช๎ในการอุปโภค

สภาพเดิม ขนาดปากกว๎าง

บริโภคและใช๎ในการเกษตร

เฉลี่ย 80 เมตร ยาว 122 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

ไว๎ใช๎ในการอุปโภค

ตาบบลสระกระโจม อาเภอดอนเจดีย๑

ก๎นสระกว๎างเฉลี่ย 62 เมตร

รับประโยชน๑จาก

บริโภค และใช๎ในการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาวเฉลี่ย 106 เมตร ลึกเฉลี่ย

การขุดลอกสระ

เกษตร

3.50 เมตร

เก็บน้าสาธารณะ

ประจาหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 (สระลั่นทม)

ขุดลอกใหมํ ให๎มีปากกว๎าง 80
เมตร ยาว 123 เมตร ก๎นสระ
กว๎าง 38 เมตร ยาว 81 เมตร
ลึก 6.00 เมตร ปริมาณดินขุด
9,210 ลบ.ม. พร๎อมปรับแตํง

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

ขึ้นรูปคันสระและขนย๎ายดิน
เพื่อเก็บกักน้าไว๎ใช๎ในการอุปโภค

สภาพเดิม ขนาดปากกว๎างเฉลี่ย

บริโภคและใช๎ในการเกษตร

83 เมตร ยาวเฉลี่ย 87 เมตร

ร๎อยละ 70 ได๎

ไว๎ใช๎ในการอุปโภค

ทะเลบก อาเภอดอนเจดีย๑ จังหวัด

ก๎นสระเดิมกว๎าง 73 เมตร

รับประโยชน๑จาก

บริโภค และใช๎ในการ

สุพรรณบุรี

ยาว 77 เมตร ลึกเฉลี่ย

การขุดลอกสระ

เกษตร

2.00 เมตร
ขุดลอกใหมํ ปากสระกว๎าง

เก็บน้าสาธารณะ

203 โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ
หนองจิกสลักพระ หมูํที่ 9 ตาบล

-

677,000

677,000

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนมีแหลํงน้า

78 เมตร ยาว 84 เมตร ก๎นสระ
กว๎าง 52 เมตร ยาว 58 เมตร
ลึก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
14,470 ลบ.ม. พร๎อมปรับแตํง
ขึ้นรูปคันสระและขนย๎ายดิน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

204 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยเท

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม

ดาเนินการปรับปรุงคันกั้นน้า

คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 3422

ให๎ได๎มาตรฐาน

โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาชน

มีมาตรฐาน

หมูํที่ 7 บ๎านไผํชํองลม บริเวณทาง

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร

ร๎อยละ 70

2. ลดอุบัติเหตุใน

เข๎าเตาเผาขยะ ถึงสะพานสามตาบล

เดินทางประชาชนสัญจรได๎อยําง

ยาว 2,994 เมตร พร๎อม

ได๎รับประโยชน๑

การเดินทางสามารถ

หมูํที่ 2 บ๎านทองประดิษฐ๑ ตาบล

สะดวก รวดเร็ว

เสริมดินไหลํทาง

จากการปรับ

เดินทางได๎สะดวก

บางเลน หมูํที่ 1 ตาบลต๎นตาล

3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิตทาง

ปรุงคันกั้นน้า

รวดเร็ว

และเขตเทศบาลเมืองสองพี่น๎อง

การเกษตรมีความสะดวก

205 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยถมดิน
เสริมคันบดอัดแนํน หมูํที่ 6 ตาบล

เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย สภาพเดิม ผิวคันกว๎าง 2.50
ในพื้นที่การเกษตร

เมตร ฐานกว๎าง 3.00 เมตร

-

-

1,500,000

-

10,000,000 จานวน

-

1. เส๎นทางคมนาคม

จานวนประชาชน เกษตรกรได๎ผลผลิต
ร๎อยละ 70

ตามเป้าหมาย พื้นที่

วังน้าเย็น อาเภอบางปลาม๎า - ตาบล

สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 410

ได๎รับประโยชน๑

การเกษตรไมํได๎รับ

สวนแตง อาเภอเมือง จังหวัด

เมตร
ดาเนินการ ถมเสริมคันบด

จากคันกั้นน้า

ความเสียหาย

สุพรรณบุรี (ชํวงที่ 5)

ที่ได๎มาตรฐาน

อัดแนํนขนาดผิวคันกว๎าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ฐานกว๎าง
เฉลี่ย 9.50 เมตร สูงเฉลี่ยจาก
ท๎องนา 1.60 เมตร ยาว
410 เมตร ปริมาตรดินถม
ไมํน๎อยกวํา 5,034 ลบ.ม.
206 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้าโดยการ

เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางสัญจรและ

ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร

-

-

2,000,000

-

-

มีคันกั้นน้าที่ได๎รับ ประชาชนในตาบล

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2 ตาบล

บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

หนา 0.15 เมตร ยาว

การปรับปรุง

และประชาชนในพื้นที่

บางใหญํ เชื่อมตํอตาบลวัดดาว อาเภอ ให๎เกิดความสะดวกรวกเร็ว

1,600 เมตร หรือพื้นที่

ระยะทาง 1,600

ใกล๎เคียงได๎รับความ

บางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี (ชํวงที่ 2) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน

คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 1,940

เมตร

สะดวกรวดเร็วในการ

ตร.ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

สัญจรมากขึ้น
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
207 โครงการบารุงรักษาทางน้าตาม
ภารกิจถํายโอน

เพื่อเป็นคําใช๎จาํ ยตามโครงการ

-การกาจัดวัชพืชทางน้า

บารุงรักษาแมํนาทํ
้ าจีนรวมระยทาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ร๎อยละ 50 ของ

ทาให๎คุณภาพของลุํมน้า

ซึ่งกํอให๎เกิดมลภาวะทางน้า

พื้นที่รับผิดชอบ

คลองที่ได๎รับการ

123 กิโลเมตร และคลองถํายโอน

ที่สํงผลกระทบตํอสภาพ

ปริมาณวัชพืช

ถํายโอนดีขึ้น ประชาชน

ในเขตอาเภอบางปลาม๎า จานวน

แวดล๎อม เชํน งานขุดลอก

ทางน้าลดลง

สามารถใช๎ประโยชน๑

6 สาย ระยะทางรวม 38 กิโลเมตร

งานปรับปรุงภูมิทศั น๑ริมตลิ่ง

ตลอดจนเป็นเส๎นทาง
คมนาคม สํงเสริมให๎

เศรษฐกิจภายในชุมชน
เกิดการขยายตัว

รวม 207 โครงการ

9,500,000

82,364,000 25,025,000 269,073,200 225,596,555

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทาง

เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ดาเนินการปรับปรุงบน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 จานวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุลดลง

-เมื่อดาเนินการ

ถนนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เชํน

ตามจุดเสี่ยงบนสายทางตํางๆ ทาให๎ สายทางที่อยูํในความรับผิดชอบ

ทางรํวม ทางแยก หน๎าโรงเรียน และ

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

ของ อบจ.สุพรรณบุรี ภายใน

ความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎

อื่นๆ บนสายทางที่อยูํในความ

แกํชีวิตและทรัพย๑สินของผู๎ใช๎

110 สายทาง

ถนนและลดอุบัติเหตุ

รับผิดชอบของ อบจ.สุพรรณบุรี

เส๎นทาง

ปรับปรุงแล๎วเสร็จ เกิด

ตามจุดเสี่ยงบนสายทาง
ตํางๆ ทาให๎ราษฎร
อยูํดี มีสุข นาความ
เจริญสูํทอ๎ งถิ่นเกิดความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย๑สิน
รวม 1 โครงการ

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จ๎างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สัญญาณไฟจราจร ไฟเตือนเพื่อ

บริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้า

สายทางตํางๆ ในยามค่าคืน ทาให๎

สาธารณะ สัญญานไฟจราจร

สาธารณะเพื่อ

แล๎วเสร็จลดอุบัติเหตุ

ไฟเตือน แบบพลังงาน

สํองสวํางตามจุด

ตามจุดเสี่ยงบนสายทาง

ชีวิตและทรัพย๑สินของผู๎ใช๎เส๎นทาง แสงอาทิตย๑, แบบตํอกับ
กระแสไฟฟ้า หรือแบบอื่นๆ

-

ตัวชี้วัด

เพื่อลดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงบน

สํองสวํางตามจุดเสี่ยงตํางๆ บนสายทาง เกิดความสะดวกและปลอดภัยแกํ
ที่อยูํในความรับผิดชอบขององค๑การ

งบประมาณและที่มา

120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 ติดตั้งไฟฟ้า

เมื่อจ๎างเหมาดาเนินการ

เสี่ยงๆ บนสายทาง ตํางๆ จะทาให๎ราษฎร
110 สายทาง

อยูํดี มีสุข นาความ

ตามความเหมาะสมเพื่อ

เจริญสูํท๎องถิ่น เกิด

สํองสวํางบนสายทางที่อยูํใน

ความปลอดภัยทั้งชีวิต

ความรับผิดชอบขององค๑การ

และทรัพย๑สิน ผลผลิต

บริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ทางการเกษตรเสียหาย

แบบ ผ 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโคภและการส่งออก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
1.1 แผนงาน.............
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วสู่สากล
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่ ว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

1

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้าหวายสอ
เพือ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจา
ตาบล

เพือ่ ให้ประชาชนได้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จานวน 1 โครงการ

2

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล
ตาบลต้นตาล อาเภอสองพีน่ ้อง

เพือ่ เป็นสถานที่ในการจาหน่าย
สินค้าให้กับนักท่องเที่ยว

ขนาดกว้าง 30 เมตร
ยาว 60 เมตร

-

-

3

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในโบราณสถาน
วัดสนามชัย เพือ่ แป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ตาบลสนามชัย
อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่พักผ่อน
และเป็นสถานที่ออกกาลังของ
ประชาชน

จานวน 1 แห่ง

-

-

งบประมาณและทีม่ า
2563
(บาท)
5,000,000

8,100,000

-

2564
(บาท)
5,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
5,000,000 จานวน 1
โครงการ

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

19,000,000 จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
ประชาชนในตาบล
เนินพระปรางค์ประชาชน
ทั่วไป และได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
มีแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ตาบลต้นตาล

ร้อยละ 80 ของ
จานวนนักท่องเที่ยว
มาพักผ่อนเพิม่ ขึ้น
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ที่

4

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงดงตาล

วัตถุประสงค์

เพือ่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ถนนลาดยางพารา
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
8,000 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2563
(บาท)
9,805,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
มีแหล่งท่องเที่ยวภายใน
เทศบาลตาบลวังยาง

รวม 4 โครงการ

-

-

22,905,000

5,000,000 24,000,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
3,000,000 จานวน 1
โครงการ

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั

1

โครงการสร้างเชื่อนคอนกรีต
พร้อมแพหน้าวัด หมู่ที่ 3
บ้านลาบัว ตาบลจรเข้ใหญ่

เพือ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจให้กับประชาชนในชุมชน
และสนับสนุนให้พนื้ ที่ดังกล่าว
เกิดการท่องเที่ยวอันส่งผลต่อการ
กระจายรายได้ให้ชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้น

ความยาว 100.00 เมตร

2561
(บาท)
-

2

โครงการสร้างเชื่อนบันไดหน้าวัด
หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทราย
ตาบลจรเข้ใหญ่

เพือ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจให้กับประชาชนในชุมชน
และสนับสนุนให้พนื้ ที่ดังกล่าว
เกิดการท่องเที่ยวอันส่งผลต่อการ
กระจายรายได้ให้ชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้น

ความยาว 700.00 เมตร

-

-

-

-

2,500,000 จานวน 1
โครงการ

ประชาชนในพืน้ ที่
เกิดความพึงพอใจเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นสถานที่จดั งาน
ประเพณีต่างๆ

3

โครงการสร้างเชื่อนหน้าวัด
จรเข้ใหญ่ พร้อมแพ จานวน 2 แพ

เพือ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจให้กับประชาชนในชุมชน
และสนับสนุนให้พนื้ ที่ดังกล่าว
เกิดการท่องเที่ยวอันส่งผลต่อการ
กระจายรายได้ให้ชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้น

ความยาว 50.00 เมตร

-

-

-

-

2,000,000 จานวน 1
โครงการ

ประชาชนในพืน้ ที่
เกิดความพึงพอใจเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นสถานที่จดั งาน
ประเพณีต่างๆ

4

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง หมู่ที่ 5 ตาบลหัวโพธิ์
ริมคลองสองพีน่ ้อง บริเวณ
โรงเรียนวัดบางบอนและชุมชน
หมู่ที่ 5

เพือ่ ป้องกันตลิ่งพัง และป้องกัน
น้าท่วม

ระยะทาง 270 เมตร

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน
พืน้ ที่ได้มีเขื่อน
คสล.ที่ได้
มาตรฐานป้องกัน
ตลิ่งพังและ

ประชาชนในพืน้ ที่
เกิดความพึงพอใจเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นสถานที่จดั งาน
ประเพณีต่างๆ

ประชาชนใน
พืน้ ที่ได้มีเขื่อน
คสล.ที่ได้
มาตรฐานป้องกัน
ตลิ่งพังและ
ป้องกันน้าท่วม

ป้องกันน้าท่วม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

โครงการปรังปปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อ่างเก็บน้าบึงหนองใหญ่ หมู๋ที่ 4
บ้านกระบอก

เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในพืน้ ที่ตาบล
หัวโพธิ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

บรืเวณอ่างเก็บน้าบึง
หนองใหญ่ หมู่ที่ 4

6

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
กัดน้าเซาะชายตลิ่งบริเวณ
แม่น้าท่าจีน วัดสาเภาล่ม
หมู่ที่ 1

เพือ่ ป้องกันน้ากัดเซาะชาย
ตลิ่งแม่น้าท่าจีนและป้องกัน
น้าท่วมขังก่อเกิดความเสียหาย
ต่อพืน้ ที่ของวัดสาเภาล่ม

ความยาว 200.00 เมตร
(ตามแบบที่ทางราชการ
กาหนด)

2561
(บาท)
450,000

10,000,000

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000

10,000,000

10,000,000

2564
(บาท)
450,000

10,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
450,000 พืน้ ที่ตาบล
หัวโพธิ์ มีพนื้ ที่
สีเขียวเพิม่ ขึ้น
1 แห่ง
10,000,000 ประชาชนใน
พืน้ ที่ได้มาตรฐานป้องกัน
ตลิ่งพังและป้อง
กันน้าท่วม

7

โครงการทาเขื่อนป้องกันน้าท่วม
พร้อมประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 4
ตลาดนางบวช

เพือ่ ป้องกันน้าท่วมก่อเกิด
ความเสียหายต่อพืน้ ที่เทศบาล
และแหล่งเกษตร

ความยาว 45.00 เมตร
(ตามแบบที่ทางราชการ
กาหนด)

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 ประชาชนใน
พืน้ ที่ได้มาตรฐานป้องกัน
ตลิ่งพังและป้อง

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
ทาให้พนื้ ที่ตาบลหัวโพธิ์
มีพนื้ ที่สีเขียวเพิม่ ขึ้น

ป้องกันกัดเซาะชาย
ตลิ่งแม่น้าท่าจีนและ
ป้องกันน้าท่วมขัง
ก่อเกิดความเสียหาย
ต่อพืน้ ที่ของวัดวัง
สาเภาล่ม
ป้องกันน้าท่วมก่อเกิด
ความเสียหายต่อพืน้
ที่และเทศบาลและ
แหล่งการเกษตร

กันน้าท่วม

8

โครงการสร้างเขื่อนริมแม่น้า
ท่าจีน เขตติดต่อหมู่ที่ 5 ปากทางคลองท่าใหญ่ ชุมชน
ท่าโขลง หมู่ที่ 3

เพือ่ ป้องกันตลิ่งคลองพังทลาย

เขื่อนกาแพงกันดิน สูง
3.00 เมตร ยาว 2,080
เมตร

-

-

-

312,000,000

-

ประชาชนใน
พืน้ ที่ได้มีเขื่อน
ที่ได้มาตรฐาน
ป้องกันตลิ่งพัง
และป้องกัน
น้าท่วม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ป้องกันน้าท่วมบ้านเรือน
และพืน้ ที่การเกษตรของ
ประชาชนหมู่ที่ 1,3,4 และ
ป้องกันริมตลิ่งมิให้น้ากัดเซาะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้อง
กันตลิ่งริมแม่น้าท่าจีน
บริเวณโรงเรียนบรรหารแจ่มใส(วัดลาวทอง) ตาบล
สนามชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

10

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าริมคูเมือง เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสถานที่
ก่อสร้างทางเดิน คสล.กว้าง
โบราณบริเวณหน้าสวนสาธารณะ
ออกกาลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.00 เมตร ยาว 397 เมตร
อาเภออู่ทอง
พร้อมราวกันตึก

11

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งและปรับปรุงพืน้ ที่บริเวณ
ตลาดโพธิ์พระยาที่ถูกเพลิงไหม้
ริมแม่น้าท่าจีน

เพือ่ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่น้าท่าจีนที่มี
สภาพปรักหักพังของซากอาคาร
และพืน้ ที่สาหรับจัดพืน้ ที่
กิจกรรมต่าง ๆ และเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ระยะทางยาว
1,000 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวไม่น้อยกว่า
86.00 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

4,000,000

12,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
120,000,000 พืน้ ดินไม่ทรุด
ตัว

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
1.ประชาชนหมู่ 1,3,
4 จานวน 300
ครัวเรือนได้รับความ
ปลอดภัยจากพืน้ ดิน
ทรุดตัวบริเวณริม
ตลิ่งแม่น้าท่าจีน
2. ป้องกันน้าท่วม
บริเวณบ้านเรือน
และพืน้ ที่เกษตรของ
ประชาชน

มีทางเดิน คสล.กว้าง ประชาชนมีสถานที่
2.00 เมตร ยาว 397 ออกกาลังกายและ
เมตร พร้อมราวกันตก พักผ่อนหย่อนใจ
จานวน 1 สาย
ประชาชนใน
พืน้ ที่และ
นักท่องเที่ยว
เกิดความพึง
พอใจ มีนักท่อง
เที่ยวและผู้มา
ใช้บริการตลาด
โพธิ์พระยาเพิม่
มากขึ้น

พืน้ ที่มีภูมิทัศน์ที่ความ
สวยงามสะอาดตา
และมีจานวนผู้มา
จับจ่ายใช้สอยเพิม่
มากขึ้น

12

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 บริเวณลาน้า
ท่าหว้าต่อจากเดิมถึงบริเวณวัดจาปา

เพือ่ ให้การกันดินมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น

ระยะทางยาว 1,800 เมตร

รวม 12 โครงการ

70,000,000

100,450,000 100,450,000

182,450,000

70,000,000

70,000,000 เพือ่ ให่การกัน
ดินมีประสิทธิ
ภาพเพิม่ ขึ้น
486,450,000 297,950,000

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการเกิด
น้าท่วมช่วงฤดูฝน

2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

1

โครงการ

ปรับปรุงพืน้ ที่กาจัดขยะมูลฝอย
แบบฝังกลบพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณพืน้ ที่กาจัดขยะ
ในเขตเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เพือ่ ปรับปรุงพืน้ ที่กาจัดขยะ
แบบฝังกลบ ให้สามารถรองรับ
การกาจัดขยะจากเทศบาล
ตาบลท้าวอู่ทอง เทศบาลตาบล
อู่ทองและ อปท.อื่น ๆ มากขึ้น
และเพือ่ ลดมลภาวะทางอากาศ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพืน้ ที่กาจัดขยะ
มูลฝอย แบบฝังกลบ หมู่ที่
5 ตาบลอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,000,000 มีพนื้ ที่กาจัด
ขยะอย่าง
เพียงพอ

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
มีการกาจัดขยะอย่าง
เป็นระบบสามารถ
รองรับปริมาณขยะ
ต่อวันจากเทศบาล
ตาบลท้าวอู่ทอง และ
เทศบาลตาบล และ
อปท. อื่น ๆ และภายใน
พืน้ ที่มีสภาวะทาง
อากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี

รวม 1 โครงการ

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2.4 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
10,000,000

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000
10,000,000
10,000,000

2565
(บาท)
10,000,000 1 สาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั

1

โครงการขุดลอกตะกอนดิน
ลาห้วยทัพละคร

เพือ่ ให้น้าไหลสะดวก

ปากกว้าง 20 เมตร
ก้นกว้าง 8 เมตร ยาว
6,000 เมตร

น้าไหลได้สะดวก

2

โครงการลอกกาจัดวัชพืช
คลองระแหง หมูที่ 10

ระบาย กัก เก็บน้าเพือ่ การ
เกษตร

โดยทาการลอกกาจัด
วัชพืชคลองระแหง
กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ประชาชนใน
พืน้ ที่

3

โครงการพัฒนาแหล่งน้า
หนองเต่าดาเป็นแก้มลิง
สาหรับกักเก็บน้าเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใช้ใน
ด้านการเกษตรในฤดูแล้ง

หมู่ที่ 8 ตาบลดอนมะเกลือ

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 หมู่ที่ 8 ตาบล
ดอนมะเกลือ

4

โครงการขุดลอกกาจัดผักตบชวา
และสิ่งปฏิกูลในคลองบางจิก
เริ่มจาก ตาบลบางพลับถึงตาบล
วัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้า

เพือ่ ให้คลองสองพีน่ ้องสะอาดไม่มี กว้าง 15 เมตร ระยะทาง
ผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลในลาคลอง ยาว 2 กิโลเมตร

-

-

2,000,000

2,000,000

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พืน้ ที่มีคลองสวย
น้าใส และมีน้าไว้
ใช้อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

ทาให้ประชาชนใน
ตาบลได้มีคลอง
สวยน้าใส และมี
น้าไว้ใช้อุปโภคและ
การเกษตร ตลอด
ทั้งปี

5

โครงการขุดลอกกาจัดผักตบชวา
และสิ่งปฏิกูลในคลองสองพีน่ ้อง

เพือ่ ให้คลองสองพีน่ ้องสะอาดไม่มี ปริมาณคลองกว้างเฉลี่ย
ผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลในลาคลอง 50 เมตร ยาวประมาณ

-

-

5,000,000

5,000,000

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน

ทาให้ประชาชนใน
ตาบลได้มีคลอง

ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบาย

ประชาชนมีน้าใช้ใน
ด้านการเกษตรในหน้า
แล้ง

บริเวณ หมูที่ 10 ตาบลหัวโพธิ์
เขตติดต่อตาบลบางพลับถึงสะพาน
ข้ามคลองสองพีน่ ้อง

ที่

6

โครงการ

โครงการขุดลอกกาจัดผักตบชวา
และสิ่งปฏิกูลในคลองสองพีน่ ้อง

8 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้คลองสองพีน่ ้องสะอาดไม่มี 1) บริเวณสุพานวัดบางสาม
ผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลในลาคลอง หน้าประตูระบายน้า เขต
พืน้ ที่ติดต่อตาบล
บางตะเคียน ปริมาณ
คลองกว้างเฉลี่ย 50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
2) บริเวณหน้าวัดทอง
ประดิษฐ์ ปริมาณคลอง
กว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาว
500 เมตร

พืน้ ที่มีคลองสวย
น้าใส และมีน้าไว้
ใช้อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000
1,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พืน้ ที่มีคลองสวย
น้าใส และมีน้าไว้
ใช้อุปโภค และ
การเกษตร
ตลอดทั้งปี

สวยน้าใส และมี
น้าไว้ใช้อุปโภคและ
การเกษตร ตลอด
ทั้งปี

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั
ทาให้ประชาชนใน
ตาบลได้มีคลอง
สวยน้าใส และมี
น้าไว้ใช้อุปโภคและ
การเกษตร ตลอด
ทั้งปี

รวม 6 โครงการ

10,000,000

11,000,000

30,000,000

25,000,000

22,000,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

3,000,000

1

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV พร้อมควบคุม

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายใน
หมู่บ้าน

ประชาชนตาบลสระพังลาน
หมู่ที่ 1,6,7,10

3,000,000

3,000,000

2

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่ตาบลบางพลับ

เพื่อลดการก่ออาชญากรรม

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ตาบลบางพลับเขตติดต่อ
เทศบาลเมืองสองพี่น้องและ
ตาบลหัวโพธิ์

-

-

3

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่บางเลน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ตาบลบางเลน

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ตาบลบางเลน หมู่ที่ 1 - 7
เขตติดต่อ ตาบลต้นตาล
ตาบลบางตะเคียน

-

1,900,000

รวม 3 โครงการ

3,000,000

4,900,000

2,000,000

1,900,000

6,900,000

2,000,000

1,900,000

6,900,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

3,000,000 จานวน 1 แห่ง

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอด
ภัยในชีวิตประจาวัน

อบต.
สระพังลาน

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

ทาให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

อบต.
บางพลับ

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

ทาให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

อบต.
บางเลน

3,000,000

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
4.1 แผนงาน.....................
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการถมดินพร้อมลงหินคลุก
และจัดสวนที่สาธารณะ หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นลานเอนกประสงค์

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,460 ตร.ม.

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

6,400,000

-

-

เป็นสถานที่ออกกาลังกาย และ

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

จานวน 1

มีลานเอนกประสงค์

โครงการ

เป็นสถานที่ออกกาลงกาย

เชื่อมถนนสายโคกคราม - พรมแดน จัดสวนเพื่อให้มีสถานที่พักผ่อน

และจัดสวนเพื่อให้มี

เป็นลานเอนกประสงค์

หย่อนใจให้กับคนภายในหมู่บ้าน

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

และตาบล

ให้กับคนภายในหมู่บ้าน

อบต.
จรเข้ใหญ่

และตาบล
2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬา ตาบลกฤษณา

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน

จานวน 1 แห่ง

2,000,000

-

-

-

-

เด็ก เยาวชน

เด็ก เยาวชน ประชาชน

ประชาชน ในตาบลใช้เวลาว่าง

และประชาชน ในตาบลใช้เวลาให้เป็น

ให้เกิดประโยชน์

ร้อนละ 70 ได้ ประโยชน์

อบต.
กฤษณา

ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้าน

หมุ่ที่ 2 บ้านกิโลแปด ตาบล

กิโลแปด และหมู่ที่ 2 ตาบล

สนามชัย อาเภอเมือง จังหวัด

โพธิพ์ ระยามีลานกีฬาไว้ทา

สุพรรณบุรี

กิจกรรม

รวม 3 โครงการ

จานวน 1 สนาม

1,000,000

จานวน 1

ร้อยละ 70 ได้รับ

สนาม

ประโยชน์จากลานกีฬา
คสล.ที่ได้มาตรฐาน

2,000,000

-

6,400,000

-

1,000,000

อบต.
สนามชัย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
6.1 แผนงาน................................
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8,000

ถนนลาดยาง ของ อบจ.สาย 2050

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในตาบล
ได้รับการปรับปรุง และประชาชน

สะดวก รวดเร็ว

ยาว 8,000

ในพื้นที่ใกล้เคียง

เมตร

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000

ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่โรงโขน

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร หนา 0.05 เมตร

ถึงเขตตาบลดอนมะนาว

สะดวก รวดเร็ว

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในตาบล
ได้รับการปรับปรุง และประชาชน
ยาว 2,000

ในพื้นที่ใกล้เคียง

เมตร

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000

ลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ถึง

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร หนา 0.05 เมตร

เขตตาบลดอนมะนาว

สะดวก รวดเร็ว

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในตาบล
ได้รับการปรับปรุง และประชาชน
ยาว 2,000

ในพื้นที่ใกล้เคียง

เมตร

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
หมู่ที่ 2 บ้านหวายสอ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

สะพานมีผิวจราจรกว้าง

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

แบบมีทางเท้า

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 20.00 เมตร และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800

หมู่ที่ 2 จากสะพานรางหลอด ถึง

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร หนา 0.05 เมตร

เขตติดต่อเทศบาล

สะดวก รวดเร็ว

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในตาบล
ได้รับการปรับปรุง และประชาชน
ยาว 1,800

ในพื้นที่ใกล้เคียง

เมตร

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

6 โครงการก่าอสร้างสะพานคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้

ผิวจราจร 7 เมตร ระยะทาง

เสริมเหล็กข้ามคลองรางทอง

สะดวกรวดเร็วขึ้นในทุกฤดูกาล

40 เมตร

-

-

7,000,000

7,000,000

หมู่ที่ 6

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ระยทาง 550 เมตร กว้าง

หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากบริเวณบ้าน

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

6.00 เมตร

-

-

816,000

816,000

-

ได้สะพาน

ประชาชนสัญจร

เพิ่มขึ้น

ไปมาสะดวก

1 แห่ง ยาว

รวดเร็วและ

40 เมตร

ปลอดภัย

612,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

นายนิรันด์ ดอนท้ายเมือง ถึงบริเวณ สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ไร่นายดารงศักดิ์ เหลืองวัฒนวิไล

550 เมตร

ความสะดวกใน

เขตติดต่อ ต.กระตีบ

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากรอย

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ระยะทางยาว 1,100 เมตร

ต่อถนนคอนกรีตเดิมบริเวณไร่

สะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,224,000

1,224,000

1,224,000 มีถนน คสล.

-

816,000

นายอุดม สายรีรักษ์ ถึงถนน รพช.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,100 เมตร

ความสะดวกใน

ติดต่อ ตาบลกระตีบ

การเดินทางการ
เดินทาง

9 โครงการก่อสาร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 6 เริ่มต้นจากบริเวณบ้าน

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ระยะทางยาว 1,300 เมตร

นายสมร ใจรู้รอบ เขตติดต่อ

สะดวก รวดเร็ว

-

-

1,632,000

1,632,000

ตาบลบ่อสุพรรณ ถึงถนนลาดยาง

1,632,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,300 เมตร

ความสะดวกใน

หมู่ที่ 16 ตาบลทุ่งคอก

การเดินทางการ
เดินทาง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 8 คลองชลประทาน เริ่มต้น

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

-

-

1,224,000

1,224,000

1,632,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

จากบริเวณบ้านนางลั่นทม นาคอาภา สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ถึงเขตติดต่อตาบลศรีสาราญ บริเวณ

1,000 เมตร

ความสะดวกใน

บ้านางสาวสุปราณ๊ย์ พ่อค้า

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 1,17 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางเดิม ถึงกม.ที่ 0+490

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,950,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 490 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,940

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

490 มตร

ความสะดวกใน

บริเวณไร่อ้อยผู้ใหญ่จรูญ

การเดินทางการ

บันลือศรีสกุล

เดินทาง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 4 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

บริเวณไร่อ้อยนางปนัดดา หนูไข่

-

-

1,950,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 420 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,940

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

490 มตร

ความสะดวกใน

ถึงกม.ที่ 0-420 บริเวณไร่

การเดินทางการ

นายชัยรัตน์ เหลืองรุ่งทรัพย์

เดินทาง

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 7,8 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางเดิม (สามแยก) ถึง

-

-

9,990,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,500 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,500 มตร

ความสะดวกใน

กม.ที่ 2+500 บริเวณบ้าน

การเดินทางการ

นายชอบ ศรีสวย

เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 10 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางเลียบคลองดาด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,950,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 490 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,940

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

490 มตร

ความสะดวกใน

คอนกรีตชลประทาน ถุง กม.ที่

การเดินทางการ

0+490 บริเวณบ้านนายเสกสรรค์

เดินทาง

จงสมบูรณ์โภคา
15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 4,17 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-พระแท่น

-

-

9,820,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,590 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,720

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,590 มตร

ความสะดวกใน

ดงรัก ถึง กม.ที่ 2+590 ไร่อ้อย

การเดินทางการ

นายชูหยุง วิเชียรรัตนพงษ์

เดินทาง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 5 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

บริเวณบ้านนางฟ้า แซ่ตัน ถึงกม.ที่

-

-

1,930,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 510 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

510 มตร

ความสะดวกใน

0+510 ไร่อ้อยนายสุดใจ ใจร้าย

การเดินทางการ

(อ่างเก็บน้าชลประทานที่ 2)

เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 8,7 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

ลาดยางสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

9,820,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,590 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,720

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,590 มตร

ความสะดวกใน

ถึง กม.ที่ 2-590 ไร้อ้อย นายสมบูรณ์

การเดินทางการ

รุ่งรัตน์พงษ์พร

เดินทาง

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 11,5 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางเดิม ถึงกม.ที่ 2-590

-

-

9,820,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,590 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,720

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,590 มตร

ความสะดวกใน

บริวเณบ้านคริสตจักร

การเดินทางการ
เดินทาง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 18,7,5 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

สามแยกบ้านนายสมจิตร เชื้อฉ่าหลวง

-

-

9,820,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,590 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,720

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,590 มตร

ความสะดวกใน

ถึง กม.ที่ 2+590 บริเวณไร่อ้อย

การเดินทางการ

นายพลภัทร เหลืองวรกุลชัย

เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

บริเวณถนนลาดยางสาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

9,820,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,590 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,720

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,590 มตร

ความสะดวกใน

หนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน

การเดินทางการ

ถึง กม.ที่ 2-590 บริเวณไร่อ้อย

เดินทาง

นายสว่าง ใจเอื้อย
21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หมู่ที่ 5,7 จาก กม.ที่ 0+000

สะดวก รวดเร็ว

บริเวณสามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ

-

-

9,820,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,720

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตร.ม.

2,000 มตร

ความสะดวกใน

ถึง กม.ที่ 2+000 บริเวณสามแยก

การเดินทางการ

ถนนลาดยางหนองพันเทา - หัววัง

เดินทาง

22 โครงการก่อสร้างระบบประปา

เพื่อให้ประชาน หมู่ที่ 13 และ

ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ 13 ตาบล

หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตาบลศรีสาราญ

หมู่ที่ 11 ตาบลศรีสาราญ อาเภอ

อาเภอสองพี่น้อง

สองพี่น้อง มีน้าที่สะอาดและ

-

-

3,618,000

-

-

มีระบบประปา

ประชาชน หมู่ที่ 13

ศรีสาราญ เป็นประปาผิวดิน

หมู่บ้านเพิ่มขึ้น

และหมู่ที่ 11 ตาบล

ขนาดใหญ่ ขนาด 10

1 แห่ง

ศรีสาราญ อาเภอ

ปลอดภัยไว้ใช้ เพื่อการอุปโภคและ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

สองพี่น้อง มีน้าที่

บริโภค

สะอาดและ
ปลอดภัยไว้ใช้ เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในตาบล

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

Asphaltic Concret เริ่มต้น หมู่ที่ 12ศรีสาราญ อาเภอสองพี่น้อง และ

เมตร ยาว 1,683 เมตร

Asphaltic

ตาบลศรีสาราญ อาเภอสองพี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมี

- ช่วงที่ 1 ดาเนินการแล้ว

Concret เพิ่มขึ้น สองพี่น้อง และ

ผ่านเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 ตาบล

เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและ

ในปีงบประมาณ 2560

1 สาย ยาว

ประชาชนในพื้นที่

หนองบ่อ อาเภอสองพี่น้อง สิ้นสุด

รวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 348 เมตร

1,683 เมตร

ใกล้เคียงมีเส้นทาง

ศรีสาราญ อาเภอ

เขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตาบลดอนมะเกลือ

งบ 1,350,357.964 บาท

คมนาคมที่สะดวก

อาเภออู่ทอง

-ช่วงที่ 2 ดาเนินการในปี

และรวดเร็ว

งบประมาณ 2563
กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร
งบ 1,500,000 บาท
-ช่วงที่ 3 ดาเนินการในปี
งบประมาณ 2564
กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร
งบ 1,500,000 บาท
-ช่ววที่ 4 ดาเนินการในปี
งบประมาณ 2565
กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร
งบ 2,000,000 บาท
24 โครงการก่อสราเงถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะนาว คมนาคมที่สะดวก
จากคลอง 4 ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย
ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวีระศักดิ์ ทองเชื้อ

กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว
1,100 เมตร

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000 มีถนน คสลล.
เพิ่มขึ้น 1 สาย
ยาว 1,100 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไผ่วัดขี จาก คมนาคมที่สะดวก

กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000 มีถนน คสลล.

670 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

บ่อกุ้งผู้ใหญ่วิชัย ปานอาพันธ์ ถึง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ยาว 670 เมตร

คลองราชหีบ
26 โครงการเสริมคันกั้นน้าพร้อมบดอัด เพื่อให้ประชาชนมีทางสัญญรไปมา สูงประมาณ 50 ซม.และ

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนได้รับ

ลาดยางบางสามโคกยายเกตุ หมู่ที่ 1 ที่สะดวกสบายขึ้น

ลาดยางพร้อมไหล่ทาง

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ความสะดวกใน

ตาบลบางตะเคียน จากบริเวณที่นา

ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะ

ยาว 840 เมตร

การสัญจรไปมา

นายสายชล หงษ์โต ถึงถนนลาดยาง

ทางยาว 840 เมตร

16,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

ตาบลต้นตาล บริเวณบ้านางอุไร
สอนแก้ว
27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

ตลอดคันคลองขุดใหม่

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

หมู่ที่ 6 ตาบลบางตะเคียน อาเภอ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 สาย

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยาว 8,000 เมตร

ยาว 8,000 เมตร การสัญจรไปมา

ตลอดสายคันคลองขุดใหม่
28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ต่อจากหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8
(ถนนบางสาม-โคกยายเกตุ)

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนได้รับ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

ความสะดวกใน

ยาว 4,000 เมตร การสัญจรไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการก่อสร้างระบบประปา

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

ระบบประปาหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,287,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีน้า

ขนาดเล็ก (ถังเหล็กแชมเปญ) พร้อม ด้านน้าอุปโภค-บริโภค แก้ไขปัญหา ขนาดเล็ก จานวน 1 แห่ง

ประโยชน์ร้อยละ อุปโภค - บริโภค

เดินท่อเมนต์ หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านช้าง ภัยแล้งดาเนินการตามนโยบาย

พร้อมท่อเมนต์ PVC 3 นิ้ว

90

อาเภอสองพี่น้อง

, 2 นิ้ว ยาว 2,344 เมตร

รัฐบาล

อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง
30 โครงการขยายสะพาน คสล.

ป้องกันอุบัติเหตุรถขนาดใหญ่

สะพานเดิมมีผิวจราจรกว้าง

-

-

1,400,000

1,400,000

1,400,000 ประชาชนได้รับ

ลดอุบัติเหตุทาง

ข้ามคลองชลประทานบริเวณทาง

สามารถเข้าตาบลบ้านช้างได้

4.00 เมตร ขยายให้มี

ประโยชน์ร้อยละ ถนน ประชาชน

แยกเข้า สานักงาน อบต.บ้านช้าง

การคมนาคมสะดวกสบาย

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

95

ได้รับความสะดวก

หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านช้าง อาเภอ

ไหล่ทางเดินข้างละ 1.00

สามารถขนพืชผล

สองพี่น้อง

เมตร ยาว 30 เมตร

ทางการเกษตรสู่
ตลาดได้รวดเร็ว

31 โครงการขยายสะพาน คสล.

ป้องกันอุบัติเหตุรถขนาดใหญ่

สะพานเดิมมีผิวจราจรกว้าง

ข้ามคลองศพเพลิงบริเวณก่อนถึง

สามารถเข้าตาบลบ้านช้างได้

4.00 เมตร ขยายให้มี

ประโยชน์ร้อยละ ถนน ประชาชน

ร้านค้าป้าจีบ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5

การคมนาคมสะดวกสบาย

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

80

ตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง

-

-

1,400,000

1,400,000

1,400,000 ประชาชนได้รับ

ลดอุบัติเหตุทาง
ได้รับความสะดวก

ไหล่ทางเดินข้างละ 0.60

สามารถขนพืชผล

เมตร ยาว 30 เมตร

ทางการเกษตรสู่
ตลาดได้รวดเร็ว

32 โครงการก่อสร้างระบบประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค

หมู่บ้าน ขนาดเล็ก ความจุ 20 ลบ.ม. บริโภค

ก่อสร้างระบบประชาหมู่บ้าน
ขนาดเล็กความจุ 20 ลบ.ม.

1,012,000

1,012,000

1,012,000

1,012,000

1,012,000 ประชาชน
หมู่ที่ 4 มีน้า

หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านช้าง อาเภอ

อุปโภค บริโภค

สองพี่น้อง

ร้อยละ 80

ประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนในตาบล

ถนนที่รับ

และประชาชนใน

การปรับปรุง

พื้นที่ใกล้เคียงมี

คลองสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ตาบล

ยาว 600

ความสะดวกใน

บางพลับ

เมตร

การเดินทางการ

น้าคลองรางทอง ถึง สะพานข้าม

2,000,000 2,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

ระยะทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากประตู สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

2561

ตัวชี้วัด

ระยะทางยาว 600 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

เดินทาง
34 โครงการก่อสร้างแท็งค์น้าประปา

เพื่อประชาชนในพื้นที่สามารถใช้

ประปาขนาดใหญ่แบบ

บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7

น้าในการอุโภค-บริโภค ในชีวิต

บาดาล ขนาด 30 ลบ.ม.

ตาบลบางพลับ

ประจาวัน

35 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

หมู่ที่ 5 สายบางบอน - หัวโพธิ์

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

กว้าง 6 เมตร

-

-

5,400,000

2,600,000

5,400,000

5,400,000

2,600,000

5,400,000

-

ร้อยละ 80

ทาให้ประชาชน

ประชาชนมีน้า

มีน้าสะอาดไว้ใช้

ใช้พอเพียง

อุปโภค บริโภค

5,400,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

เริ่มจาก คสล.บริเวณบ้านนางพเยาว์ สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ผูกพันธุ์ ถึงบริเวณสะพานบ้าน

2,000 มตร

ความสะดวกใน

นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ

การเดินทางการ
เดินทาง

36 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ริมคลองสองพี่น้อง คมนาคมที่สะดวก และเป็น
บริเวณหน้าวัดบางบอนบ้าน
นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ ถึงบ้าน
นายอมร งามขา

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
1,500 เมตร

7,440,000

7,440,000

7,440,000

7,440,000

7,440,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,500 มตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

หมู่ที่ 9 คลองส่งน้าชลประทาน

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

6,000 เมตร

จากถนนทางหลวง 3505

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,600,000

12,600,000

12,600,000

12,600,000

สายศรีสาราญ หางตลาด

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

12,600,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

6,000 มตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
38 โครงการซ่อมสร้างถนนสายท่าไชย- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ดอนต้นกุ่ม หมู่ที่ 10 เริ่มจากบ้าน

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

นางลัดดา คนงามดี ถึง บ้าน

มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

3,240,000

3,240,000

3,240,000

3,240,000

1,200 เมตร

นางทองคา สุทธิสุทธิ์

3,240,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,200 มตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

สายหัวโพธิ์ - บางบอน เริ่มจาก

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

1,000 เมตร

นางลาวัลย์ แปดนาวัณย์ ถึงบริเวณ

มาตรฐาน

สะพานบ่อปลานายตุ่ม ใจเสือกุล

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,000 มตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

สายบ้านรางประทุน-ดอนมะเกลือ

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

2,000 เมตร

จากโรงเรียนบ้านประทุนทอง

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,400,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000

ถึงบริเวณบ่อปลานายทองใบ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,400,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

2,000 มตร

ความสะดวกใน

สุวรรณศรี

การเดินทางการ
เดินทาง

41 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 5 ตาบลหัวโพธิ์ ริมคลอง

เพื่อป้องกันตลิ่งพังและป้องกัน

ระยะทาง 270 เมตร

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

น้าท่วม

70,000,000 ร้อยละของ

ประชาชนใน

ประชาชนใน

พื้นที่ได้มีเขื่อน

สองพี่น้องบริเวณโรงเรียน

พื้นที่ได้มีเขื่อน

คสล.ที่ได้

วัดบางบอน และชุมชนที่ 5 ตาบล

คสล.ที่ได้

มาตรฐานป้องกัน

หัวโพธิ์

มาตรฐานป้องกัน ตลิ่งพังและ
ตลิ่งพังและ

ป้องกันน้าท่วม

ป้องกันน้าท่วม
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เริ่มจากบริเวณ

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

1,000 เมตร

บ้านนายเกียรติศักดิ์ สั่งนาค

มาตรฐาน

ถึงบริเวณบ้านนายสมหวัง สังขรัตน์

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,000 มตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

- หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก

คมนาคมที่สะดวก และเป็น
มาตรฐาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

4,700,000

4,700,000

4,700,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

- มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

ซอย 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

6 เมตร ยาว 1,200 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

หนา 0.15 เมตร

1,200 มตร

ความสะดวกใน

-หมูที่ 6 บ้านพรสวรรค์

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000 - มีถนน คสล.

ต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณ

เพิ่มขึ้น

ซอย 1 บ้านพรสวรรค์ตลอด

1 สาย ยาว

สาย กว้าง 6 เมตร หนา 0.15

100 มตร

การเดินทางการ
เดินทาง

เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร
44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

หมู่ที่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ เริ่มจาก

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

ขนาดกว้าง 6 เมตร

แยกถนนทางหลวง 3340 บริ เวณ

มาตรฐาน

3,340,000

3,340,000

3,340,000

3,340,000

คลองระบายน้าเขาซ่อมหม้อ ไป

3,340,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

2,000 มตร

ความสะดวกใน

สิ้นสุดไร่โชคงาม เขตตาบลรางหวาย

การเดินทางการ
เดินทาง

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

ระยะทางยาว 400 เมตร

หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านกานันสิริพงษ์

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ฤทธิ์เผ้าพันธุ์ ถึงบริเวณสะพาน

มาตรฐาน

คอนกรีตบ้านนายสมปอง
ณรงค์อินทร์

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

400 มตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7,650

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,1,2

คมนาคมที่สะดวก และเป็น

เมตร หนา 0.05 เมตร

เส้นทางหลวงชนบท สายล่าง

มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

18,400,000

18,400,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

18,400,000 มีถนน ลาดยาง

จากบริเวณทางแยกสะพานข้าม

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

7,650 มตร

ความสะดวกใน

แม่น้าท่าจีน ถนนลาดยางสาย

การเดินทางการ

3422 ถึง สะพาน สามตาบล

เดินทาง

เขตติดต่อเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ตาบลต้นตาล

47 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

-

-

20,000,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ทะเลเพลาะ ตาบลหนองขาม

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ระยะทางยาว 5,250 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

เชื่อมกับบ้านเนินโก ตาบล

สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.5 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

5,250 เมตร

ความสะดวกใน

ทัพหลวง อาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทางการ
เดินทาง

48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร

เริ่มจากบริเวณที่ดินนายเสนาะ

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,500 เมตร

แจ่มอาพร ถึงบริเวณบ้านเนินโก

สะดวก รวดเร็ว

จากถนนคันคลองสาย 1 ซ้าย

-

-

6,000,000

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

8.300 กิโลเมตร ความสะดวกใน

1 ขวา ฝั่งขวา กม.ที่ 0+000 ถึง กม.

การเดินทางการ

ที่ 1+500

เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

บ้านห้วยน้าจันทร์ เริ่มจากบริเวณ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

2,900,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

ระยะทางยาว 1,100 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หนา 0.15 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,100 เมตร

ความสะดวกใน

ที่ดินนายพัก สุกเกษม ถึงที่ดิน
นายม้วน อยู่นันต์

การเดินทางการ
เดินทาง

50 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ริมถนนสาย

เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน
ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

ระยะทาง 3,900 เมตร

-

-

1,500,000

-

-

- อุบัติเหตุที่เกิด เกิดความปลอดภัย
จากสาเหตุของ

ในการใช้รถใช้ถนน

สามัคคีธรรม - โคกพระ ทั้งสองข้าง อาชญากรรม

ความสว่างไม่

และลดการเกิด

ทางตลอดถนน สพ 6099 (ถนน

เพียงพอเท่ากับ

อาชญากรรม

เสน้ที่ อบจ.ดูแลและบารุงรักษา)

ร้อยละ 0

ตลอดแนวถนน เริ่มจากหมู่ที่ 12

- อาชญากรรม

บ้านสามัคคีธรรม ถึงถนนสาย

จากการสัญจร

สพ 3502

โดยใช้เส้นทางจน
อันตรายถึงชีวิต
เท่ากับศูนย์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้าน

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,200 เมตร

หนองจิกยาว ตาบลหนองโพธิ์

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

4,200,000

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านสุวรรณตะไล

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,200 เมตร

ความสะดวกใน

(วัดเด่น) ตาบลหนองสะเดา

การเดินทางการ

อาเภอสามชุก

เดินทาง

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

-

-

2,900,000

-

-

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าจันทร์ สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,100 เมตร

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

เริ่มจากบริเวณที่นายพัก สุกเกษม

หนา 0.15 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,100 เมตร

ความสะดวกใน

สะดวก รวดเร็ว

ถึงที่ดินนายม้วน อยู่นันต์

การเดินทางการ
เดินทาง
53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ความยาว

-

-

29,110,590

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถ่ายโอน สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

8300 กิโลเมตร ตั้งแต่

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

ภารกิจเส้นทางถนนคันคลอง

กิโลเมตรที่ 8+300 -

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

สายใหญ่ 1 ขวา (เฉพาะฝั่งซ้าย)

สะดวก รวดเร็ว

8.300 กิโลเมตร ความสะดวกใน
การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000

บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 9

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

15,000,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

ตาบลหนองหญ้าไซ - บ้านรางตาทอง สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

หมู่ที่ 5 ตาบลทัพหลวง

3,000 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
55 โครงการซ่อมเสรางถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ

ผิวแคปซิลโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

คอนกรีต (ถนนสายดอนสาโรง-

สะดวก รวดเร็ว

-

7,000,000

7,000,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนในตาบล

1.5 เมตร รวม 9 เมตร ยาว

ถนนที่รับ

และประชาชนใน

1,500 เมตร

การปรับปรุง

พื้นที่ใกล้เคียงมี

โค้งบ่อแร่) จากบ้านนายพรณรงค์

ยาว 1,500

ความสะดวกใน

ศรีม่วง ถึง ถนนลาดยางสายดอนไร่

เมตร

การเดินทางการ

ด่านช้าง หมู่ที่ 12 บ้านดอนสาโรง

เดินทาง

เหนือ
56 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000

สายบ้านดอนสาโรง-ตลุกพัฒนา

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร

(สายหนองหญ้าไซ-ทัพหลวง)

สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 12 บ้านดอนสาโรงเหนือ

-

-

9,000,000 9,000,000

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

3,000 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้านสายบ้านทัพหลวง - บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,300

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,200,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

ทัพยายดาว เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4,5 สะดวก รวดเร็ว

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ตาบลทัพหลวง กับหมู่ที่ 4,12

3,300 เมตร

ความสะดวกใน

ตาบลทะเลบก อาเภอดอนเจดีย์

การเดินทางการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เดินทาง

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000

จากบ้านหนองกวาง ตาบล

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร

หนองหญ้าไซ - บ้านรางตาทอง

สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 5 ตาบลทัพหลวง

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

3,000 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหลอด สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
เขตติดต่อตาบลทะเลบก ถึงบ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

13,000,000

ระยะทาง 4,000 เมตร

สะดวก รวดเร็ว

นายสุพจน์ ศรีคา

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

4,000 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
60 โครงการ่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองฝ้าย

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ระยะทาง 1,200 เมตร

สายหนองไม้เหลืองถึงบ้าย

สะดวก รวดเร็ว

-

-

-

-

นายเสวก เรียนกะศิลป์

3,960,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,200 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหลอด สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
จากสระหนองแจง ถึงนานายสวงค์
อาราเม

สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,500 เมตร

-

-

-

-

5,000,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,500 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เริ่มจากถนน

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,950,000

4,950,000

4,950,000

4,950,000 มีถนน คสล.

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

ยาว 1,500 เมตร

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

1,500 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

ทางหลวงชนบท 3024 หนองหลอด- รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

-

หนองสานแตร บริเวณนานายเจริญ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ประชาชนมีถนน

มั่นคง ถึงบริเวณ คสล.เดิม บริเวณ
บ้านนายสมชาย วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ 1
ตาบลสระยายโสม
63 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

-

8,064,000

8,064,000

8,064,000

8,064,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

คอนกรีต เริ่มจากทางหลวง 3015

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

อู่ทอง-หนองหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ตาบล

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

3,200 เมตร

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

ทะเลบก ถึงบริเวณบ้านายชู มีชัย

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

3,200 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 6 ตาบลหนองราชวัตร
64 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

-

-

-

5,200,000

5,200,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

คอนกรีต หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณนา ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

นางสาวเยื้อน สวีสดี ถึงบริเวณ

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1,400 เมตร

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

เขตติดต่อ หมู่ที่ 8 ตาบลดอนเจดีย์

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

1,400 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณบ้านนางอินทร์ เชื้อศรี
65 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

คอนกรีต ถนนสายบ้านดอนมะเกลือ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 650 เมตร หนา 0.15

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

หมูที่ 1 ถึงบ้านห้วยม้าลอย

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

หมู่ที่ 4

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

650 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

1,900 ตร.ม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เสรสิมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบล

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 450 เมตร

หนองสาหร่าย อาเภอดอนเจดีย์
ถึงหมู่ที่ 2 ตาบลทะเลบก อาเภอ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,500,000 มีถนนลาดยาง

ประชาชนมีถนน

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

450 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีถนน

เริมจากถนนคอนกรีตหน้าวัดหนอง

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร ยาว

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

เสาธง ถึงถนนลาดยางสาย

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

2,500 เมตร

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

สระกระโจม - ด่านช้าง (สาย 333)

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2,500 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

500,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีถนน

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

เริ่มจากถนนลาดยางสายหนอง

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร ยาว

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

สลัดได - ยมเบือ ถึงเหมือง กสช.

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

2,500 เมตร

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

2,500 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

คันคลอง 17 บริเวณจากนถนน

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 1,500 เมตร

สายดอนเจดีย์ - อู่ยา ถึงบ้าน
นางราตรี หาญพุฒ
70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณจากหมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อ

-

-

9,000,000

9,000,000

9,000,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนมีถนน

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

1,500 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 2,000 เมตร

-

-

15,348,000

15,348,000

15,348,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนมีถนน

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

ตาบลบ้านโข้ง อาเภออู่ทอง จังหวัด รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

สุพรรณบุรี

2,000 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

จากบ้านผู้ใหญ่ประจักษ์ ศรีบุญเพ็ง

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 5,500 เมตร

ถึงเขตติดต่อตาบลสระกระโจม

72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

14,708,000

14,708,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

14,708,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนมีถนน

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

5,500 เมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เริ่มจากถนนสายคันคลอง 17 ซ้าย

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 2.4 กิโลเมตร

มอ.แยกจากคลองมะขามเฒ่า อู่ทอง ถึงทางหลวงหมายเลข 322
73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่มา

-

-

7,200,000

7,200,000

7,200,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนมีถนน

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2.4 กิโลเมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เริ่มจากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง

ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

ยาว 1.9 กิโลเมตร

ตรงสะพาน คสล.เขตติดต่อตาบล
ตลิ่งชัน ถึงบ้านนายช้วน รสมณี

-

-

5,700,000

5,700,000

5,700,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีถนน

เพิ่มขึ้น

สัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วให้ได้รับความสะดวก

1 สาย ยาว

และปลอดภัยทั้งใน

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

1.9 กิโลเมตร

ชีวิตและทรัพย์สิน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000 มีถนน ลาดยาง

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

-

ผิวจราขรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,800 เมตร หนา

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

หมู่ที่ 2 บ้านชัฎหนองยาว เชื่อมต่อ

สะดวก รวดเร็ว

0.05 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,500 เมตร

ความสะดวกใน

ตาบลนิคมกระเสียว จากบริเวณ

ประชาชนในตาบล

สามแยกไร่นายกิตติพนธ์ พงษ์วิทยา

การเดินทางการ

ถึงบริเวณไร่นายสัมฤทธิ์ หมวดผา

เดินทาง

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ผิวจราขรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 820 เมตร หนา

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

0.05 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

820 เมตร

ความสะดวกใน

หมู่ที่ 2 บ้านชัฎหนองยาว จากถนน สะดวก รวดเร็ว

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

จากสามแยกถนนลาดยางบริเวณ

2,500,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

บ้านนายชัยภัทร หมวดผา ถึงบริเวณ

การเดินทางการ

ไร่นายแสวง หมวดผา

เดินทาง

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ผิวจราขรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 500 เมตร หนา

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

0.05 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

500 เมตร

ความสะดวกใน

หมู่ที่ 2 บ้านชัฎหนองยาว เชื่อมต่อ สะดวก รวดเร็ว
ตาบลนิดคมกระเสียว จากสุดถนน

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ถนนลาดยางบริเวณไร่นางกนกพร

การเดินทางการ

ธัญญเจริญ ถึงบริเวณไร่

เดินทาง

นายสหัส แก้วสระแสน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อม

สูบน้าเพื่อการเกษตร

เดินท่อจากห้วยกระเสียวผ่านตาบล

แครื่องสูบน้า 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

70,000,000

-

-

เดินท่อยาว 4 กิโลเมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีเครื่องสูบน้าท่อ ผลผลิตการเกษตร
ส่งน้าเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

มีระบบ

ผลผลิตการเกษตร

ชลประทาน

เพิ่มขึ้น

ด่านช้าง ลงสู๋ฝายหมู่ที่ 6
บ้านกิโลแปด ตาบลหนองมะค่าโมง
78 ผันน้าด้วยระบบไฟฟ้าจากเขื่อน
กระเสียว หมู่ที่ 17 ตาบลด่านช้าง

เพื่อส่งน้าสู่พื้นที่การเกษตร

คลองส่งน้าระยะทางประมาณ

-

-

70,000,000

-

15 กิโลเมตร

ผ่านหมู่ที่ 18, 12, 21, 17, 6, 4,

-

เพิ่มขึ้น

15, 7 และหมู่ที่ 13 ตาบล
หนองมะค่าโมง
79 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้าน
พุข่อยต่อจากถนนลาดยางเดิม

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

-

-

-

2,600,000

การสัญจรการขนส่ง

เพิ่มขึ้น

มีความสะดวก

ถึงทางหลวงหมายเลข 333

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

บ้านดงรัง ตาบลวังคัน

1,300 เมตร

80 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
หนองมะค่าโมง-บุ่งยาง ต่อจากถนน

ระยะทางยาว 1,300 เมตร

2,600,000 มีถนน ลาดยาง

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000 มีถนน ลาดยาง

การสัญจรการขนส่ง

เพิ่มขึ้น

มีความสะดวก

ลาดยางเดิมจากบ้านหนองอุโลก

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

หมู่ที่ 3 ตาบลหนองมะค่าโมง

6,000 เมตร

ถึงบ้านทับละคร ตาบลวังคัน

ระยะทางยาว 6,000 เมตร

4,800,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

81 โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

ลาดยางสายบ้านหนองอุโลก หมู่ที่ 3

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,300,000

5,300,000

5,300,000 ระยะทาง

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

การสัญจรการขนส่ง

ถนนที่รับ

มีความสะดวก

ตาบลหนองมะค่าโมง-บ้านหนอง

การปรับปรุง

รวดเร็ว

อิงพิง ตาบลหนองกระทุ่ม

ยาว 4,000
เมตร

82 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คอนกรีตสายบ้านป่าสัก หมู่ที่ 12

-

-

-

2,175,000

2,175,000 ระยะทาง
ถนนที่รับ

มีความสะดวก

ตาบลหนองมะค่าโมง ถึง

การปรับปรุง

รวดเร็ว

บ้านทุ่งดินดา หมู่ที่ 17 ตาบล

ยาว 1,450

ด่านช้าง

เมตร

83 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโป่งขาม-

ระยะทางยาว 1,450 เมตร

การสัญจรการขนส่ง

การคมนาคมและขนส่งสินค้า

หนองอิงพิง ต่อจากลาดยางเดิม

ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000 มีถนน ลาดยาง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวก

หมู่ที่ 16 ตาบลหนองมะค่าโมง

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

ถึงเขตตาบลหนองกระทุ่ม

4,000 เมตร

84 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ 16 สายบ้านโป่งขาม-บ้าน
หนองอิงพิง เริ่มจากบริเวณบ้าน

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

การสัญจรการขนส่ง

เพื่อการสัญจรสะดวกลดปัญหา

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ฝุ่นละออง น้าขัง

-

-

525,000

525,000

-

ระยะทาง

การเดินทาง

ระยะทางยาว 500 เมตร

ถนนที่รับ

รวดเร็วปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร

การปรับปรุง

หมู่บ้านสะอาด

นายมนัส กลิ่นสะอาด ถึงบริเวณ

ยาว 500

บ้านนายอินทร์ เพ็งสวย

เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

85 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16
สายบ้านโป่งขาม-หนองอิงพิง

เพื่อการสัญจรสะดวกลดปัญหา

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ฝุ่นละออง น้าขัง

เริ่มจากบ้านนายประพจน์ ร่มโพธิ์ชี

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,650,000

1,650,000

86 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 16

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีถนน คสล.

การเดินทาง

ระยะทางยาว 1,000 เมตร

เพิ่มขึ้น

รวดเร็วปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร

1 สาย ยาว

หมู่บ้านสะอาด

ถึงบ้านนายอินทร์ เพ็งสวย

-

ตัวชี้วัด

1,000 เมตร
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

สายบ้านดอนบ่อ-หนองก้านเหลือง

-

-

-

8,000,000

การสัญจรการขนส่ง

เพิ่มขึ้น

มีความสะดวก

บริเวณไร่นายสุภาพ โพธิ์ศรี ถึงไร่

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

นายช้าม ชมพูพาน

4,000 เมตร

87 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนบ่อ-

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

8,000,000 มีถนน ลาดยาง

การคมนาคมและขนส่งสินค้า

หนองก้านเหลือง ต่อจากลาดยางเดิม

ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

ระยะทางยาว 4,000 เมตร

3,200,000 มีถนน ลาดยาง

การสัญจรการขนส่ง

เพิ่มขึ้น

มีความสะดวก

ออกไปอีก หมู่ที่ 20 ตาบล

1 สาย ยาว

รวดเร็ว

หนองมะค่าโมง ถึงเขตติดต่อตาบล

4,000 เมตร

หนองกระทุ่ม
88 ก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ที่ 21

เพื่อการระบายน้า

ยาว 1,300 เมตร

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 รางระบายน้า

การระบายน้ามี

แนวเขตติดต่อ อบต.หนองมะค่าโมง

มีความยาวเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ

กับเทศบาลตาบลด่านช้าง บริเวณ

1,300 เมตร

ซอย 6 จากทางหลวงชนบท
หมายเลข สพ 3026 ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 333

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หมู่บ้าน จุดเริ่มต้นต่อจากถนน

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 2,088 เมตร

อบจ. ถึงบริเวณตีนเขากระชาย

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,160,000

2,160,000

2,160,000 มีถนน คสล.

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

2,088 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
90 โครงการก่องสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก หมู๋ที่ 6 บ้านบุงยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

เมตร ไม่มีไหล่ทาง

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

1,800 เมตร

ความสะดวกใน

(จากบ้านนายอุดม วิมูลชาติ หมู่ที่ 6 สะดวก รวดเร็ว

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

บ้านบุ่งยาง ถึงหลังโรงเรียน

7,000,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ไทยรัฐวิทยา 20 หมู่ที่ 1 บ้าน

การเดินทางการ

หนองมะค่าโมง)

เดินทาง

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

หมู่ที่ 4 สายบ้านดงรัง หมู่ที่ 4

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 900 เมตร

ตาบลวังคัน เชื่อมต่อบ้านพุข่อย

สะดวก รวดเร็ว

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

หมู่ที่ 2 ตาบลหนองมะค่าโมง

2,500,000 มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

900 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง
92 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ดาเนินการซ่อม

ความสะดวกใน

6,000 ตร.ม.

สร้าง

การสัญจรการ

Pavement In - Place Recycling สะดวก
สายพุน้าขาว หมู่ที่ 4

-

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000 ความยาวถนนที่ ประชาชนได้รับ

คมนาคมขนส่ง

มีความสะดวก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 โครงการสร้างเขื่อนริมแม่น้าท่าจีน
หมู่ที่ 1 ตาบลบางใหญ่ อาเภอ

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ริมแม่น้าท่าจีนเขตหมู่ที่ 1

ริมแม่น้า

จานวน 1 เส้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,000,000 จานวนประชาชน ลดการพังทลาย
ร้อยละ 70

ของดินริมแม่น้า

ได้รับประโยชน์

ท่าจีน

จากการก่อสร้าง
เขื่อนริมแม่น้า
ที่ได้มาตรฐาน
94 โครงการสร้างเขื่อนริมแม่น้าท่าจีน
หมู่ที่ 3 ตาบลบางใหญ่ อาเภอ

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ริมแม่น้าท่าจีนเขตหมู่ที่ 3

ริมแม่น้า

จากหน้าวัดบางแม่หม้ายถึง

ร้อยละ 70

ของดินริมแม่น้า

บ้านนางสุพรรณนี มีนิลดี

ได้รับประโยชน์

ท่าจีน

จานวน 1 เส้น

จากการก่อสร้าง

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 จานวนประชาชน ลดการพังทลาย

เขื่อนริมแม่น้า
ที่ได้มาตรฐาน
95 โครงการสร้างเขื่อนริมแม่น้าท่าจีน
หมู่ที่ 2 ตาบลบางใหญ่ อาเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ริมแม่น้าท่าจีนเขตหมู่ที่ 2

ริมแม่น้า

จานวน 1 เส้น

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 จานวนประชาชน ลดการพังทลาย
ร้อยละ 70

ของดินริมแม่น้า

ได้รับประโยชน์

ท่าจีน

จากการก่อสร้าง
เขื่อนริมแม่น้า
ที่ได้มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

96 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 4,216 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,600,000

8,000,000

15,000,000

15,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

15,000,000 ระยะทาง

เพื่อให้ประชาชน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สพ 3212 สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง

ถนนที่รับ

เกิดความสะดวกใน

บ้านวัดดาว-บ้านสังโฆ หมู่ที่ 5

ข้างละ 1 เมตร

การปรับปรุง

การขนส่งไปมา

สะดวก รวดเร็ว

ตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า

ยาว 1,830
เมตร

97 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6 เมตร ยาว 4,281 เมตร

1,600,000

8,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000 ระยะทาง

เพื่อให้ประชาชน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สพ 3213 สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง

ถนนที่รับ

เกิดความสะดวกใน

บ้านวัดดาว-บ้านรางทอง หมู่ที่ 10

ข้างละ 1 เมตร

การปรับปรุง

การขนส่งไปมา

สะดวก รวดเร็ว

ตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า

ยาว 1,830
เมตร

98 โครงการขยายคอสะพานฝั่งตลาด
โพธิ์ศรี (เพิ่มความกว้างประมาณ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ในการคมนาคม

-

-

-

-

1,200,000 จานวน 1

ประชาชนมีทาง

โครงการ

สัญจรที่สะดวก

ความยาว 30.00 เมตร

1 เมตร) หมู่ที่ 6

ปลอดภัย

99 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลัง

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 4

สะดวก รวดเร็ว

ตาบลกฤษณา

4,000,000

-

-

-

-

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

ยาว 930 เมตร หนา

เพิ่มขึ้น

และประชาชนใน

0.05 เมตร

1 สาย ยาว

พื้นที่ใกล้เคียงมี

930 เมตร

ความสะดวกใน

การเดินทางการ
เดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร

โคกโพธิ-์ บ้านสาลี (ถนนในความ

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในตาบล
ได้รับการปรับปรุง และประชาชน

ดูแล อบจ.สุพรรณบุร)ี ในพื่นที่

ยาว 4,000

ในพื้นที่ใกล้เคียง

เมตร

ได้รับความสะดวก

2,3,5 ตาบลกฤษณา

รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

101 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน
คันคลองชลประทานสาย 1 ฝั่งขยา

สาหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ตะวันตก (ถนนในความดูแลของ

สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,000

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

เมตร

2,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในตาบล
ได้รับการปรับปรุง และประชาชน

กรมชลประทาน) ในพื้นที่หมู่ที่ 3,4,

ยาว 2,000

ในพื้นที่ใกล้เคียง

เมตร

ได้รับความสะดวก

6 และ7 ตาบลกฤษณา

รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

102 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30

ข้ามคลองชลประทานสาย 1 บริเวณ ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า
สะพานเหลือง หมู่ที่ 4 ตาบล
กฤษณา

ทางการเกษตร

เมตร

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 30.00 เมตร และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

103 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20

ข้ามคลองโคกโพธิ์บริเวณสะพาน

ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า

เดิม (จุดสะพานแบริ่ง) หมู่ที่ 5

ทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,400,000

-

-

-

-

เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 20.00 เมตร และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

ตาบลกฤษณา

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

104 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 28

ข้ามคลองชลประทานสาย 1

ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า

บริเวณบ้านนายบรรจง นิยมทอง

ทางการเกษตร

-

-

1,800,000

1,800,000

1,800,000 มีสะพาน คสล.

เมตร

ประชาชนในตาบล

ยาว 28.00 เมตร และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

หมู๋ที่ 3 ตาบลกฤษณา

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

105 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15

ข้ามคลองหน้าโคก หมู่ที่ 4 ตาบล

ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า

กฤษณา

ทางการเกษตร

เมตร

-

1,200,000

-

-

-

มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 15.00 เมตร และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

106 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30

ข้ามคลองหนองน้าเค็ม (สะพานสูง) ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า
หมู่ที่ 5 ตาบลกฤษณา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,000,000

2,000,000

เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 20.00 เมตร และประชาชน

ทางการเกษตร

ในพื้นที่ใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น
107 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 20

ข้ามคลองโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 หน้าบ้าน ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า

-

2,200,000

2,200,000

2,200,000

เมตร

2,200,000 มีสะพาน คสล.

ประชาชนในตาบล

ยาว 20.00 เมตร และประชาชน

นางสมพร ศริสิงห์ (บริเวณจุดฝังท่อ ทางการเกษตร

ในพื้นที่ใกล้เคียง

ที่เดิม) ตาบลกฤษณา

ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

108 โครงการสร้างโรงสูบน้าด้วยระบบ
ไฟฟ้าท่อสูบน้าพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

-

2,600,000

2,600,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ไม่น้อยกว่า 20 แรง บริเวณปาก

การใช้น้า

ใช้น้าในการทาการ

คลองลารางกระสง หมู่ที่ 7 ตาบล

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

เกษตร

ตะค่า

70
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

12 นิ้ว

2,600,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

109 โครงการก่อสร้างประปาแบบ

ในการใช้น้าในการทาการเกษตร

-

หมู่ที่ 7 ตาบลกฤษณา

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีน้า

บาดาล ชนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตาบล

ด้านน้าอุปโภค-บริโภค แก้ไขปัญหา

ประโยชน์ร้อยละ อุปโภค - บริโภค

กฤษณา

ภัยแล้งดาเนินการตามนโยบาย

90

รัฐบาล

อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

110 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลองทิ้งน้าท่าระกา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

ความกว้าง 8 เมตร

สะดวกในการสัญจรและขนส่ง

ถนนทางไปบ้านสระ (ชุมชนวัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,310,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ได้สะพาน

ประชาชนมีการ

ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

คมนาคมที่สะดวก

เมตร ความยาว 30 เมตร

ยาว 30 เมตร

รวดเร็ว

สามชุกฝั่งตะวันตก)
111 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ต.ย่านยาว อ.สามชุก ถึงหมู่ที่ 8

คมนาคมของประชาชน 2 ตาบล

ต.วังลึก อ.สามชุก

และตาบลอื่น ๆ

ถนนกว้าง 6.00 เมตร

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

ระยะทาง 1,000 เมตร

3,600,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนทั้ง

ยาว 1,000 เมตร 2 ตาบลมี
เส้นทางเดินทาง
เพิ่มมากขึ้น
การคมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น

112 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ติดหมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก
ถึงหมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สามชุก

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

ถนนกว้าง 6.00 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ระยะทาง 2,200 เมตร

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้น

ยาว 2,200 เมตร ทางเดินทางเพิ่ม
มากขึ้น เกิดความ
สะดวกสบายและ
การคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

113 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่ออานวยความสะดวกในการ

กว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สามชุก

คมนาคมของประชาชน 2 ตาบล

ระยะทาง 1,000 เมตร

ถึงหมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก

และตาบลอื่น ๆ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,600,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนทั้ง 2

ยาว 1,000 เมตร ตาบลมีเส้นทาง
เดินทางเพิ่มมาก

ไปทางเขตตาบลวังหว้า อ.ศรีประ-

ขึ้นการคมนาคม

จันต์

และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น

114 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก

เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคม

หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14

คอนกรีต สพ.ถ. 99-002 เขตติดต่อ ที่สะดวก

กว้าง 8.00 เมตร

สามชุก - ท่ากระพี้ เริ่มต้นจาก

ยาว 2,620 เมตร

บริเวณสะพาน คสล.เขตติดต่อ
สามชุก ถึงบริเวณสะพาน คสล.
บ้านท่ากระพี้

9,300,000

9,300,000

จานวน 1 เส้น

การสัญจรไปมา

ยาว 2,620 เมตร สะดวก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

115 ซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม

concrete หมู่ที่ 2 สายบ้านไผ่เกาะ

ความกว้าง 9 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,735,700

ความยาว 1,050 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน 1 เส้น

ประชาชนเดินทาง

ยาว 1,050 เมตร ไปมาสะดวกและ

- บ้านคันลา ตอนบ้านไผ่วง

ปลอดภัย

(กม.0.+000-กม.1+050)
116 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีทางคมนาคม

กว้าง 6 เมตร

ที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,450 เมตร

ความยาว 1,450 คมนาคมสะดวก

หนา 0.05 เมตร

เมตร

จากทางแยกบ้านสร้อยรอบคอ

4,182,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีทาง
รวดเร็ว

ถึง เขตติดต่อตาบลศาลาขาว
-ตาบลเจดีย์
117 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าน

ภายในชุมชนท่าระหัด

ระบายน้าและป้องกันปัญหาน้า

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ไว้ใช้ในการ

ความสะดวกและ

1. บริเวณซอยมีสุข ท่อ คสล.

ท่วมขัง

จานวน 280 ท่อน

เกษตรอย่าง

ปลอดภัยไปมา

บ่อพัก คสล. 10 บ่อ

เพียงพอ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

2,116,000 ประชาชนมีน้า

ประชาชนได้รับ

0.60 เมตร จานวน 385 ท่อน
บ่อพัก คสล. 15 บ่อ
2. ซอยบ้านนางสงค์
118 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักจากหน้าวัดชายทุ่ง
ถึงสุดเขต หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย ฝังท่อระบายน้า คสล.
น้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

5,500,000 ประชาชนมีน้า

สามารถระบายน้า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไว้ใช้ในการ

ได้สะดวกมากขึ้น

1.00 เมตร จานวน 505

เกษตรอย่าง

และป้องกันไม่ให้

ท่อน พร้อมบ่อพัก 55 บ่อ

เพียงพอ

น้าท่วมขัง

ความยาว รวม 560 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ถนนสาย ง.2 ชุมชนท่าโขลง ถึง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ 5

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 6.00 เมตร

5,065,974

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 388.00 เมตร หนา

ยาว 388.00

ความสะดวก

0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

เมตร

และปลอดภัยใน

2,328 ตารางเมตร
120 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจร

การสัญจรไปมา

กว้าง 6 เมตร

(Para Asphalt Concrete)

ยาว 2,340 เมตร หนา 0.05

บริเวณถนนบ้านคันทด - ลาสมุห์

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

(ช่วงที่ 2) ชุมชนคันทด หมู่ที่ 4

พาราแอสฟัลติกคอนกรีต

8,964,909

จานวน 1 สาย
ยาว 2,340 เมตร

14,040 เมตร
121 โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้า
ขนาดคลองรางเทียน หมู่ที่ 6

เพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวก

ผิวคันดินกว้าง 6 เมตร

รวดเร็ว

สูง 2 เมตร ระยะทาง

ร้อยละ 70 ที่ได้ มีเส้นทางคมนาคม

1,000 เมตร

รับประโยชน์จาก ขนส่งที่สะดวก

รายละอียดกิจกรรม จากถนน

2,000,000

2,000,000

2,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนสามารถ

ลาดยาง อบจ.สพ.ถึงเขตติดต่อ

คั้นกั้นดินและ

ตาบลวังน้าเย็น (ติดที่ดินนายสนอง

ได้มาตรฐาน

รวดเร็ว

ศรีเหรา)
122 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า

ปากบนกว้าง 3.50 เมตร

หมู่ที่ 5 บ้านป่าสาดา

เพียงพอในการประกอบอาชีพ

ก้นกว้าง 0.50 เมตร

ร้อยละ 70 ได้รับ น้าที่เพียงพอต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ทางการเกษตรกรรม

ลึก 1.50 เมตร

ประโยชน์จาก

ระยะทาง 1,000 เมตร

การดาดคอนกรีต

- บริเวณที่ดินนายบุญมา ชีพนุ
รัตน์ ถึงเขตติดต่อตาบลดอนโพธิ์
ทอง ที่ดินนายบุญ ชิ้ววงษ์

1,600,000

1,600,000

1,600,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีแหล่ง
การเกษตรกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

123 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมุ่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร

ที่สะดวกรวดเร็ว

ยาว 16 เมตร พร้อมหูช้าง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,200,000

2,200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,200,000 จานวน 1 แห่ง
ยาว 16 เมตร

2 ข้าง
124 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้า

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ

ปากกว้าง 3.00 เมตร

3,500,000

3,500,000

3,500,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีน้าใช้

หมู่ที่ 1 เริ่มจากหน้าบ้านนายบารุง

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

ก้นกว้าง 0.80 เมตร

ร้อยละ 70 ได้รับ สาหรับทาการ

สุวรรณสูร ถึงแหล่งน้าลาสมุห์

อย่างเพียงพอและสามารถส่งน้า

ลึกเฉลี่ย 1.50 - 2.00 เมตร

ประโยชน์จาก

สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม

ระยะทาง 1,800 เมตร

การดาดคอนกรีต -บริโภค อย่าง
คลองส่งน้า

เกษตรและอุปโภค
เพียงพอและ
สามารถส่งน้า
สนับสนุนพื้นที่
เกษตรกรรม

125 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้สาหรับ

ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้น

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีน้าใช้

หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนสาย 33 สุพรรณ ทาการเกษตรและอุปโภค - บริโภค กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย

ร้อยละ 70 ได้รับ สาหรับทาการ

- ป่าโมก ถึงทางเข้าหมู่บ้านดอน

อย่างพอเพียงและสามารถส่งน้า

1.50-2.00 เมตร ระยะทาง

ประโยชน์จาก

สะแก

สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม

ยาว 700 เมตร

การดาดคอนกรีต -บริโภค อย่าง
คลองส่งน้า

เกษตรและอุปโภค
เพียงพอและ
สามารถส่งน้า
สนับสนุนพื้นที่
เกษตรกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6,7 เริ่ม

สะดวก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ระยะทางยาว 2,140 เมตร

จากถนนแบ่งเขตไร่รถ-ตลิ่งชัน

ที่ได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,704,000

7,704,000

7,704,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

7,704,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนเดิน

ยาว 2,140 เมตร ทางสะดวก ทาให้
ลดอุบัติเหตุ

ต่อจากคสล.เดิมถึงสะพาน
ข้ามคลอง
127 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คอนกรีตจากบริเวณบ้านนาย

ประชาชน และยังเป็นการรักษา

ยาว 745 เมตร

ละมัย หยิบพิกุล ถึงบริเวณหน้าบ้าน สภาพถนนให้ใช้งานได้ดีดังเดิม

2,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 745 เมตร

ความสะดวกใน

หนา 0.05 เมตร

การใช้เส้นทาง

นายนาวิน รักษ์สิงห์ทอง หมู่ที่ 4
128 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

สัญจรไป-มา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

12,160,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

คอนกรีตจากบริเวณสะพานคอนกรีต ประชาชน และยังเป็นการรักษา

ยาว 3,900 เมตร

ยาว 3,900 เมตร ความสะดวกใน

วัดสองเขตสามัคคี หมู่ 3 ถึง

หนา 0.05 เมตร

การใช้เส้นทาง

สภาพถนนให้ใช้งานได้ดีดังเดิม

บริเวณสะพานวัดอินทราวาส

สัญจรไป-มา

หมู่ที่ 5
129 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คอนกรีตจากบริเวณสะพาน คสล.

ประชาชน และยังเป็นการรักษา

ยาว 1,115 เมตร หนา

บ้านดอนมะสังข์ หมู่ 1 ถึงถนน

สภาพถนนให้ใช้งานได้ดีดังเดิม

0.05 เมตร

ลาดยางสาย อบจ.สพ.2058
บ้านลาดตะโก หมู่ 5

3,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,115 เมตร ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เพื่อมีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

โดยลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

สัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผล หนา 0.03 เมตร

คอนกรีตเริ่มจากบริเวณคลอง

ทางการเกษตร

ระยะทาง 3,400 เมตร

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

9,820,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีความ

ยาว 3,400 เมตร พึงพอใจไม่น้อย
กว่า 90%

ชลประธาน 1 ซ้ายใหญ่ หมู่ 5
ตาบลไผ่ขวาง ถึงบริเวณหนองตาลกาบ หมู่4 ตาบลไผ่ขวาง
131 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.56-001 สะดวกสบาย

จราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายทางบ้านสามเหลี่ยม-บ้านสาม-

ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร

พันตาลึง (สพ.3263)

ระยะทาง 2,935 เมตร

5,265,000

5,265,000

5,265,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีความ

ยาว 2,935 เมตร ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน

จุดเริ่มต้น พิกัด N
14.464820 E 100.047656
จุดสิ้นสุด พิกัด N 14.459563
E 100.060339
132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1,6

ถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงมีถนนสาหรับ

ยาว 3,930 เมตร หนา 0.05

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 4 สายบ้านบางกุ้ง-

ไว้ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

เมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ

2560

ทั้งหมดในเขต

วัดสารภี หมู่ที่ 1,6 ต.สระแก้ว

สะดวกรวดเร็ว

แปลนที่เทศบาลฯกาหนด

=12,000,000

ตาบลสระแก้ว

2559

ได้รับความสะดาก

=12,000,000

ในการคมนาคม

อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

12,000,000

12,000,000

8,300,000

8,300,000

8,300,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 15.50

ยาว 3,930 เมตร ของครัวเรื่อน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

133 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลอง 2

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 6 และเขต ถนนกว้าง 6.00 เมตร
ข้างเคียงมีถนนสาหรับไว้ในการ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,200,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

9,200,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 35.00

ยาว 2,830 เมตร หนา

2560 = -

ยาว 2,830 เมตร ของครัวเรื่อน

ขวาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ถนนเทศบาล คมนาคม

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

2559 = -

ทั้งหมดในเขต

2 ถึงถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 1,6

ไม่น้อยกว่า 16,980

ตาบลสระแก้ว

ตาราเมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลฯ กาหนด)
134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1,8

ถนนกว้าง 6.00 เมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ยาว 3,150 เมตร หนา

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 12 (สพ.ถ.30-012)

ใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ

2560

ทั้งหมดในเขต

สายบ้านเขาดิน-บ้านหนองบอน

1.00 เมตร (ตามแบบแปลน

=7,600,000

ตาบลสระแก้ว

หมู่ที่ 1,8 ต.สระแก้ว อ.เมือง

ที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้ใช้ประโยชน์

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

7,600,000

7,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 15.00

ยาว 3,150 เมตร ของครัวเรื่อน

=9,500,000
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ไม่มีไหล่ทางยาว 2,420 เมตร (งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 8 (สพ.ถ.30-008)

ใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

หนา 0.05 เมตร (ตามแบบ

2560

ทั้งหมดในเขต

แปลนที่เทศบาลฯ กาหนด)

=3,000,000

ตาบลสระแก้ว

หมู่ที่ 2 ต.สระแก้ว , หมู่ที่ 3

2559

ได้ใช้ประโยชน์

ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี

=7,200,000

สายบ้านเขาดิน-บ้านดอนโพธิ์ทอง

จ.สุพรรณบุรี

3,000,000

3,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 20.00

ยาว 2,420 เมตร ของครัวเรื่อน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2,3

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ยาว 3,650 เมตร

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 3 สายบ้านบางหมัน

ไว้ในการคมนาคม

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

2560

ทั้งหมดในเขต

-บ้านท่าเสด็จหมู่ที่ 2,3 ตาบล

หนา 0.05 เมตร (ตามแบบ

=13,000,000

ตาบลสระแก้ว

สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี

แปลนที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้รับความสะดวก

=18,000,000

ในการสัญจร

จังหวัดสุพรรณบุรี
137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

15,000,000

13,000,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 3.00

ยาว 3,650 เมตร ของครัวเรื่อน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 60.00

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ยาว 4,331 เมตร มีไหล่

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 9 สายบ้านไผ่แขก

ไว้ในการคมนาคม

ทางข้างละ 1.00 เมตร

2560

ทั้งหมดในเขต

-บ้านดอนมะขาม หมู่ที่ 3

หนา 0.05 เมตร (ตามแบบ

=15,000,000

ตาบลสระแก้ว

ต.สระแก้ว

แปลนที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้รับความสะดวก

=15,000,000

และปลอดภัยใน

ยาว 4,331 เมตร ของครัวเรื่อน

การสัญจร
138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

21,500,000

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ยาว 6,920 เมตร มีไหล่

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 18 สายบ้านดอน

ไว้ในการคมนาคม

ทางข้างละ 1.00 เมตร

2560

ทั้งหมดในเขต

บ้านหลวง-บ้านปลายน้า หมู่ที่ 4

หนา 0.05 เมตร (ตามแบบ

=21,500,000

ตาบลสระแก้ว

ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แปลนที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้ใช้ประโยชน์

=21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 60.00

ยาว 6,920 เมตร ของครัวเรื่อน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

9,500,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 60.00

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 16 สายบ้านจาปี-

ไว้ในการคมนาคม

ยาว 2,768 เมตร หนา

2560

ทั้งหมดในเขต

บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 5 ต.สระแก้ว

0.05 เมตร (ตามแบบแปลน

=9,500,000

ตาบลสระแก้ว

อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

ที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้ใช้ประโยชน์

ยาว 2,768 เมตร ของครัวเรื่อน

=9,500,000
140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 485

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 20.00

จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00

(งบท้องถิ่น)

ยาว 485 เมตร

ของครัวเรื่อน

คอนกรีต ถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 6

ไว้ในการคมนาคม

เมตร หนา 0.05 เมตร

2560

ทั้งหมดในเขต

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ

=1,500,000

ตาบลสระแก้ว

กาหนด)

2559

ได้ใช้ประโยชน์

=1,500,000
141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

(งบท้องถิ่น)

ถนนเทศบาล 7 สายบ้านหนองปรือ ไว้ในการคมนาคม

ยาว 6,786 เมตร หนา

2560

ทั้งหมดในเขต

-บ้านดอนคา ,หมู่ที่ 7 ต.สระแก้ว

0.05 เมตร (ตามแบบแปลน

=14,500,000

ตาบลสระแก้ว

อ.เมืองฯ ,ต.ดอนคา อ.อู่ทอง

ที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้ใช้ประโยชน์

=14,500,000

จากสนามกีฬา

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สุพรรณบุรี

14,500,000

14,500,000

18,500,000

18,500,000

18,500,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 30.00

ยาว 6,786 เมตร ของครัวเรือน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

142 โครงปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8

ลาดยางกว้าง 6.00 เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

6,500,000 จานวน 1 เส้น

ร้อยละ 15.50

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล และเขตข้างเคียงได้มีถนนสาหรับ

ยาว 2,248 เมตร หนา

(งบท้องถิ่น)

5 สายบ้านสารภี-บ้านหนองบอน

0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ

2560

ทั้งหมดในเขต

1.00 เมตร (ตามแบบแปลน

=6,500,000

ตาบลสระแก้ว

ที่เทศบาลฯ กาหนด)

2559

ได้ใช้ประโยชน์

ไว้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 8

ยาว 2,248 เมตร ของครัวเรือน

=6,500,000
143 ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 2 ข้ามคลองส่งน้า

เพื่อก่อสร้างขยายสะพานที่ได้

ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีต

มาตรฐาน

เสริมเหล็ก กว้าง 6.40 เมตร

3,000,000

จานวน 1 แห่ง

ทาให้ประชาชน

ยาว 30.00 เมตร ได้รับความสะดวก

ยาว 30.00 เมตร

ในการเดินทาง
สัญจร

144 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
หมู่ที่ 2 47p0617969UTM160

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้อุปโภค

ก่อสร้างระบบประปา คสล.

บริโภคอย่างเพียงพอ

ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.

4,000,000

จานวนประปา

ประชาชนมีน้า

หมู่บ้านที่ใช้การ อุปโภคบริโภค

4900

ได้

อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง

145 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเลียบคลองชลประทาน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 6.00 เมตร ยาว
ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า

ถึงถนนโพธิ์พระยา - อ่างทอง หมู่ที่ 3 ทางการเกษตร
และหมู่ที่ 7 ตาบลโพธิ์พระยา

1,300 เมตร

6,000,000

มีถนน ลาดยาง

ประชาชนในตาบล

เพิ่มขึ้น 1 สาย

และประชาชน

ยาว 1,300 เมตร ในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

146 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เพื่อประชาชนในหมู่ที่ 5 ตาบล

กว้าง 8 เมตร ไหล่ทาง

ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สนามชัย หมู่ที่ 6 ตาบลไผ่ขวาง

ข้างละ 1.00 เมตร

ชื่อสายทาง สพ 4082 บ้านดอน-

และเขตข้างเคียงมีถนนไว้สาหรับ

ยาว 1,920 เมตร

กลาง (สนามชัย-ดอนกลาง)

การคมนาคม

หนา 0.05 เมตร

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม

กว้าง 8.00 เมตร

ที่สะดวก

ยาว 1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

8,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้น

ยาว 1,920 เมตร ทางการคมนาคม
ที่สะดวกสบายขึ้น

หมู่ที่ 5 ตาบลสนามชัย หมู่ที่ 6
ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
147 ปรับปรุงถนนลาดยางจากถนน
เลี่ยงเมืองถึงเขตตาบลดอนตาล

1,500,000 จานวน 1 เส้น

จานวนครัว-

ยาว 1,000 เมตร เรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

148 ปรับปรุงผิวจราจร/ขยายผิว
จราจรถนนหัวเกาะหนองแปด

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม

กว้าง 9 เมตร ยาว

ที่สะดวก

ยาว 3,000 เมตร

1,000,000 จานวน 1 เส้น

ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่สะดวก

ค่าจากถนน 340

ยิ่งขึ้น

149 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจาก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คสล.เดิมหน้าวัดไผ่แปลกแม่ ถึง
บริเวณที่ดินนายเอนก ยอยรู้รอบ
หมู่ที่ 2 ตาบลสวนแตง

ประชาชนมีการ

คมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว
800 เมตร

2,880,000

2,880,000

2,880,000

2,880,000

2,880,000 มีถนน คสล.

ประชาชนมีการ

เพิ่มขึ้น 1 สาย

คมนาคมที่สะดวก

ยาว 800 เมตร

ยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

150 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์

เพื่อให้ถนนที่มีมาตรฐาน

ติกคอนคอนกรีตเลียบคลอง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง

6,000,000

6 เมตร ยาว 1,300 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน 1 เส้น

มีถนนมาตรฐาน

ยาว 1,300 เมตร มีความสะดวก

ชลประทาน ถึงถนนโพธิ์พระยา

และปลอดภัยใน

- อ่างทอง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7

การคมนาคม

151 ก่อสร้างถนนลาดยางเริ่มจาก

เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง

ทาถนนลาดยาง ถนน

เขตติดต่อตาบลท่าเสด็จ ผ่าน

พื้นฐานสู่ความเป็นเมือง

กว้าง 7 เมตร และขยาย

19,200,000

จานวน 1 เส้น

ครัวเรือนมีการ

ยาว 3,200 เมตร คมนาคมได้

ตาบลบางกุ้งถึงเขตติดต่อตาบล

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สะดวกขึ้น

ศาลาขาว

ยาว 3,200 เมตร

จานวน 3 ตาบล

152 ก่อสร้างทางเดินทางเรียบชาย
แม่น้าท่าว้า

เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง

กว้าง 6 เมตร หนา 0.15

พื้นฐานสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

เมตร ระยะทางยาว 1,000

2,500,000

จานวน 1 เส้น

ครัวเรือนมีการ

ยาว 1,000 เมตร คมนาคมได้

เมตร จานวน 1 เส้น

สะดวกขึ้น

1. เริ่มจากสะพาน คสล.

จานวน 557

บางกุ้ง ถึงสะพานไม้ข้างวัด

ครัวเรือน

บางกุ้งเหนือ ม.4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,410,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

153 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนนลาดยาง 1 สาย

จานวน 1 เส้น

ประชาชนใน ต.

แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

และต.บ้านโพธิ์ได้มีถนนสาหรับ

ผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร

เชื่อระหว่างตาบลสนามคลีกับ

ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง

ยาว 2,100 เมตร

ตาบลบ้านโพธิ์ อ.เมือง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก

คมนาคมขนส่ง

จ.สุพรรณบุรี

รวดเร็ว และปลอดภัย

ผลผลิตทางการ

ยาว 2,100 มตร สนามคลี และ ต.
บ้านโพธิ์ ได้มีถนน

เกษตรที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
154 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนนลาดยาง 1 สาย

12,600,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนใน ต.

ม.4 - ม.6 เชื่อมระหว่าง

ต.ตลิ่งชันและต.สระแก้ว ได้มี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ตาบลสนามคลี กับตาบล

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

ยาว 6,000 เมตร

สระแก้ว

และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

คมนาคมขนส่ง

ที่สะดวกและรวดเร็ว

ผลผลิตทางการ

และปลอดภัย

เกษตรที่สะดวก

ยาว 6,000 เมตร สนามคลี และ ต.
สระแก้ว ได้มีถนน

รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

155 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,720,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

จานวน 1 เส้น

ประชาชนใน ต.

ม.3 เชื่อระหว่างตาบลสนามคลี

ต.ตลิ่งชันและต.สระแก้ว ได้มี

ยาว 3,200 เมตร

กับตาบลตลิ่งชัน และตาบล

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

ตลิ่งชัน และ ต.

สระแก้ว

และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

สระแก้ว

ที่สะดวกและรวดเร็ว

ได้มีถนน

และปลอดภัย

คมนาคมขนส่ง

ยาว 3,200 เมตร สนามคลี ต.

ผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
156 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

สะพานคอนกรีต 1 เส้น

เชื่อมต่อระหว่าง ม.2 - ม.3

และตาบลใกล้เคียงได้มีสะพาน

ต.สนามคลี

ใช้สาหรับในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

2,000,000

สะพาน

ประชาชนใน ต.

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

คอนกรีต 1

สนามคลี และ

ยาว 12.00 เมตร

เส้น ยาว 12.00 ตาบลใกล้เคียง
เมตร

ได้มีสะพาน

ที่สะดวกและรวดเร็ว

สาหรับใช้ในการ

และปลอดภัย

คมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรที
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

157 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนนลาดยาง 1 สาย

ถนนลาดยาง 1

ประชาชนใน ต.

ม.6 ต.สนามคลี บริเวณคลอง

และต.พลับพลาไชย ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เส้น ยาว

สนามคลี และ

มะขามเฒ่า - อู่ทอง ผ่าน ม. 7

สาหรับใช้ในการคมนาคมและ

ยาว 3,000 เมตร

3,000 เมตร

ต.พลับพลาไชย

ต.พลับพลาไชย ชนลาดยาง ม.4

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่

ได้มีการคมนาคม

ต.สนามคลี

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

158 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนนลาดยาง 1 สาย

6,300,000

ถนนลาดยาง 1

ประชาชนใน ต.

จราจรแบบแอสฟัสท์ติก ม.1

และตาบลสระแก้ว ได้มีถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เส้น ยาว

สนามคลี และ

ต.สนามคลี สายวัดสกุณปักษี

สาหรับใช้ในการคมนาคมและ

ยาว 3,000 เมตร

3,000 เมตร

ต.สระแก้ว ได้มี

- สวนนก ถึงเขตติดต่อ ต.สระแก้ว

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่

ถนนคมนาคมและ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

159 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนใน ต.สนามคลี

ถนนลาดยาง 1 สาย

ถนนลาดยาง 1

ประชาชนใน ต.

ม.3 ต.สนามคลี เริ่มจาก สะพาน

ต.ตลิ่งชัย และ ต.สระแก้ว ได้มี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

เส้น ยาว

สนามคลี และ

คสล. เขตตลิ่งชัน ถึงเขตสระแก้ว

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

ยาว 3,000 เมตร

3,000 เมตร

ต.สระแก้ว ได้มี

เส้นคลอง 18 ซ้าย

และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ถนนคมนาคม

มราสะดวก รวดเร็ว และ

และขนส่งผลผลิต

ปลอดภัย

ทางการเกษตร
ที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

160 ก่อสร้างถนนลาดยางตาบล

เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน

ขนาดผิวกว้าง 6.00 เมตร

สนามคลี เริ่มจากถนนลาดยาง

สาหรับใช้ในการคมนาคมและ

ยาว 3,200 เมตร

เดิมบ้าน ระฆัง - หนองศาลา

ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่าง

ต.ตลิ่งชันตามคลอง 18 ซ้าย

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

9,600,000

9,600,000

9,600,000 ถนน 1 เส้น

ประชาชนใน ม.6

ยาว 3,200

มีถนนใช้ในการ

เมตร

คมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทาง

ผ่าน ม.3 ม.4 ต.สนามคลี ถึง

การเกษตรได้

ม.9 ต.สระแก้ว

อย่างสะดวกรวด
เร็วและปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

161 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า ม.4
ต.สนามคลี เริ่มจากสะพานบ้าน

ไม่ให้คลองส่วน้าตื้นเขินและมีน้า

คลองส่งน้า 1 สาย

เพียงพอต่อการทาการเกษตร

ไผ่ล้อม ถึง ม.3 ต.ตลิ่งชัน

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้ใช้

ทางน้าไหลสะดวก

กว้าง 10.00 เมตร

น้าบริโภค -

และเกิดประโยช

ยาว 2,000 เมตร

บริโภค และการ ต่อประชาชนใน
ทาเกษตรกรรม

การใช้น้า อุปโภค
- บริโภค และการ
ทาเกษตรกรรม

162 โครงการขุกลอกวัชพืชแม่น้าท่าหว้า เพื่อให้ทางน้าไหลสะดวกและ

แม่น้า 1 สาย

2,000,000

ประชาชนได้ใช้

ทางน้าไหลสะดวก
และเกิดประโยช

ม.1 ต.สนามคลี เริ่มจากวัดสกุณ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน

กว้าง 100 เมตร

น้าบริโภค -

ปักษีถึงวัดจาปี

การใช้น้าบริโภค - อุปโภค และ

ยาว 4,000 เมตร

บริโภค และการ ต่อประชาชนใน

การทาเกษตรกรรม

ทาเกษตรกรรม

การใช้น้า อุปโภค
- บริโภค และการ
ทาเกษตรกรรม

163 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต

เพื่อแก้ไขปัญหาหญ้าขึ้นรก และ

ดาดคอนกรีตคูส่งน้า 1 สาย

คูส่งน้า ม.4 ต.สนามคลี เริ่ม

คูส่งน้าตื้นเขินอันเนื่องมาจากการ

จากบ้านนายจรูญ โพรามาตร

ทับถมของดิน

1,950,000

ประชาชนได้ใช้

คูส่งน้าไม่ตื้นเขิน

ปากคูกว้าง 2.50 เมตร

น้าบริโภค -

และมีน้าเพียงพอ

ลึก 1.50 เมตร ก้นคูกว้าง

บริโภค และการ ต่อการทาการ

ถึงบ้านนายวันดี แก้วสุวรรณ

หนา 0.07 เมตร ระยะทาง

ทาเกษตรกรรม

ติดต่อเทศบาลตาบลท่าเสด็จ

1,500 เมตร

เกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

164 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง

- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ระยางทาง 870 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีความ

(งบเงินอุดหนุน)

ยาว 870 เมตร

สะดวกในการ

สายบ้านโพธิ์นฤมิตร-บ้านหนอง-

ในการสัญจรไปมา

ใหญ่ หมู่ 4 -5 ตาบลดอนปรู (เชื่อม

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

สัญจรไปมาและ

ต่อถนน อบจ.สุพรรณบุรี สพ.ถ.

ของราษฎรจากมลพิษของฝุ่น

เป็นการแก้ไข

1-29 กับบ้านท่าพิกุล ตาบลวังลึก

ละอองบนท้องถนน

ปัญหาความเดือด

อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้อนของราษฎร
จากมลพิษของฝุ่น
ละอองบนท้อง
ถนน

165 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บ้าน

- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ระยางทาง 600 เมตร

สามจุ่นหมู่ที่ 1 ตาบลดอนปรู

ในการสัญจรไปมา

อาเภอศรีประจันต์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

2,500,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีความ

(งบเงินอุดหนุน)

ยาว 600 เมตร

สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ

จังหวัดสุพรรณบุรี (เชื่อมต่อแยกวัด ของราษฎรจากมลพิษของฝุ่น

เป็นการแก้ไข

สามจุ่นถึงถนนลาดยาง สพ.3045

ปัญหาความเดือด

ละอองบนท้องถนน

สายบ้านไร่ - คลองชะอม ตาบล

ร้อนของราษฎร

ปลายนา อาเภอศรีประจันต์

จากมลพิษของฝุ่น

จังหวัดสุพรรณบุรี )

ละอองบนท้อง
ถนน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

166 ดาดเหมืองคอนกรีตส่งน้า หมู่ที่ 3

เพื่อให้เหมืองส่งน้าที่มีอยู่สามารถ

ระยะทางยาว 530 เมตร

สายเลียบถนนเตาอิฐลาดโตนดเริ่ม

ใช้ส่งน้าทางการเกษตรได้มี

จากบ้านนางมานิต แซ่ตัน ถึงลาน

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน

เกษตรกรมีน้าใช้

ปากเหมืองกว้าง 2.50 เมตร

ประชาชน

ทาการเกษตร

ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร

ร้อยละ 70

ได้พอเพียง

ตากข้าว นายวิชัย ช้างเนียม

ได้รับประโยชน์
จาการดาด
เหมืองคอนกรีต
ส่งน้า

167 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 5,8,6,2

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 4,500 เมตร

17,100,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 4,500 ม.

คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง (คันคลองชลประทานสาย

มาตรฐานสากล

ใหญ่บางปลาม้าฝั่งตะวันตก) เชื่อม
ต่อ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองฯ
168 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 4

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 1,300 เมตร

4,940,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 1,300 ม.

คมนาคมที่ดีได้

(สายดงตาล-บรรไดทอง) ต.วังยาง

มาตรฐานสากล

เชื่อม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
169 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete แหล่งน้าบ้านดงตาล
ฝั่งขวา หมู่ 4 ถึงสะพานปูน บ้าน
ห้วยอาพัว

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 2,200 เมตร

7,700,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 2,200 ม.

คมนาคมที่ดีได้
มาตรฐานสากล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 2-4

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 5,013 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 5,013 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง (คันคลองชลประทาน

มาตรฐานสากล

1 ซ้าย 1 ซ้าย) เชื่อมต่อ
ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
171 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 7

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 3,000 เมตร

6,000,000

6,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 5,013 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง สายคลองชลประทาน

มาตรฐานสากล

สุพรรณ 3 ขวา เชื่อมต่อ
ต.เสาร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ
172 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt
Concrete ต่อจากบ้านนางเยื้อน

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 5,000 เมตร

8,750,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 5,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ดอกกุหลาบ ถึงบ้านนายสมบูรณ์

มาตรฐานสากล

อาภาเภสัช ชุมชนบ้านดอนโป่ง
ดงนางเจ๊กร่วมใจพัฒนา
173 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ถนนกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 1,850 เมตร

ยาว 1,850 เมตร คมนาคมที่ดีได้

บ้านหนองไร่น้า-บ้านบรรไดทอง

หนา 0.05 เมตร

มาตรฐานสากล

หมู่ที่ 2,4,7 ตาบลวังยาง

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย

2,850,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

174 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ถนนกว้าง 8 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 4,555 เมตร

ยาว 4,555 เมตร คมนาคมที่ดีได้

หนา 0.05 เมตร

มาตรฐานสากล

ตาลขี้พุ-บ้านดอนมะสังข์ หมู่ที่ 3

8,545,000

ตัวชี้วัด

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

9 ตาบลวังยาง
175 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 9, 3, 4

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 5,000 เมตร

12,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 5,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง (สายตาลขี้พุ-ดอนมะสังข์)

มาตรฐานสากล

เชื่อมต่อ ต.ดอนมะสังข์
176 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 2, 4, 7

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 2,900 เมตร

6,960,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 2,900 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง (สายบ้านบรรไดทอง-

มาตรฐานสากล

หนองไร่น้า) เชื่อมต่อ ม.5
ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์
177 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 3, 4, 7
ต.วังยาง (สายลาดตาล-ลาดปลาเค้า)
เชื่อมต่อ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง
สุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 3,100 เมตร

7,440,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 3,100 เมตร คมนาคมที่ดีได้
มาตรฐานสากล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

178 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 5, 8, 6,2

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 5,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 5,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้

(สายคันคลองชลประทานสายใหญ่

มาตรฐานสากล

บางปลาม้า ฝั่งตะวันออก) เชื่อต่อ
ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองฯ
179 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 4

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 3,000 เมตร

4,000,000

4,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง (สายดงตาล-บรรไดทอง)

มาตรฐานสากล

เชื่อมต่อ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองฯ
180 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 9 ,3

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 3,000 เมตร

4,000,000

4,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้

ต.วังยาง (สายคันคลองชลประทาน

มาตรฐานสากล

1 ซ้าย 1 ซ้าย)
181 ซ่อมเสริมผิวทางด้วย Asphalt
Concrete บริเวณหมู่ที่ 1
ต.วังยาง (สายคันคลองชลประทาน
2 ซ้าย 1 ซ้าย) เริ่มจากเชคถึงถนน
เลี่ยงเมืองเชื่อมต่อ ต.โพธิ์พระยา
อ.เมืองสุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 3,000 เมตร

4,000,000

4,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้
มาตรฐานสากล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

182 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิม หมู่ที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ
5 ถึงหมู่ที่ 2 ต.วังยาง เชื่อมต่อ

คมนาคมของประชาชน

ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง ชุมชนบ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

ยาว 2,800 เมตร

ยาว 2,800 เมตร คมนาคมที่ดีได้

หนา 0.15 เมตร

มาตรฐานสากล

อยู่เจริญ 3
183 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิม
หมู่ที่ 2 ต.วังยาง ถึงหมู่บ้าน

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

คมนาคมของประชาชน

ยาว 2,000 เมตร

ยาว 2,000 เมตร คมนาคมที่ดีได้

หนา 0.15 เมตร

มาตรฐานสากล

ลาดปลาเค้าหมู่ที่ 5 ต.ศรีประจันต์
184 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
หมู่ที่ 2 ข้ามคลองทิ้งน้านาป่า หนองบอน เขตติดต่อตตาบล
บางงาม อาเภอศรีประจันต์

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมของประชาชน

กว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร

6,000,000

6,000,000

1,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีการ

มีสะพาน คสล.

ประชาชนมีการ

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

คมนาคมที่ดีได้

ยาว 14 เมตร

มาตรฐานสากล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

185 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,385,000

10,385,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.05 เมตร

ยาว 4,500 เมตร เส้นทางคมนาคม

ยาว 4,500 เมตร

ที่สะดวก รวดเร็ว

บ้านบน หมู่ที่ 5 ตาบลดอนมะเกลือ

10,385,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมี

(ต่อจากโครงการเดิม)
186 ก่อสร้างถนนผิวจราจร

เพื่อสะดวกต่อการสัญจรไปมา

ถนนกว้าง 6 เมตร

ASPHAL TIC CONCRETE หมู่ที่ 1

ยาว 2,000 เมตร

และหมู่ที่ 2 ตาบลดอนมะเกลือ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

เริ่มจากบริเวณนา นางปราณี

12,000 ตารางเมตร

7,704,000

7,704,000

7,704,000

7,704,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมี

ยาว 2,000 เมตร เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

ยอยรู้รอบ ถึงบริเวณถนนลาดยาง
สพ 3009
187 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อประชาชนได้มีถนนที่ได้

ถนนกว้าง 6.00 เมตร

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (AC)

มาตรฐานและใช้สัญจรไป-มา

ยาว 1,100 เมตร

บนคันคลองสายจรเข้ (สายใหญ่)

ระหว่างตาบลกับตาบลและ

หนา 0.05 เมตร

จากบริเวณถนนลาดยางสาย

บรรทุกพืชผลการเกษตรได้อย่าง

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

บ้านยางลาว-อู่ทอง หมู่ที่ 4

สะดวก

6,600 ตร.ม.

(ทางเข้าวัดหัวทานบ) ถึงบริเวณ
สะพานดอนต้นกุ่ม เขตติดต่อ
ตาบลหัวโพธิ์

3,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,100 เมตร ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

188 โครงการก่อสร้งถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อประชาชนได้มีถนนที่ได้

ถนนกว้าง 6.00 เมตร

จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (AC)

มาตรฐานและใช้สัญจรไป-มา

ยาว 3,000 เมตร

ยาว 3,000 เมตร ความสะดวก

บนคันคลองชลประทานสาย

ระหว่างตาบลกับตาบลและ

หนา 0.05 เมตร

ในการสัญจร

2L 3R 5L 2L จากบริเวณถนน

บรรทุกพืชผลการเกษตรได้

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

ไปมา

ลาดยางสาย 3505 บ้านหางตลาด

อย่างสะดวกสบาย

18,000 ตร.ม.

เพื่อพัฒนาถนนให้มีมาตรฐาน

ถนนกว้าง 8 เมตร

- ศรีสาราญ ถึงบริเวณเขตติดต่อ
ตาบลดอนมะเกลือ
189 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ หมู่ 10 สาย

9,000,000

จานวน 1 เส้น

ยาว 2,000 เมตร

ประชาชนมีถนน

ยาว 2,000 เมตร ที่ได้มาตรฐาน

บ้านดอนยอ - เขาวงศ์

การเดินทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว

190 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

เพื่อพัฒนาถนนให้มีมาตรฐาน

ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ สายบ้านสระ-

ถนนกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

5,000,000

จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีถนน

ยาว 1,500 เมตร ที่ได้มาตรฐาน

บัวทอง หมู่ 6 - บ้านทุ่งดินดา หมู่ 4

การเดินทางสัญจร

(สพ.ถ.15003)

สะดวกรวดเร็ว

191 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต

เพื่อพัฒนาถนนให้มีมาตรฐาน

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 700 เมตร

3,000,000 จานวน 1 เส้น
ยาว 700 เมตร

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน

หมู่ 7 บ้านกกม่วง สายบ้าน

การเดินทางสัญจร

ดอนกอก-หนองหินปัก

สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

192 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

เพื่อพัฒนาถนนให้มีมาตรฐาน

ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ถนนกว้าง 6 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

5,000,000 จานวน 1 เส้น

ยาว 1,900 เมตร

ประชาชนมีถนน

ยาว 1,900 เมตร ที่ได้มาตรฐาน

หมู่ที่ 7 บ้านกกม่วง สายแยก

การเดินทางสัญจร

หนองมะขาม-หนองกระทุ่ม

สะดวกรวดเร็ว

193 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

หมู่ที่ 14 จากโรงโม่ ถึงเขตติดต่อ

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 6,230 เมตร หนา

ตาบลหนองโอ่ง

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

23,000,000

23,000,000

23,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 6,230 เมตร คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 49,840 ตร.ม.
194 โครงการซ่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

จากทางแยกเข้าวัดพระธาตุโพธิ์ทอง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 1,300 เมตร หนา

ถึงเขตติดต่อบ้านหนองแกเจริญ

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

หมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม

4,800,000

4,800,000

4,800,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 1,300 เมตร คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.

195 โครงการซ่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

จากบ้านนายถนงศักดิ์ ไวการพิมพ์

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 741 เมตร หนา

ถึงถนนสายบ่อปั้น

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

2,800,000

2,800,000

2,800,000 จานวน 1 เส้น
ยาว 741 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 5,928 ตร.ม.
196 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

14 จากถนนมาลัยแมน (ซอยปลา

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 2,100 เมตร หนา

ไหลไร้ก้าง) ถึงถนนสายกาญจนบุรี

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.

-บ่อพลอย 3342

ไม่น้อยกว่า 16,800 ตร.ม.

7,800,000

7,800,000

7,800,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 2,100 เมตร คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

197 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนน

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ลาดยาง หมู่ที่ 4 จากสะพานดา

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 3,650 เมตร หนา

(ดอนกุ่ม) ถึงหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,100,000

10,100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,100,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 3,650 เมตร คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 21,900 ตร.ม.
198 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ซอยร้านไก่ต้มฉีก (บ้าน PR 79)

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 2,952 เมตร หนา

ถึงศาลา SML หมู่ที่ 1

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

8,200,000

8,200,000

8,200,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 2,952 เมตร คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 17,712 ตร.ม.
199 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายบ้านนางภาษิตา แสงไกร

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 890 เมตร หนา

ต่อจากถนน อบจ.สุพรรณบุรี

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

ถึงเขตติดต่อบ้านนาลาว
200 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 3

2,500,000

2,500,000

2,500,000 จานวน 1 เส้น
ยาว 890 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 5,340 ตร.ม.
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

จากข้างโรงเรียนรัตนไพศาล ถึง

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว สาหรับ

ยาว 2,961 เมตร หนา

ถนนลาดยางกาญจนบุรี 324

การเดินทางไปประกอบอาชีพ

0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยาง

8,200,000

8,200,000

8,200,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 2,961 เมตร คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 17,766 ตร.ม.
201 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมูที่ 8
เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสาหรับ

กว้าง 6 เมตร

ใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

ยาว 700 เมตร

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 700 เมตร

ความสะดวกใน

ถึงถนนลาดยางไปบ้านหัวทานบ

การสัญจรไปมา

ต.บ้านดอน

ภายในหมู่บ้าน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

202 โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตาบล

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,900,000

9,900,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

9,900,000 จานวน 1 เส้น

ระยะทางยาว 3,650 เมตร

การคมนาคม

ยาว 3,650 เมตร สะดวก

หนองโอ่ง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ถึงหมู่ที่ 6 ตาบลเจดีย์
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
203 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี

หมู่ที่ 4 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม

กว้าง 6 เมตร

950,000

950,000

ยาว 530 เมตร

950,000

จานวน 1 เส้น

การคมนาคมที่

ยาว 530 เมตร

สะดวกและปลอด-

สุขภาพตาบลบ้านหนองข้าวงาย-

ภัยในหมู่บ้าน

หนองปลาดุก
204 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี

กว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 1 จากถนนสระพังลาน-

ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,200 เมตร

ดอนมะเกลือ ถึงบริเวณประตูน้า

สะดวกรวดเร็ว

5,200,000

5,200,000

5,200,000 จานวน 1 เส้น

การคมนาคม

ยาว 1,200 เมตร ที่สะดวกและ
ปลอดภัยในหมู่
บ้าน

205 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี

กว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 7 บริเวณคลองชลประธาน

ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 1,200 เมตร

หมู่ที่ 1

สะดวกรวดเร็ว

5,200,000

5,200,000

5,200,000 จานวน 1 เส้น

การคมนาคม

ยาว 1,200 เมตร ที่สะดวกและ
ปลอดภัยในหมู่
บ้าน

206 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี

กว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 8 จากคันคลองหมู่ที่ 7-เขต

ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 2,000 เมตร

อาเภอสองพี่น้อง

สะดวกรวดเร็ว

8,600,000

8,600,000

8,600,000 จานวน 1 เส้น

การคมนาคม

ยาว 2,000 เมตร ที่สะดวกและ
ปลอดภัยในหมู่
บ้าน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

207 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี

กว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสารวย

ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ยาว 2,400 เมตร

แซ่ไหล-ถนนลาดยางบ่อปั้น

สะดวกรวดเร็ว

208 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หมายเลข สพ 3256 บ้านหนองแหน ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ระยะทางยาว 1,700 เมตร

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,300,000

10,300,000

มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,300,000 จานวน 1 เส้น

การคมนาคม

ยาว 2,400 เมตร ที่สะดวกและ

3,500,000

3,500,000

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร

3,500,000 ระยะทางถนนที่ การคมนาคม
ได้รับการปรับปรุง ที่สะดวกและ

สะดวกรวดเร็ว

209 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคสล. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4

2561

ตัวชี้วัด

ปลอดภัยในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี

-วัดโปร่งพรานอินทร์

งบประมาณและที่มา

4,000,000

4,000,000

ระยะทาง 4,200 เมตร

ยาว 8,000

ปลอดภัยในหมู่

เมตร

บ้าน

จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 4,200 เมตร ความสะดวกใน

สายบ้านโซ่ง - เขตติดต่อตาบล

การเดินทางสัญจร

สระพังลาน

มากขึ้น

210 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน
คสล. ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็ง

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ช่วงบริเวณบ้านนางเลื่อน

ให้ได้มาตรฐาน

ศรีภุมมาถึงคันคลองส่งน้า

พัฒนา หมู่ที่ 5

3,500,000

3,500,000

3,500,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,850 เมตร ความสะดวกใน

บริเวณบ้านนายหนู แซ่ตัน

การเดินทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

สัญจรมากขึ้น

ประมาณ 1,850 เมตร
211 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน
คสล. ชุมชนจันทร์กระจ่างพัฒนา
หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม

สายบ้านหนองยายทรัพย์ -

ให้ได้มาตรฐาน

บ่อปั้น กว้าง 7 เมตร ระยะ
ทาง ประมาณ 4,600 เมตร

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 4,600 เมตร ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

212 ก่อสร้างถนนลาดยางพื้นที่ หมู่ที่
8 และหมู่ที่ 9

213 ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนน
คสล.ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

สายบ้านรางยาว - หนองแก

มาตรฐาน

เจริญกว้าง 7 เมตร

214 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,000,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,380 เมตร ความสะดวกใน

ระยะทางยาว 1,380 เมตร

การเดินทาง

ติดตาบลสระพังลาน

สัญจรมากขึ้น

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

สายบ้านหนองยายทรัพย์

มาตรฐาน

- บ่อคู่ ผิวจราจรกว้าง

หมู่ที่ 10

งบประมาณและที่มา

3,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 3,500 เมตร ความสะดวกใน

7 เมตร ระยะทางประมาณ

การเดินทาง

3,500 เมตร

สัญจรมากขึ้น

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

สายคลองตัน - เขาชานหมาก

มาตรฐาน

ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร

9,866,000

9,866,000

จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 2,610 เมตร ความสะดวกใน

ยาว 2,610 เมตร หนา

การเดินทาง

0.05 เมตร บริเวณลาดยาง

สัญจรมากขึ้น

ไม่น้อยกว่า 23,490 ตร.ม.
215 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อตาบลสระพังลาน

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

สายบ้านบ่อปั้น ผิวจราจร

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร ยาว 2,945

9,923,000

9,923,000

จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 2,945 เมตร ความสะดวกใน

เมตร หนา 0.05 เมตร

การเดินทาง

ปริมาณลาดยางไม่น้อยกว่า

สัญจรมากขึ้น

23,560 ตร.ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

216 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 5

217 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน
คสล.ชุมชนคลองตันสามัคคี

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

สายบ้านโป่ง - คลองตัน

มาตรฐาน

กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 525 เมตร

ความสะดวกใน

525 เมตร ไหล่ทางข้างละ

การเดินทาง

0.50 เมตร

สัญจรมากขึ้น

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

ช่วงบริเวณบ้านนายฉิน

มาตรฐาน

ศรีภุมมาถึงบริเวณบ้านนาย

หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่มา

2,000,000

2,000,000

2,000,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 600 เมตร

ความสะดวกใน

สมหมาย พ่อค้า กว้าง 7

การเดินทาง

เมตร ระยะทางประมาณ

สัญจรมากขึ้น

600 เมตร

218 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน
คสล.ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

ช่วงถนนลาดยางสายสระยาย

มาตรฐาน

โสม-บ่อปั้น ถึงเขตติดต่อพื้นที่

6,000,000

6,000,000

6,000,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,500 เมตร ความสะดวกใน

หมู่ที่ 12 ตาบลจรเข้สามพัน

การเดินทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทางประ

สัญจรมากขึ้น

มาณ 1,500 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

219 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตคอนกรีต/ผสมยางพารา

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

สายจากแยกทางหลวง 321

มาตรฐาน

(คลองระบายน้า)- บ้านยาง

หมู่ที่ 1

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,800,000

3,800,000

3,800,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

3,800,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,113 เมตร ความสะดวกใน

หมู่ที่ 1 ตาบลสระยายโสม

การเดินทาง

บริเวณแยกถนนมาลัยแมน

สัญจรมากขึ้น

ถึง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ผิวจราจรกว้าง
8 เมตร ระยะทางยาว
1,113 เมตร
220 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต/ผสมยางพารา หมู่ 5

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว

มาตรฐาน

1,410 เมตร

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,410 เมตร ความสะดวกใน

และหมู่ที่ 7 สายบ้านหนองยาย

การเดินทาง

ทรัพย์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 และ

สัญจรมากขึ้น

หมู่ที่ 7 ตาบลสระยายโสม บริเวณ
แยกถนนลาดยางสายสระยายโสม
-บ่อปั้น ถึงสามแยกถนนลาดยาง
สายสระยายโสม - เขาชานหมาก
221 ก่อสร้างสะพาน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม

มาตรฐาน

1,500,000 สะพาน คสล.

ประชาชนได้รับ

คลองส่งน้าชลประทาน

ที่ได้มาตรฐาน

ความสะดวกใน

3 ขวา 5 ซ้าย 2 ซ้าย

จานวน 1 แห่ง

การเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร
ยาว 19 เมตร ทางเดินเท้า
ข้างละ 1 เมตร

1,500,000

1,500,000

สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

222 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต/ผสมยางพารา หมู่ 8

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

กว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว

มาตรฐาน

1,355 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,700,000

4,700,000

4,700,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4,700,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 1,355 เมตร ความสะดวกใน

สายบ้านหนองแกเจริญ-วัดโพธิ์ทอง

การเดินทาง

เจริญ บริเวณแยกถนนลาดยาง

สัญจรมากขึ้น

สายสระยายโสม - บ่อปั้นถึงสาม
แยกถนนลาดยางทางเข้าวัดโพธิ์
ทองเจริญ ตาบลจรเข้สามพัน
223 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต/ผสมยางพารา หมู่ 4

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร

มาตรฐาน

ระยะทางยาว 4,260 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 จานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ

ยาว 4,260 เมตร ความสะดวกใน

,5 และหมู่ที่ 10 สายบ้านโซ่ง-

การเดินทาง

บ้านบ่อคู่ ตาบลสระยายโสม

สัญจรมากขึ้น

บริเวณถนนสายแยกถนนมาลัย
แมนถึงแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 10
224 ก่อสร้างสะพาน คสล. ชุมชน
คลองตันสามัคคีหมู่ที่ 6 เชื่อม
ตาบลจรเข้สามพัน

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม

มาตรฐาน

1,000,000 สะพาน คสล.

ประชาชนได้รับ

คลองส่งน้าชลประทาน 5

ที่ได้มาตรฐาน

ความสะดวกใน

ซ้าย 2 ซ้าย (ศูนย์วิจัยฯ)

จานวน 1 แห่ง

การเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร
ยาว 12 เมตร ทางเดินเท้า
ข้างละ 1 เมตร

1,000,000

1,000,000

สัญจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

225 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
หมูที่ 2

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,651,000

2,651,000

2,651,000

2,651,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อพัฒนาระบบน้าประปาให้

ก่อสร้างระบบประปา

2,651,000 จานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้า

เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2

ประปาเพียงพอ

ของประชาชน

จานวน 1 แห่ง

แก่การอุปโภคบริโภค

226 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาระบบน้าประปาให้

ก่อสร้างระบบประปา

2,651,000

2,651,000

2,651,000

2,651,000

2,651,000 จานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้า

เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

ประปาเพียงพอ

ของประชาชน

จานวน 1 แห่ง

แก่การอุปโภคบริโภค

227 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาระบบน้าประปาให้

ก่อสร้างระบบประปา

2,651,000

2,651,000

2,651,000

2,651,000

2,651,000 จานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้า

เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4

ประปาเพียงพอ

ของประชาชน

จานวน 1 แห่ง

แก่การอุปโภคบริโภค

228 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9
บ้านเขาเขียว เริ่มจากถนน คสล.

การคมนาคมที่สะดวกและขนส่ง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

พืชผลการเกษตร

ยาว 550 เมตร หนา 0.15

เดิม บริเวณนานายเป็ด สกุลถึง

1,995,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 550 เมตร

ความสะดวกใน

เมตร ตามแบบที่กาหนด

การคมนาคม

ถนน คสล.เดิมบริเวณนา นาย
พล สกุล
229 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 การคมนาคมที่สะดวกและขนส่ง
บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณ
จาก คสล.หมู่ 12 ต.หัวเขา ถึงหมู่

พืชผลการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 370 เมตร หนา 0.15
เมตร ตามแบบที่กาหนด

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 370 เมตร

ความสะดวกใน
การคมนาคม

1 ต.หัวนา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

230 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้

กว้าง 6 เมตร

เสริมเหล็กถนนคันคลองชลประทาน สะดวก

ยาว 9,630 เมตร

จากหมู่ที่ 7 ต.บ่อกรุ หมู่ที่ 4

หนา 0.15 เมตร หรือ

ต.หัวนา และหมู่ที่ 6 ต.ป่าสะแก

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57,780

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

35,170,000

35,170,000

35,170,000

35,170,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

35,170,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจร

ยาว 9,630 เมตร ได้สะดวก

ตารางเมตร
231 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณถนน

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้

กว้าง 6 เมตร ยาว

สะดวก

4,160 เมตร หนา 0.20

เลียบคลองชลประทาน (ป่าขี้อ้น)

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ถึง ติดถนนสายวัดขวางเวฬุวัน

ทั้ง 2 ข้าง ๆละ 0.50 เมตร

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจร

ยาว 4,160 เมตร ได้สะดวก

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
24,960 บาท
232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้

ขนาดกว้าง 6 เมตร

เสริมเหล็กถนนคันคลองชลประทาน สะดวก

ยาว 3,635 เมตร หนา

หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม-หมู่ที่ 7

0.15 เมตร

13,270,000

13,270,000

13,270,000

13,270,000

13,270,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจร

ยาว 3,635 เมตร ได้สะดวก

ต.บ่อกรุ
233 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนคันคลองชลประทาน จาก
หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม-หมู่ที่ 3
ต.บ่อกรุ

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้

ขนาดกว้าง 6 เมตร

สะดวก

ยาว 3,300 เมตร
หนา 0.05 เมตร

13,200,000

13,200,000

13,200,000

13,200,000

13,200,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจร

ยาว 3,300 เมตร ได้สะดวก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

234 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
คันคลองชลประทานจากสะพาน

การคมนาคมสะดวกและ

โดยทาการปรับปรุงถนน

ปลอดภัย

ลาดยางขนาดถนนกว้าง

ปูน หมู่ที่ 10 ถึงหน้าโรงสี CP

6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

เขตติดต่อตาบลปากน้า

หนา 0.15 เมตร พื้นที่

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,400,000

8,400,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

8,400,000 จานวน 1 เส้น

ราษฎรได้รับความ

ยาว 2,000 เมตร สะดวกและปลอด
ภัยในการสัญจร

ดาเนินการไม่น้อยกว่า
12,000 ตารางเมตร
235 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
จากสะพาน คสล. หมู่ที่ 11 ถึง

การคมนาคมสะดวกและ

โดยทาการปรับปรุงถนน

ปลอดภัย

ลาดยางเดิมเป็นถนนลาดยาง

หน้าโรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา

แอสฟัลท์ติค คอนกรีต

เขตติดต่อตาบลเขาพระ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

7,300,000

7,300,000

7,300,000 จานวน 1 เส้น

ราษฎรได้รับความ

ยาว 3,840 เมตร สะดวกและปลอด
ภัยในการสัญจร

ยาว 3,840 เมตร หนา 0.05
เมตร พื้นที่ดาเนินการ
ม่น้อยกว่า 20,880
ตารางเมตร
236 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกจากทางแยกถนนสาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

คมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่ให้มี

ยาว 800.00 เมตร (ตาม

340 ถนนริมคลองส่งน้าชลประทาน ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

แบบที่ทางราชการกาหนด)

2,500,000

2,500,000

2,500,000 จานวน 1 เส้น
ยาว 800 เมตร

การคมนาคม
ขนส่งในเขตพื้น
ที่มีความสะดวก

1 ซ้ายสามชุกหมู่ที่ 4 หมู่ 2 บ้าน

และปลอดภัยมาก

บางกระพ้น ตาบล นางบวชเชื่อม

ขึ้น

ต่อทางหลางชนบทบนสายนาง
พิมพ์-บ้านบางกระพ้น (3106)
เขตติดต่อ ต.วังลึก อ.สามชุก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

237 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ความกว้าง 4.00 เมตร

ข้ามคลองชลประทานจุดเชื่อมต่อ

คมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่ให้มี

ยาว 37.00 เมตร หนา

ขนส่งในเขตพื้น

ระหว่างถนนคันคลองชลประทาน

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

0.50 เมตร (ตามแบบที่

ที่มีความสะดวก

ทางราชการกาหนด

และปลอดภัยมาก

1 ซ้ายกับสายนางบวช-สิงห์บุรี

4,000,000 จานวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 2
238 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติดถนนคันคลองชล

การคมนาคม

ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ที่

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สะดวกในการเดินทางและขนส่ง

ความยาว 2,700.00 เมตร

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000 จานวน 1 เส้น

การคมนาคม

ยาว 2,700 เมตร ขนส่งในเขตพื้น

ประทานเลียบถนนสุพรรณ-ชัยนาท พืชผลทางการเกษตร

(ตามแบบที่ทางราชการ

ที่มีความสะดวก

340 หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 บ้าน

กาหนด)

และปลอดภัยและ

ท่านางเริง เชื่อมต่อเขตติดต่อ

ได้มาตรฐาน

อบต.เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช
239 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนในต.โคกช้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง

จากสะพานคอนกรีตหน้า อบต.

ต.ยางนอนและพื้นที่ใกล้เคียง

6 เมตร ระยะทาง 3,100

โคกช้าง-เขตติดต่อหมู่ที่ 7 ต.

ได้รับความสะดวกรวดเร็วและ

เมตร

ยางนอน

ปลอดภัยในการคมนาคม

10,000,000

10,000,000

10,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ยาว 3,100 เมตร ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมเพื่อ
เชื่อมต่อกับ ต.
ยางนอน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

240 โครงการก่อสร้างอาคารคลุม

เพื่อใช้ในการอบข้าวของกลุ่ม

โดยทาการก่อสร้างอาคาร

เครื่องอบข้าวพร้อมเครื่องอบข้าว

เกษตรกรนาแปลงใหญ่ให้แห้ง

คลุมเครื่องอบข้าวพร้อม

(กลุ่มนาแปลงใหญ่ตาบลเดิมบาง)

และมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น

เครื่องอบข้าวขนาดโรงคลุม

หมู่ที่ 11

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,958,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เกษตรกรผู้ทา

เกษตรกรผู้ทานา

นาแปลงใหญ่

แปลงใหญ่ราษฎร
ตาบลเดิมบาง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว
8.00 เมตร สูง 7.5 เมตร

241 โครงการกก่อสร้างสะพานข้าม
คลองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

เพื่อพัฒนาส่งเสริมกาท่องเที่ยว

1.ก่อสร้างสะพาน คสล.

เชิงอนุรักษ์ของวัดเขานางบวช

กว้าง 6.46 เมตร ยาว

ทางเข้า-ออกวัดเขานางบวช

10.00 เมตร งบประมาณ

(เขาขึ้น) และก่อสร้างดาดคู

1,000,000.00 บาท

คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.คลอง

2.ก่อสร้างดาดคู คสล.กว้าง

หลวงปู่ธรรมโชติ วัดเขานางบวช

12.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร

(เขาขึ้น)

ยาว 800.00 เมตร งบ

7,400,000

7,400,000

7,400,000

7,400,000 จานวน 1 แห่ง

ประชาชนสัญจร
สะดวก

ประมาณ 6,400,000.00
242 โครงการจัดการการใช้ประโยชน์

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้

ก่อสร้างถนนดินลูกรังรอบที่

ในที่ดินสาธารณประโยชน์เขา

สะดวกและปลอดภัยในการ

สาธารณประโยชน์เขาใหญ่

ชาชนที่เดินทาง

ประชาชนได้ใช้

ใหญ่ ที่มีการบุกรุกเพื่อพัฒนา

คมนาคมและขนส่งพืชผลทาง

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง

สะดวก

สัญจรสะดวก

ชนบท

เกษตร

9,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 54,000 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

4,462,000

4,462,000

4,462,000 ร้อยละของประ

ไม่เกิดน้าท่วมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

243 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,290,000

4,290,000

4,290,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 ต.ป่สะแก

คมนาคมที่สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร ยาว

บริเวณข้างวัดดอนมะเกลือถึงหน้า

สัญจรไปมา

1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

คมนาคมที่สะดวก

น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

รวดเร็วและลด

บ้านนายอมร ทองไพวรรณ

4,290,000 จานวน 1 เส้น

เพื่อให้ประชาชน

ยาว 1,000 เมตร มีเส้นทางในการ

อุบัติเหตุทางถนน
เพื่อเชื่อมต่อกับ
ตาบลหัวเขา
244 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 ตาบล

คมนาคมที่สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร ยาว

วังศรีราช ถึงข้างบ้านนายบรรจบ

สัญจรไปมา

1,650 เมตร หรือมีพื้นที่

คมนาคมที่สะดวก

ไม่น้อยกว่า 9,900 ตาราง

รวดเร็วและลด

เมตร

อุบัติเหตุทางถนน

ม่วงมูล

7,220,000

7,220,000

7,220,000

7,220,000 จานวน 1 เส้น

เพื่อให้ประชาชน

ยาว 1,650 เมตร มีเส้นทางในการ

เพื่อเชื่อมต่อกับ
ตาบลหัวเขา
245 ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลอง 5
หมู่ที่ 1,4

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

คมนาคมที่ดี

ยาว 5,000 เมตร

21,000,000

21,000,000

21,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนมีเส้น

ยาว 5,000 เมตร ทางคมนาคมที่
ดีสัญจร

246 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาตะรุ้ง
หมู่ที่ 4 บ้านแหลมข่อย บริเวณ
บ้านนายคารณ อ่อนสะอาด

เพื่ออานวยความสะดวกแก่

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000 จานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีเส้น

ประชาชน

ยาว 30 เมตร ปริมาณพื้นที่

ทางคมนาคมที่

ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

ดีสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

247 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนอง
นา บ้านหนองอิงพิง หมู่ที่ 7
ต.หนองกระทุ่มรหัสสายทาง
24-009

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้

ขนาดกว้าง 8 เมตร

สะดวก

ยาว 2,600 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

10,000,000 จานวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจร

ยาว 2,600 เมตร ได้สะดวก

รวม 247 โครงการ

502,598,000 605,558,000 1,441,547,290 1,124,906,883 1,020,781,000

7.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้า

เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ยาวไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,250,000

2,250,000

2,250,000 จานวนครัวเรือน น้าไม่เข้าท่วม

ลาดตาจันทร์ฝั่งเหนือโดยยกระดับ

กว้าง 4 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50

และประชาชนได้ พื้นที่พืชผลทาง

ถนนพร้อมลงหินคลุกช่วงที่ 1

เมตร

รับความสะดวก การเกษตรของ

เริ่มจากที่นานายปราศัย ศรีสิงห์

สบาย

ประชาชน

ถึงบ้านนายวิรัตน์ ศรีกาพล ช่วงที่ 2
ที่นานายวอรัตน์ ศรีกาพล ถึงที่นา
นายสารวย ยิ้มขลิบ หมู่ที่ 4 ตาบล
บางตรเถร อาเภอสองพี่น้อง
2 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้า

เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

สายเลียบคลองคันกั้นน้าสาย 1

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,550

-

-

2,100,000

เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

2,100,000

2,100,000 จานวนครัวเรือน น้าไม่เข้าท่วม
และประชาชนได้ พื้นที่พืชผลทาง

เริ่มจากที่นานายสุชาติ สุดใจดี ถึง

รับความสะดวก การเกษตรของ

บ้านนายสมาน บัวทอง โดยยกระดับ

สบาย

ประชาชน

พร้อมลงหินคลุก
3 โครงการขุดอ่างเก็บน้าลาดควาย
หมู่ที่ 2

เพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ในการอุปโภค

พื้นที่ 30 ไร่ ลึกเฉลี่ย 1.00

และบริโภค

เมตร

-

-

4,800,000

4,800,000 4,800,000 ร้อยละ 80 ของ ทาให้ประชาชนใน
ประชาชนใน

ตาบลได้มีสถานที่

พื้นที่มีน้าไว้ใช้

เก็บกักน้าในฤดูฝน

อุปโภคและการ

เพื่อใช้อุปโภค และ

เกษตรตลอดทั้งปี การเกษตรตลอดทั้ง
ปี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปรับปรุงคันเก็บกักน้า

เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่เก็บ

-งานขุดลอกดินไม่ต่ากว่า

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,400,000

2,400,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2,400,000 ร้อยละ 80 ของ ทาให้ประชาชนใน

ลาดสามขา หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม กักน้าในฤดูฝนและเป็นที่ใช้น้าของ 43,300 ลบ.ม.
ประชาชนในฤดูแล้ง

ตัวชี้วัด

ประชาชนใน

ตาบลได้มีสถานที่

-งานตักดินปั้นคันไม่ต่ากว่า

พื้นที่มีน้าไว้ใช้

เก็บกักน้าในฤดูฝน

43,300 ลบ.ม.

อุปโภคและการ

เพื่อใช้อุปโภค และ

-งานประตูบังคับน้า 3 ชุด

เกษตรตลอดทั้งปี การเกษตรตลอดทั้ง
ปี

5 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้าพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 - 2 จากบริเวณ

เพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผิวบนกว้าง 4 เมตร ฐานล่าง
และที่พักอาศัย

-

-

1,570,000

-

-

ร้อยละ 50 พื้นที่ สามารถป้องกัน

กว้าง 6 เมตร สูง 0.60 เมตร

การเกษตรน้า

ปัญหาน้าท่วมพื้นที่

ข้างที่นานายชาลี เณรแก้ว ถึงข้างที่

ยาว 1,400 เมตร (หรือมีพื้นที่

ไม่ท่วม

การเกษตรและ

นานางสาวราตรี ผลศรีนาค

ปริมาตรดินถมไม่น่อยกว่า

ที่พักอาศัย

5,460 ลบ.ม.) (หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 840 ลบ.ม.)

6 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้าพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบริเวณ

เพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผิวบนกว้าง 4 เมตร ฐานล่าง
และที่พักอาศัย

-

-

2,050,000

-

-

ร้อยละ 50 พื้นที่ สามารถป้องกัน

กว้าง 6 เมตร สูง 0.60 เมตร

การเกษตรน้า

ปัญหาน้าท่วมพื้นที่

แปดแยกถึงข้างนานายประเสริฐ

ยาว 3,030 เมตร (หรือมีพื้นที่

ไม่ท่วม

การเกษตรและ

รุ่งแจ้งดี

ปริมาตรดินถมไม่น่อยกว่า
11,817 ลบ.ม.) (หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 1,818 ลบ.ม.)

ที่พักอาศัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้าพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบริเวณ

เพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผิวบนกว้าง 4 เมตร ฐานล่าง
และที่พักอาศัย

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,514,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ร้อยละ 50 พื้นที่ สามารถป้องกัน

กว้าง 6 เมตร สูง 0.60 เมตร

การเกษตรน้า

ปัญหาน้าท่วมพื้นที่

ช้างที่นานายสุรินทร์ นกใหญ่ ถึง

ยาว 1,350 เมตร (หรือมีพื้นที่

ไม่ท่วม

การเกษตรและ

ข้างที่นานายบุญเลี้ยง บริสุทธิ์

ปริมาตรดินถมไม่น่อยกว่า

ที่พักอาศัย

5,265 ลบ.ม.) (หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 810 ลบ.ม.)

8 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้าพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากคันกั้นน้า

เพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผิวบนกว้าง 4 เมตร ฐานล่าง
และที่พักอาศัย

-

-

1,626,000

-

-

ร้อยละ 50 พื้นที่ สามารถป้องกัน

กว้าง 6 เมตร สูง 0.60 เมตร

การเกษตรน้า

ปัญหาน้าท่วมพื้นที่

ชลประทานถึงข้างบ้านนางสาลี่

ยาว 1,400 เมตร (หรือมีพื้นที่

ไม่ท่วม

การเกษตรและ

จินดารัตน์

ปริมาตรดินถมไม่น่อยกว่า

ที่พักอาศัย

5,655 ลบ.ม.) (หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 870 ลบ.ม.)

9 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้าพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 3 จากบริเวณ

เพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผิวบนกว้าง 4 เมตร ฐานล่าง
และที่พักอาศัย

-

-

3,399,000

-

-

ร้อยละ 50 พื้นที่ สามารถป้องกัน

กว้าง 6 เมตร สูง 0.60 เมตร

การเกษตรน้า

ปัญหาน้าท่วมพื้นที่

ข้างนานายวิทยา สาลิตุล ถึงบริเวณ

ยาว 3,030 เมตร (หรือมีพื้นที่

ไม่ท่วม

การเกษตรและ

สะพาน คสล. 3-4

ปริมาตรดินถมไม่น่อยกว่า

ที่พักอาศัย

11,817 ลบ.ม.) (หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 1,818 ลบ.ม.)

10 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้าพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จากข้างที่

เพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผิวบนกว้าง 4 เมตร ฐานล่าง
และที่พักอาศัย

-

-

1,290,000

-

-

ร้อยละ 50 พื้นที่ สามารถป้องกัน

กว้าง 6 เมตร สูง 0.60 เมตร

การเกษตรน้า

ปัญหาน้าท่วมพื้นที่

นานายเต็ม ศรีทับทิม ถึงข้างบ้านพัก

ยาว 1,150 เมตร (หรือมีพื้นที่

ไม่ท่วม

การเกษตรและ

ชลประทาน

ปริมาตรดินถมไม่น่อยกว่า

ที่พักอาศัย

4,485 ลบ.ม.) (หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 690 ลบ.ม.)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้า หมู่ที่ 2

เพื่อป้องกันน้าท่วม

ระยะทางยาว 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ป้องกันน้าท่วม

ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า

ร้อยละ 70

พื้นที่การเกษตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับประโยชน์

ได้ประมาณ

จากการก่อสร้าง ห้สพันกว่าไร่
คันกั้นน้า
12 โครงการปรับปรุงคลองบางปลาม้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้เพื่อ

ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00-

เปิดทางน้าตักวัชพืชขุดลอกซ่อมแซม การเกษตรอย่างพอเพียง

15.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00-

และสร้างเสริมถนนคันกั้นน้าคลอง

8.00 เมตร ลึก 2.00 - 3.00

บางปลาม้า

เมตร ความยาว 1,500 เมตร

13 โครงการขุดลอกคลองสาลี จากประตู เพื่อให้มีความสะดวกในการ
ระบายน้าปลายคลองสาลี ถึงบ้าน

ความยาว 6,800 เมตร

-

-

-

2,500,000

-

จานวน 1 สาย

ประชาชนมีน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร

9,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ
ร้อยละ 70

ความสะดวก

นางมาลี อินสุก หมู่ที่ 7 ตาบล

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

กฤษณา

จากการขุดลอก

เกษตร

14 โครงการขุดลอกลาทองหลาง
หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อจาก ตาบลตะค่า
หมู่ที่ 7,8

รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

เพื่อให้มีความสะดวกในการ
รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

ความยาว 1,600 เมตร

1,000,000

-

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ
ร้อยละ 70

ความสะดวก

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

จากการขุดลอก

เกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการขุดลอกคลองสายหลัก

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพื่อให้มีความสะดวกในการ

คลองชลประทานสาย 1

รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

ตลอดสาย ยาว 9,300 เมตร

ร้อยละ 70

ความสะดวก

1. คลองชลประทานสาย 1

2. คลองสาลี ยาว 7,500 เมตร

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

ตลอดสาย

3. คลองศพเพลิงยาว 3,500

จากการขุดลอก

เกษตร

2. คลองสาลี

เมตร

ในตาบลกฤษณา

1,500,000

ตัวชี้วัด

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ

3. คลองศพเพลิง
16 โครงการขุดลอกศพเพลิง หมู่ที่ 3,4, เพื่อให้มีความสะดวกในการ
6 เริ่มจากสะพาน คสล.หน้าวัด

ยาว 3,500 เมตร

2,000,000

-

-

-

-

รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ
ร้อยละ 70

ความสะดวก

ศพเพลิงถึงประตูระบายน้ากลาง

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

คลองศพเพลิง

จากการขุดลอก

เกษตร

17 โครงการขุดลอกคลองสาลีจากประตู เพื่อให้มีความสะดวกในการ
ระบายน้าปลายคลองสาลีถึงบ้าน

ยาว 6,800 เมตร

9,500,000

-

-

-

-

ร้อยละ 70

ความสะดวก

นางมาลี อินสุก หมู่ที่ 7 ตาบล

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

กฤษณา

จากการขุดลอก

เกษตร

18 โครงการขุดลอกคลองศพเพลิง

รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ

เพื่อให้มีความสะดวกในการ

ปากคลองกว้าง 32 เมตร

1,500,000

-

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ

บริเวณหน้าวัดราษฎร์บูรธะ เริ่มจาก รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

ยาว 2,50 เมตร ลึกเฉลี่ย

ร้อยละ 70

ความสะดวก

ท้ายประตูกลางคลองศพเพลิง

0.50 เมตร

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

จากการขุดลอก

เกษตร

หมู่ที่ 4 ตาบลกฤษณา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการขุดลอกหนองน้าเค็ม
หมู่ที่ 5,6 ตาบลกฤษณา

20 โครงการขุดลอกโคกโพธิ์
หมู่ที่ 5,6 ตาบลกฤษณา

21 โครงการทาคันกั้นน้าพร้อมฝั่งท่อ

เพื่อให้มีความสะดวกในการ

ยาว 4,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

2,000,000

รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

เพื่อให้มีความสะดวกในการ

ยาว 4,900 เมตร

-

2,500,000

-

-

รับน้า-ส่งน้า ระบายน้า

เพื่อช่วยป้องกันน้าท่วมพื้นที่ทาการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 660

-

-

2,000,000

2,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ
ร้อยละ 70

ความสะดวก

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

จากการขุดลอก

เกษตร

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ
ร้อยละ 70

ความสะดวก

ได้รับประโยชน์

ในการใช้น้าในการ

จากการขุดลอก

เกษตร

2,000,000 ประชาชนได้รับ

ช่วยป้องกันน้าท่วม

ลอดคลองและประตูปิด-เปิด บริเวณ เกษตรในช่วงฤดูฝน

เมตร ฐาน 8.00 เมตร

ความสะดวก

พื้นที่ในการทาการ

ที่ดินนายวิเชียร หมู่ที่ 2 ตาบล

สูงเฉลี่ย 2 เมตร

ในการใช้น้า

เกษตรของ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

เกษตรกร

กฤษณา ถึงที่ดินนายยง ตาบลตะค่า

70
22 โครงการสร้างคันกั้นน้าจากหน้า
บ้านนางเพ็ญแข ตาบลกฤษณา
หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อตาบลตะค่า

เพื่อช่วยป้องกันน้าท่วมพื้นที่ทาการ ระยะทาง 1,500 เมตร ฐาน
เกษตรในช่วงฤดูฝน

-

-

-

2,600,000

2,600,000 ประชาชนได้รับ

ช่วยป้องกันน้าท่วม

กว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00

ความสะดวก

พื้นที่ในการทาการ

เมตร

ในการใช้น้า

เกษตรของ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

เกษตรกร

70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 ขุดลอกกาจัดวัชพืช

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ขุดลอกบึงลาดปลาเค้า ขนาด

ภัยแล้งและอุทกภัย
2. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1.ประชาชนที่

1.ประชาชนที่

กว้าง 103 เมตร ลึก 4 เมตร

ประสบปัญหา

ประสบปัญหา

ยาว 490 เมตร

ภัยแล้งได้รับการ ภัยแล้งได้รับการ

เพิ่มขึ้น

แก้ไข

แก้ไข

3. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

2. สามารถกักเก็บ 2. สามารถกักเก็บ

น้าสาหรับการทาการเกษตร

น้าได้เพิ่มขึ้น

น้าได้เพิ่มขึ้น

3. ใช้ในการเกษตร 3. ใช้ในการเกษตร
ได้
24 โครงการขุดลอกบึงละหาร (ฝั่งเหนือ เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร
ทาแล้วโดยกรมชลประทานปี 57)

จานวน 1 บึง

3,000,000

ได้

ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ความสะดวก

ในการใช้น้า

ในการใช้น้าในการ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

เกษตร

70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการขุดลอกคูส่งน้าพร้อม

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,316,000

1,316,000

1,316,000

1,316,000

1,316,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมีนา้

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคและ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว

บริโภค

1,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร

ความสะดวก

เพียงพอต่อการ

ก้นคู 0.60 เมตร

ในการใช้น้า

อุปโภคและ

หนองหญ้าไว (คลองหัวไผ่) เริ่มจาก

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

บริโภค

ที่นานายวิจิตร คล้ายขา ถึงนา

70

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลอง
หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสามชุก-

ยายปิยพงษ์ สุขสิงข์
26 โครงการขุดลอกคูส่งน้า หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคและ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว

บริโภค

1,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร

ความสะดวก

เพียงพอต่อการ

ก้นคู 0.60 เมตร

ในการใช้น้า

อุปโภคและ

นางกัญญา รัตนจันทรา เป็นต้นไป

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

บริโภค

พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้

70

และหมู่ที่ 6 บริเวณคลองส่งน้า
หนองพุ่มไก่ โดยเริ่มจาก ที่นา

1,940,000

1,940,000

1,940,000

1,940,000

1,940,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมีนา้

หินคลุกบดอัดแน่น
27 โครงการดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 เริ่ม
จากคลอง มอ. ถึงบ้านนางวันเพ็ญ
โพธิ์สุวรรณ

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคและ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว

บริโภค

1,500 เมตร ลึก 1.50 เมตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมีนา้
ความสะดวก

เพียงพอต่อการ

ในการใช้น้า

อุปโภคและ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ

บริโภค

70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ก่อสร้างเขื่อนโครงสร้าง

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชน

พื้นที่มีภูมิทศั น์ที่

และปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาด

ริมแม่น้าท่าจีนที่มีสภาพปรักหักพัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว

ร้อยละ 70 ได้รับ สวยงามสะอาดตา

โพธิ์พระยาที่ถูกเพลิงไหม้ริมแม่น้า

ของซากอาคารและมีพื้นที่สาหรับ

ประโยชน์ในการ และมีจานวนผู้มา

ท่าจีน

จัดพื้นที่กิจกรรมต่างๆ และเพื่อ

สร้างเขื่อน

จับจ่ายใช้สอย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ป้องกันตลิ่ง

เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร

รวม 28 โครงการ

32,256,000

10,256,000 49,755,000 35,406,000 23,906,000

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

1 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตร
ขนส่ง
กระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
(Eco Car) ราคาคันละ
527,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
20,000 บีทยู ูราคาเครื่องละ
30,600 บาท
ปี 2561 จานวน 5 เครื่อง

3 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED สี แบบ Network
ราคาเครื่องละ 10,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
527,000 527,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

153,000

-

-

-

-

กองคลัง

-

20,000

-

-

-

กองคลัง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

18,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

-

กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

ครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที2่ (33 หน้า/นาที ราคาเครื่องละ
15,000 บาท จานวน 4เครื่อง
ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

กองคลัง

5 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

6 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กรางเลื่อน)
ราคาชุดละ 62,000 บาท จานวน 8 ชุด
ปี 2562 จานวน 4 ชุด (ชุดละ 6 ตู้)
ปี 2563 จานวน 2 ชุด (ชุดละ 6 ตู้)
ปี 2564 จานวน 2 ชุด (ชุดละ 6 ตู้)

-

248,000

124,000

124,000

-

กองคลัง

7 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร
ราคาเครื่องละ 50,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-

50,000

-

-

-

กองคลัง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์
ราคาเครื่องละ 1,500 บาท
ปี 2561 จานวน 3 เครื่อง

9 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เก้าอี้ทางาน
ปี 2561 จานวน 3 ตัว

10 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

11 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

12 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

2561
(บาท)
4,500

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

10,000

-

-

-

-

กองคลัง

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

-

-

กองคลัง

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
(เพื่อใช้เก็บแบบรายการภาษี อบจ.)
ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ปี 2562 จานวน 10 ตู้
ตู้บานเลื่อนสูงกระจก
ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ปี 2562 จานวน 6 ตู้

-

55,000

-

-

-

กองคลัง

-

33,000

-

-

-

กองคลัง

20,000

20,000

-

-

-

กองคลัง

เครื่องสารองไฟ
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2561 จานวน 8 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 8 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

240,000

240,000

13 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งพื้น)
ราคาเครื่องละ 75,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

14 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 16 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000
บาท
ปี 2561 จานวน 8 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 8 เครื่อง

15 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จานวน 2 เครื่องๆ ละ
30,000 บาท

-

16 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด
5 ฟุต จานวน 4 ตู้ๆ ละ
4,000 บาท

17 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด (มอก.)
ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ปี 63 จานวน 3 ตู้

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

-

-

-

กองคลัง

60,000

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

16,000

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

16,500

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

กองการเจ้าหน้าที่

18 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมภาพเคลื่อนไหว
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

19 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ราคาชุดละ 5,700 บาท
ปี 2562 จานวน 2 ชุด

-

11,400

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

20 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน
ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

-

32,000

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

21 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาดไม่ต่ากว่า 800 va
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง

-

7,500

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

22 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง

-

51,000

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

23 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) แบบที่ 2
ราคาเครื่องละ 350,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-

350,000

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

ที่

แผนงาน

24 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน

สานักงาน

ราคาตู้ละ 5,500 บาท

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,500
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

กองการเจ้าหน้าที่

ปี 2563 จานวน 3 ตู้
25 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ราคาชุดละ 24,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 ชุด

-

24,000

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

26 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้าไฟฟ้า สแตนเลส ขนาด
14.5 ลิตร ราคาอันละ 13,000
บาท
ปี 2562 จานวน 1 ถัง

-

13,000

-

-

-

กองกิจการสภาฯ

27 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

-

-

34,000

-

-

กองกิจการสภาฯ

28 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Muitifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี ราคาเครื่องละ 15,000
บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

-

-

15,000

-

-

กองกิจการสภาฯ

29 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

-

-

5,000

-

-

กองกิจการสภาฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

85,000

170,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

45,000

30,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

17,800

35,600

-

-

สานักปลัดฯ

สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000
บาท
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 10 เครื่อง
31 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

32 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 4 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

12,500

15,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

15,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

22,000

-

-

สานักปลัดฯ

(480 Watts) ราคาเครื่องละ
2,500 บาท
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 6 เครื่อง
34 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาด
18 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

35 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอ

ขนส่งด่านช้าง

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง
36 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

-

-

5,400

-

-

(ACCESS POINT) แบบที่ 1

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

จานวน 1 เครื่อง
37 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-

23,000

-

-

-

สานักปลัดฯ
ขนส่งด่านช้าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการจัดซื้อกล้อง

1. ใช้ในการควบคุมและ

โทรทัศน์วงจรปิดชนิด จัดการเกี่ยวกับการรักษาความ
ไอพี และอุปกรณ์พร้อม ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และ
ติดตั้ง

ทรัพย์สินของ อบจ.สุพรรณบุรี
2. มีระบบที่สามารถพัฒนา
ไปสู่ระบบรักษาความปลอดภัย
อัจฉริยะได้ในอนาคต
3. จัดซือ้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ชนิดเครือข่ายจานวนไม่น้อย
กว่า 100 ตัว และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องตามแบบ อบจ.
สุพรรณบุรี กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการจัดซื้อป้าย

1. เพื่อจัดซื้อจอ LED FULL

ประชาสัมพันธ์

COLOR DISPLAY

อิเล็กทรอนิกส์ชนิด

OUTDOOR P10 (SMD)

ติดตั้งภายนอกอาคาร

ความละเอียด 10,000 dots/

พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง m2 ขนาดจอ LED 14x7
เมตร (พร้อมอุปกรณ์ทั้งเซท)
จานวน 1 ชุด
2. เพื่อจัดซื้อการ์ดรับสัญญาณ
จานวน 1 การ์ด
3. เพื่อจัดซื้อการ์ดส่งสัญญาณ
จานวน 1 การ์ด
4. เครื่องส่งสัญญาณภาพ
จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม
จานวน 1 เครื่อง
6. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 1
ตู้ พร้อมอุปกรณ์
7. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
2000 VA (2 KVA)
8. โครงสร้างพร้อมเสารับ
จอภาพขนาดสูง 14 เมตร โดย
รายการทั้งหมดจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

14,800,000

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน

คอมพิวเตอร์

สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

80,000

-

-

สานักปลัด อบจ.

44,000

-

-

-

-

สานักปลัด อบจ.

-

22,000

-

-

-

สานักปลัด อบจ.

19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ
16,000 บาท
ปี 2563 จานวน 5 เครื่อง
41 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

คอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง

42

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน -

เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้ออ่อน

งานครัว

ราคาเครื่องละ 11,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด

คอมพิวเตอร์

LED ขาวดา ชนิด Network

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

7,900

-

7,900

-

สานักปลัด อบจ.

-

17,000

-

-

-

สานักปลัด อบจ.

-

12,500

-

-

-

สานักปลัด อบจ.

ราคาเครื่องละ 7,900 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
44 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิด

คอมพิวเตอร์

เลเซอร์ หรือชนิด LED สี
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

45 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

คอมพิวเตอร์

(480 Watts)
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์

การเกษตร

ไฟฟ้า สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 2,200

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

50,000

-

-

-

สานักปลัด อบจ.

60,000

60,000

-

60,000

-

สานักปลัดฯ

ลิตรต่อนาที 10 แรงม้า
ราคาเครื่อง ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภนั ฑ์
ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีตาม
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ราคาเครื่องละ 50,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
47 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

และเผยแพร่

พร้อมเลนส์
ราคาตัวละ

60,000 บาท

ปี 2561 จานวน 1 ตัว
ปี 2562 จานวน 1 ตัว
ปี 2564 จานวน 1 ตัว

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

กิจกรรมที่ 1 ระบบมัคคุเทศก์ไฮเทคเรียนรู้
สภาพจริงรอบทิศทาง 360 องศา
1. ศึกษาและออกแบบและสร้างเนื้อหา
มัลติมเี ดีย ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ
แอฟพลิเคชั่นตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
แสดงพันธุส์ ัตว์น้าทั้ง 3 อาคาร
1.1 อาคารแสดงพันธุส์ ัตว์น้าอาคาร 1
พันธุส์ ัตว์น้าจืดและน้าเค็มมากกว่า 50 ชนิด
- ตู้พนั ธุป์ ลาไทย
- ตู้พนั ธุป์ ลาต่างประเทศ
- ตู้พนั ธุป์ ลาไทยน้าจืดขนาดใหญ่
1.2 อาคารแสดงพันธุส์ ัตว์น้าอาคาร 2
- ตู้ปลาน้าจืด 30 ตู้
- ตู้ปลาทะเลสวยงาม 7 ตู้
- อุโมงค์ปลาน้าจืด
1.3 อาคารแสดงพันธุส์ ัตว์น้าอาคาร 3
- ตู้ปลาทรงกระบอก
- The Open Sea
- ตู้ยักษ์ใต้สมุทร
- ตู้แนวปะการัง
- ตู้ปะการังสีฟา้ จากโอกินาวา
- อุโมงค์ปลาฉลาม
- ตู้สีสันสิมลิ ัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบการแสดงข้อมูล
มัลติมเิ ดียรอบทิศทาง 360 องศา ตามจุดต่างๆ
ภายในอาคารแสดงพันธุส์ ัตว์น้า 3 อาคาร
2.1 การใช้อปุ กรณ์ Beacon และโปรแกรม
เชื่อมระบบเนื้อหาแต่ละจุดอัตโนมัตสิ ัตว์น้า
3 อาคาร
2.2 ทาป้ายภาพอัจฉริยะ แสดงพันธุส์ ัตว์น้า
ด้วยระบบ Image Rcognition
กิจกรรมที่ 2 จัดทาระบบข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด ผ่านเว็บไซต์
ไลน์ เฟสบุ๊ค รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
สามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยว ให้บริการ
นักท่องเที่ยวและจองบัตรเข้าชมได้
กิจกรรมที่ 3 จัดทาระบบการติดตาม
และประเมินผลการเข้าชมแบบอัจฉริยะ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาป้ายอัจฉริยะมหัศจรรย์
สุพรรณบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 บริหารงานทั่วไป

50 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

สานักงาน

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
ปี 2562 จานวน

2

ปี 2563 จานวน

1 เครื่อง

ปี 2564 จานวน

1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

32,000

16,000

16,000

-

สานักปลัดฯ

-

5,000

2,500

2,500

-

สานักปลัดฯ

-

15,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

54,000

90,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

เครื่อง

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟ

สานักงาน

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

51 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ปี 2563 จานวน

1 เครื่อง

ปี 2564 จานวน

1 เครื่อง

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา

สานักงาน

OLYMPIA ขนาด 18 นิ้ว
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

52 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

สานักงาน

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
ปี 2561 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องบันทึกเสียง

ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องละ 4,950 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,950

4,950

-

-

-

สานักปลัดฯ

800

800

-

-

-

สานักปลัดฯ

54,900

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

54 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ไมโครโฟนอัดเสียง

สานักงาน

ราคาตัวละ 800 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ตัว
ปี 2562 จานวน 1 ตัว
(ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
ครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ตาม
หนังสือที่ มท.0310.4/ว2976 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2547)

55 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ตัดต่อวีดีโอ

สานักงาน

และทางานด้านกราฟฟิกต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ราคาเครื่องละ 54,900 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ตัว

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก

สานักงาน

อากาศ) ขนาด 18,000 บีทยี ู

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

57,200

57,200

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

64,800

-

-

-

สานักปลัดฯ.

-

150,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

15,800

-

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาเครื่องละ 28,600 บาท
ปี 2561 จานวน 2 ตัว
ปี 2562 จานวน 2 ตัว
57 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน

สานักงาน

มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทยี ู
พร้อมติดตั้ง
ราคาเครื่องละ 32,400 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

58 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล

คอมพิวเตอร์

ผลแบบที่ 2
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง

59 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED

คอมพิวเตอร์

ขาว ดา ชนิด Network แบบที่ 1
ราคาเครื่องละ 7,900 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ multfunction ชนิด

คอมพิวเตอร์

เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

17,000

34,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

36,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

21,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

32,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
61 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดาส่ง

สานักงาน

เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

62 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับประมวลผล

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 21,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

63 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน

คอมพิวเตอร์

(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)

คอมพิวเตอร์

สาหรับกระดาษ A3

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

7,100

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

60,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

7,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

10,000

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาเครื่องละ 7,100 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
65 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมภาพเคลื่อนไหว

และเผยแพร่

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล
ราคาเครื่องละ 60,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

66 บริหารงานทั่วไป

67 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

ขาตั้งกล้องวีดีโอ ราคาอันละ 7,000 บาท

และเผยแพร่

ปี 2563 จานวน 1 อัน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กสาหรับใส่เอกสาร ขนาดกว้าง 91.5
เซนติเมตร ลึก 45.7 เซนติเมตร สูง 183
เซนติเมตร ราคาหลังละ 5,000 บาท
ปี 2563 จานวน 2 หลัง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

68 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

34,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

2,500

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

8,900

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

3,350,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

2,100,000

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
69 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟขนาด 800 VA (480 Watts)
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

70 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 8,900
บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

71 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เพื่อโฆษณา

จอ LED ขนาด 3 x 5 เมตร หุ้มกรอบ

และเผยแพร่

คอมโพสิต พร้อมการ์ดรับ -ส่งสัญญาณ
คอมพิวเตอร์ควบคุม, ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า
โครงสร้างเหล็กรับจอ LED

72 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เพื่อโฆษณา

ระบบประกาศเสียงทางสายภายใน

และเผยแพร่

สานักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

73 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

80,100

17,800

-

-

กองแผนฯ

-

68,400

-

-

-

กองแผนฯ

-

200,000

200,000

200,000

200,000 กองแผนฯ

-

50,000

50,000

50,000

50,000 กองแผนฯ

ชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 ราคา
เครื่องละ 8,900 บาท
ปี 2562 จานวน 9 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
74 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ราคา
ชุดละ 5,700 บาท
ปี 2562 จานวน 12 ชุด

75 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์ (OTDR) จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ (OTDR)
สาหรับตรวจสอบสาย ตรวจสอบสายเคเบิลใยแก้ว
เคเบิลใยแก้วนาแสง

นาแสง จานวน 1 เครื่อง

(Fiber Optic) พร้อม

พร้อมฝึกอบรมการใช้งาน

ฝึกอบรมการใช้งาน
76 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

จักซื้ออุปกรณ์บริหาร

จัดซื้ออุปกรร์บริหารจัดการ

จัดการผู้ใช้งานระบบ

ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต

จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
และทดสอบระบบ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

คอมพิวเตอร์

แบบที่ 2

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

360,000

30,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
ปี 2562 จานวน 12 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
78 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 130,000 บาท

130,000

130,000

130,000

130,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
79 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

คอมพิวเตอร์

(1 เครื่อง) ราคาเครื่องละ 350,000 บาท

-

-

-

350,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
80 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

คอมพิวเตอร์

(4 เครื่อง) ราคาเครื่องละ 130,000 บาท
ปี 2562 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง

-

520,000

520,000 260,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

81 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ตู้สาหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

แบบที่ 2 (ขนาด 42 U)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

22,000

22,000

22,000

-

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

ราคาตู้ละ 22,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 หลัง
ปี 2563 จานวน 1 หลัง
ปี 2564 จานวน 1 หลัง
82 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)

คอมพิวเตอร์

ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

-

63,000

63,000

63,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ราคาเครื่องละ 21,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 ตัว
ปี 2563 จานวน 3 ตัว
ปี 2564 จานวน 3 ตัว
83 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์ปอ้ งกันเครือข่าย (Firewall) แบบที1่

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 240,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

-

240,000 240,000

240,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

84 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)

คอมพิวเตอร์

ขนาด 24 ช่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

390,000

390,000

390,000

-

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

ราคาเครื่องละ 130,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 ตัว
ปี 2563 จานวน 3 ตัว
ปี 2564 จานวน 3 ตัว
85 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 46,000 บาท

-

138,000

138,000

138,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 3 เครื่อง
86 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access

คอมพิวเตอร์

Point) แบบที่ 2
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 3 เครื่อง

-

69,000

69,000

69,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

87 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access

คอมพิวเตอร์

Point) แบบที่ 1

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

34,200

34,200

34,200

-

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

ราคาเครื่องละ 5,700 บาท
ปี 2562 จานวน 6 ตัว
ปี 2563 จานวน 6 ตัว
ปี 2564 จานวน 6 ตัว
88 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน

คอมพิวเตอร์

ประมวลผล

-

84,000

84,000

84,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ราคาเครื่องละ 21,000 บาท
ปี 2562 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 4 เครื่อง
89 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาชุดละ 3,800 บาท
ปี 2562 จานวน 16 ชุด
ปี 2563 จานวน 5 ชุด
ปี 2564 จานวน 4 ชุด

-

60,800

19,000

15,200

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

90 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สาหรับรองรับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

24,000

96,000

96,000

96,000

96,000

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย
ราคาชุดละ 24,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ชุด
ปี 2562 จานวน 4 ชุด
ปี 2564 จานวน 4 ชุด
91 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

-

30,000

2,500

-

-

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2562 จานวน 12 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
92 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 10 KVA (ระบบ

คอมพิวเตอร์

ไฟฟ้า 3 เฟส)
ราคาเครื่องละ 270,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

-

540,000

-

540,000

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รับผิดชอบหลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสและ

กองแผน

คอมพิวเตอร์

สปายแวร์คอมพิวเตอร์

และงบประมาณ

ปี 2561 จานวน 1 ชุด

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2562 จานวน 1 ชุด
ปี 2563 จานวน 1 ชุด
ปี 2564 จานวน 1 ชุด
(ราคาสูงขึ้นเพราะรองรับจานวน
คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น)
94 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกภาพ

คอมพิวเตอร์

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2,000,000

2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
95 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 36,000

สานักงาน

BTU
ราคาเครื่องละ 47,000 บาท
ปี 2561 จานวน 3 เครื่อง

141,000

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

96 บริหารงานทั่วไป

97 บริหารงานทั่วไป

98 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

งบลงทุน

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑

คอมพิวเตอร์

ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 10 KVA

คอมพิวเตอร์

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก

คอมพิวเตอร์

(External Storage)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

260,000

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

270,000

-

-

-

-

กองแผน
และงบประมาณ

580,000

-

-

-

-

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
99 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42 U)

140,000

-

-

-

-

กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2561 จานวน 1 ตู้
100 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)

คอมพิวเตอร์

ปี 2561 จานวน 36 ลูก

176,040

-

-

-

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

101 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

รับผิดชอบหลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

กองแผน

คอมพิวเตอร์

พื้นฐานสาหรับระบบสารสนเทศและระบบ

และงบประมาณ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การ

ศูนย์เทคโนโลยี

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง

(Fiber Optic) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความ
จาเป็นที่จะให้ระบบสารสนเทศและระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มาบูรณาการเชื่อมโยง
เป็นระบบเดียวกัน และเชื่อมโยงแนวสาย
เคเบิลใยแก้วนาแสงของเดิมขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
102 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

มีหอ้ งสาหรับแม่ข่าย (Data Center)

คอมพิวเตอร์

ที่อาคารสานักงานแห่งใหม่

-

10,000,000

-

5,000,000

-

กองแผน
และงบประมาณ
ศูนย์เทคโนโลยี

103 บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

มีหอ้ ง War Room สาหรับการปฏิบตั ิงาน

คอมพิวเตอร์

ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการจราจร

และงบประมาณ

และห้องสาหรับบริการประชาชน ตารวจ

ศูนย์เทคโนโลยี

ทหาร เพื่อดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

-

10,000,000

-

5,000,000

-

กองแผน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

104 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

300,000

300,000

-

รับผิดชอบหลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 10 Kva ราคา

กองแผน

คอมพิวเตอร์

เครื่องละ 300,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
105 บริหารงานทั่วไป

106 บริหารงานทั่วไป

107 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 va

-

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,800 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 15 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี
-

-

แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 31,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน

คอมพิวเตอร์

ประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

-

กองแผน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

23,000

-

กองแผน

คอมพิวเตอร์

46,000

-

-

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

69,000

62,000

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์

-

-

42,000

กองแผน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

108 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

44,000

44,000

44,000

-

รับผิดชอบหลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

กองแผน

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 44,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
109 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด

-

15,000

15,000

15,000

-

กองแผน

คอมพิวเตอร์

Network แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 15,000

และงบประมาณ

บาท

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
110 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด

คอมพิวเตอร์

Network แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 27,000

และงบประมาณ

บาท

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

-

27,000

27,000

27,000

-

กองแผน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

111 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

29,000

29,000

29,000

-

รับผิดชอบหลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์

สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ

กองแผน

คอมพิวเตอร์

ศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ

และงบประมาณ

29,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

112 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

-

2,800

2,800

1,400

-

กองแผน

คอมพิวเตอร์

(Smart Card Reader) ราคาเครื่องละ

และงบประมาณ

700 บาท

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2562 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง
113 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย

-

50,000

50,000

50,000

-

กองแผน

คอมพิวเตอร์

แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
114 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 10 KVA

-

-

270,000

-

-

กองแผน

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 270,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

115 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

20,000

ความกว้างไม่น้อยกว่า 118 เซนติดเมตร

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

ความสูงไม่น้อยกว่า 87 เซนติเมตร
ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
ราคาตู้ละ 4,000 บาท

ปี 2563 จานวน 5 ตู้
116 บริหารงานทั่วไป

117 บริหารงานทั่วไป

118 บริหารงานทั่วไป

119 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 va

-

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 15 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี
-

-

แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับประมวลผล

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

และงบประมาณ

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

ศูนย์เทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

กองแผน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

-

-

กองแผน

คอมพิวเตอร์

44,000

-

-

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

-

60,000

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์

-

-

37,500

-

กองแผน

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

120 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

54,000

-

-

-

Network แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 27,000

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
121 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด

-

54,000

-

-

-

Network แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 15,000

กองแผน
และงบประมาณ

บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
122 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสาร

-

36,000

-

-

-

ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคาเครื่องละ

กองแผน
และงบประมาณ

36,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
123 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ราคาเครื่องละ
30,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

124 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

81,000

54,000

27,000

27,000

Network แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

27,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จานวน 1 เครื่อง
125 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
ราคาเครื่องละ 29,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จานวน 1 เครื่อง

-

58,000

29,000

29,000

29,000

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

126 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดาชนิด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

30,000

15,000

15,000

15,000

Network แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 15,000

รับผิดชอบหลัก
กองแผน
และงบประมาณ

ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2565 จานวน 1 เครื่อง
127 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ราคาชุดละ
3,700 บาท
ปี 2562 จานวน 5 ชุด
ปี 2563 จานวน 3 ชุด
ปี 2564 จานวน 2 ชุด
ปี 2565 จานวน 1 ชุด

-

18,500

11,100

7,400

3,700

กองแผน
และงบประมาณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

128 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

34,000

-

-

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

รับผิดชอบหลัก
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
129 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด

-

-

8,900

-

-

Network แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 8,900

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
130 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด

-

-

20,000

-

-

Network แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 10,000

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
131 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

-

-

7,500

-

-

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง
132 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บานเปิด (มอก.)
จานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

-

-

16,500

-

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

133 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องบันทึกเสียง

ไฟฟ้าและวิทยุ

ราคาเครื่องละ 5,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

5,000

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
134 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ

กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมภาพ

เผยแพร่

เคลื่อนไหว

30,000

-

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
135 บริหารงานทั่วไป

136 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้เหล็ก 2 บาน ราคาตู้ละ 5,500 บาท

สานักงาน

ปี 2661 จานวน 3 ตู้

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

สานักงาน

ราคาตู้ละ 7,900 บาท

16,500

-

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

31,600

-

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ปี 2561 จานวน 4 ตู้
137 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
ปี 2561 จานวน 4 เครื่อง

64,000

-

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

138 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ก

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

16,000

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ปี 2561 จานวน 1 เครือง
139 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

-

10,000

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ปี 2562 จานวน 4 เครื่อง
140 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด

คอมพิวเตอร์

LED สีแบบ Network

-

10,000

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ราคาเครื่องละ 10,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
141 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด

คอมพิวเตอร์

LED ขาวดา ชนิด Network

-

7,900

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ราคาเครื่องละ 7,900 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
142 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องแสกนเนอร์

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

-

-

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

143 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เก้าอี้สานักงานเป็นเก้าอี้แบบมี

สานักงาน

พนักพิงที่นั่งบุฟองน้าหุ้มหนังเทียม

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

22,500

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ขาล้อชุบโครเมียม ปรับระดับ
สูง-ต่าได้ มีที่พกั แขน 2 ข้าง
รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า85
กิโลกรัม จานวน 9 ตัว
ตัวละ 2,500บาท
144 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โครงการซ่อมแซม

ดาเนินการต่อเติมโครง

ปรับปรุงและต่อเติม

หลังคามุงด้วยเมทัลชีท พร้อม

-

105,000

-

-

-

452,900

452,900

-

กองช่าง

หลังคาศูนย์เทคโนโลยี รางระบายน้าสังกะสี
สารสนเทศและ
กองการศึกษา
145 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

1. โปรแกรมระบบงานบริหารทรัพย์สิน

คอมพิวเตอร์

mypsd
โปรแกรมลิขสิทธิก์ ารใช้งาน 1 ชุด ต่อการ
ใช้งาน 1 เครื่อง คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Server สาหรับเก็บ
ข้อมูล พร้อมติดตั้ง
3. UPS ขนาด 1 KVA

-

452,900

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

146 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction

คอมพิวเตอร์

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี เป็น

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

170,000

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,
Copier, Scanner และfex ภายในเครือง
เดียวกัน
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
ปี 2561 จานวน 10 เครื่อง
147 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

คอมพิวเตอร์

แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

300,000

150,000

-

-

-

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ปี 2561 จานวน 10 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง
148 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

สานักงาน

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู
ราคาเครื่องละ 32,400 บาท
ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง

64,800

-

-

-

-

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

149 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 va

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

12,500

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ปี 2561 จานวน 10 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 5 เครื่อง
150 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

สานักงาน

ราคาชุดละ 5,700 บาท

-

17,100

17,100

-

-

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ปี 2562 จานวน 3 ชุด
ปี 2563 จานวน 3 ชุด
151 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น

สานักงาน

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทยี ู
ราคาเครื่องละ 28,600 บาท
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

28,600

-

-

-

-

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

152 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเครื่องเสียง เพื่อติดตั้งภายใน
ห้องประชุมใหญ่ อบจ.สุพรรณบุรี
ประกอบด้วย
1. ลาโพง 2 Way Full Range กาลังวัตต์
ไม่น้อยกว่า 360 วัตต์ จานวน 16 ใบ
2. ลาโพง Sub Bass กาลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า
350 วัตต์ จานวน 8 ใบ
3. เพาเวอร์แอมป์ แบบ 3CH กาลังวัตต์
ไม่น้อยกว่า 600+2x450 วัตต์
4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 32 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
5. ไมโครโฟน แบบไมค์สาย จานวน 6 เครื่อง
6. ไมโครโฟน แบบไร้สาย ขนิดมือถือคู่
จานวน 6 เครื่อง
7. ขาตั้งไมโครโฟนบูมความสูงไม่น้อยกว่า
150 ซม. จานวน 12 อัน
8. สายไฟสายสัญญาณ จานวน 1 ชุด
9. RACK ขนาด 19 U ใส่อุปกรณ์
จานวน 1 ใบ
10. อุปกรณ์ติดตั้งเสียบไมค์ จานวน 1 งาน
11. อื่นๆ ตามรายละเอียดที่ อบจ.สุพรรณบุรี
กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,000,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง/
สานักปลัดฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

153 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ

จอ LED DISPLAY เพื่อติดตั้งภายในห้อง

เผยแพร่

ประชุมใหญ่ อบจ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. จอ LED DISPLAY P3.91 ขนาด 3.5x9
เมตร จานวน 1 จอ
2. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมจอ จานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ติดตั้งและ Setup สายสัญญาณ
สายไฟ จานวน 1 ชุด
4. เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
5. อื่นๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง/
สานักปลัดฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

154 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

โครงการติดตั้งระบบป้องกันเสียงสะท้อน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,250,000

-

-

ภายในห้องประชุมใหญ่ อบจ.สุพรรณบุรี

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง/
สานักปลัดฯ

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. แผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติลดเสียงก้อง
2. มีค่าการดูดซับเสียง NRC ไม่น่อยกว่า 0.75
3. ผลิตจากแผ่นกลาสวูล ขึ้นรูปมีน้าหนักเบา
สามารถติดยึดผนังได้ง่าย
4. แผ่นซับเสียงมีความหนาไม่น้อยกว่า 22
มม.
5. พื้นที่ของอคูสติกบอร์ด ต้องมีไม่น้อยกว่า
50% ของผนังห้องทั้ง 4 ด้าน
6. อื่นๆ ตามรายละเอียดที่ อบจ.สุพรรณบุรี
กาหนด เนื่องจากเป็นครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่มีกาหนด
ไว้ในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
155 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

เครื่องปั๊มน้าขนาด 3 HP 220 V จานวน 1
เครื่องพร้อมอุปกรณ์ แทนของเดิมที่ชารุด
ไม่สมารถใช้งานได้อาคารที่พกั ข้าราชการ
14 ครอบครัว (แฟลต 2) ถนนนางแก่นจันทร์
ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

-

15,000

-

-

-

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

การศึกษา

ค่า

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องโทรสาร

ครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

4,800

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

11,400

5,700

11,400

5,700

-

กองการศึกษาฯ

7,400

3,700

7,400

-

-

กองการศึกษาฯ

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
2

การศึกษา

ค่า

ครุภณ
ั ฑ์

เก้าอี้ทางาน

ครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

ราคาตัวละ 1,200 บาท
ปี 2561 จานวน 4 ตัว

3

การศึกษา

ค่า

ครุภณ
ั ฑ์

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

ครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

ราคาชุดละ 5,700 บาท
ปี 2561 จานวน 2 ชุด
ปี 2562 จานวน 1 ชุด
ปี 2563 จานวน 2 ชุด
ปี 2564 จานวน 1 ชุด

4

การศึกษา

ค่า

ครุภณ
ั ฑ์

โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

ครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

ราคาชุดละ 3,700 บาท
ปี 2561 จานวน 2 ชุด
ปี 2562 จานวน 1 ชุด
ปี 2563 จานวน 2 ชุด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

การศึกษา

ค่า

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้เหล็กบานพับ 2 ประตู

ครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

ราคาตู้ละ 5,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

11,000

-

11,000

11,000

-

กองการศึกษาฯ

-

-

11,000

5,500

-

กองการศึกษาฯ

30,000

-

-

กองการศึกษาฯ

ปี 2561 จานวน 2 ตู้
ปี 2563 จานวน 2 ตู้
ปี 2564 จานวน 2 ตู้
6

การศึกษา

ค่า

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง

ครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน

ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ปี 2563 จานวน 2 ตู้
ปี 2564 จานวน 1 ตู้

7

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

โฆษณาและเผยแพร่

ราคาตัวละ 30,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ตัว
ปี 2563 จานวน 1 ตัว
ปี 2564 จานวน 1 ตัว

30,000

30,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

คอมพิวเตอร์

แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

30,000

-

90,000

30,000

-

กองการศึกษาฯ

21,000

-

-

21,000

-

กองการศึกษาฯ

-

-

68,000

17,000

-

กองการศึกษาฯ

ราคาเค่รื่องละ 30,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ตัว
ปี 2563 จานวน 3 ตัว
ปี 2564 จานวน 1 ตัว

9

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงาน

คอมพิวเตอร์

ประมวลผล *ราคาชุดละ 21,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ตัว
ปี 2564 จานวน 1 ตัว
จานวน 2 เครื่อง

10

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์

คอมพิวเตอร์

หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท
จานวน 5 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 4 ตัว
ปี 2564 จานวน 1 ตัว

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ซอฟแวร์ระบบปฏิบตั ิการที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้อง

คอมพิวเตอร์

ราคาชุดละ 3,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

22,800

7,600

-

กองการศึกษาฯ

-

-

12,500

2,500

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

787,000

-

กองการศึกษาฯ

-

-

11,000

ปี 2563 จานวน 6 ชุด
ปี 2564 จานวน 2 ชุด

12

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ปี 2563 จานวน 5 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

13

การศึกษา

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ปริมาตร

ยานพาหนะและ

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

ขนส่ง

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป
ราคาคันละ 787,000 บาท
ปี 2564 จานวน 1 คัน

14

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ราคาตู้ละ 5,500
บาท
ปี 2563 จานวน 2 ตู้

-

-

กองการศึกษาฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารรดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ
29,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

29,000

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ศาสนา วัฒนธรรมและ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

นันทนาการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

25,000

เวลาเข้าออกงานพร้อมติดติดตั้ง

รับผิดชอบหลัก
สานักปลักฯ
บึงฉวาก

จานวน 1 เครื่อง
-รองรับลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า
3,000 ลายนิ้วมือ
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า
100,000 รายการ
-หน้าจอ LCD
-สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
-มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ
เวลาทางาน
-ติดตั้งที่ บึงฉวากฯ ตาบลเดิมบาง
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
2 ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

-จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
ชิลเลอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
น้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน
จานวน 1 เครื่อง
-ติดตั้งที่บงึ ฉวากฯ ตาบล
เดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

-

-

6,000,000

-

-

สานักปลัดฯ
บึงฉวาก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

จัดซื้อตุ๊กตาประดับลอยน้า
รูปปลาฉลาม พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ตัว
-ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.8
เมตร
-ความยาวไม่น้อยกว่า 11
เมตร
-ความสูงไม่น้อยกว่า 4.8
เมตร
-ทาจากผ้า PVC เรือกล้วย
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8
มิลลิเมตร
-ติ้ดตั้งที่ บึงฉวากฯ ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

200,000

200,000

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
บึงฉวาก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ศาสนา วัฒนธรรมและ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

นันทนาการ

จัดทารูปปั้นม้าสีหมอกทาด้วย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

30,000

ปูนทราย ขนาดไม่น้อยกว่า

รับผิดชอบหลัก
ศูนย์ทอ่ งเที่ยวฯ
สานักปลัดฯ

1.40 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ
คุ้มขุนแผน จานวน 1 ตัว
ราคา 30,000 บาท

5 ศาสนา วัฒนธรรมและ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

นันทนาการ

จัดทารูปปั้นม้าสีหมอกพร้อม

-

50,000

-

-

-

รูปปั้นขุนแผนขี่ม้า ทาด้วย

ศูนย์ทอ่ งเที่ยวฯ
สานักปลัดฯ

ปูนทราย ขนาดไม่น้อยกว่า
2.20 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ
คุ้มขุนแผน จานวน 1 ชุด
ราคา 50,000 บาท
6 ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

จัดทารูปปั้นขุนแผน รูปปั้น
นางพิมรูปนั่งบนฐานทาด้วย
ปูนทราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า
1.20 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ
คุ้มขุนแผน จานวน 1 ชุด
ราคา 50,000 บาท

-

50,000

-

-

-

ศูนย์ทอ่ งเที่ยวฯ
สานักปลัดฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

400,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาชุดละ 4,000 บาท
ปี 2561 จานวน 10 ชุด
ปี 2562 จานวน 10 ชุด

8

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ปั๊มน้าพร้อมติดตั้ง

การเกษตร

- ปั๊มน้าขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า
- อัตราการสูบน้าไม่น้อยกว่า
25 ลบ.ม./ซม.
- ใช้กับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลต์
ราคาตัวละ 200,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 ตัว

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ปั๊มน้าแบบแช่ (ไดโว่)

การเกษตร

วัสดุสแตนเลส ขนาด 0.5 แรงม้า ท่อออก

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

60,000

60,000

60,000

-

สานักปลัดฯ

-

308,000

308,000

308,000

-

สานักปลัดฯ

-

400,000

400,000

400,000

-

สานักปลัดฯ

2 นิ้ว
ราคาตัวละ 6,000 บาท
ปี 2562 จานวน 10 ตัว
ปี 2563 จานวน 10 ตัว
ปี 2564 จานวน 10 ตัว

10

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ปั๊มน้าขนาด 1 แรงม้า ไฟ 1 เฟส มีที่ดัก

การเกษตร

ตะกอน ท่อขนาด 1.5 นิ้ว
ราคาตัวละ 30,800 บาท
ปี 2562 จานวน 10 ตัว
ปี 2563 จานวน 10 ตัว
ปี 2564 จานวน 10 ตัว

11

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ปั๊มน้าขนาด 3 แรงม้า ไฟ 3 เฟส มีที่ดัก

การเกษตร

ตะกอน ท่อขนาด 2 นิ้ว
ราคาตัวละ 57,142.86 บาท
ปี 2562 จานวน 7 ตัว
ปี 2563 จานวน 7 ตัว
ปี 2564 จานวน 7 ตัว

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ปั๊มน้าพร้อมติดตั้ง

การเกษตร

ราคาตัวละ 1,000,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

สานักปลัดฯ

-

6,000,000 -

-

260,000

-

260,000

-

สานักปลัดฯ

-

66,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

1,288,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

ปี 2562 จานวน 6 ตัว

13

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

เครื่องผลิตโอโซนขนาด 5 กรัม/ชั่วโมง
ราคาเครื่องละ 130,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง

14

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน

ตู้แช่

งานครัว

ราคาตู้ละ 66,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 ตู้

15

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณ

และขนส่ง

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ราคาคันละ 1,288,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

เครื่องช่วยหายใจใต้น้า

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

500,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

300,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

180,000

180,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

200,000

200,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาเครื่อง 25,000 บาท
ปี 2562 จานวน 20 เครื่อง

17

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

เสื้อควบคุมการลอยตัว
ราคาตัวละ 25,000 บาท
ปี 2562 จานวน 20 ตัว

18

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

ถังดาน้าอลูมิเนียม ขนาด S45 พร้อมวาล์ว
ราคาใบละ 15,000 บาท
ปี 2562 จานวน 20 ใบ

19

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

มาสคอส
ราคาตัวละ 30,000 บาท
ปี 2561 จานวน 6 ตัว
ปี 2562 จานวน 6 ตัว

20

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

หุ่นไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง
ราคาตัวละ 20,000 บาท
ปี 2561 จานวน 10 ตัว
ปี 2562 จานวน 10 ตัว

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

ตุ๊กตาประดับลอยน้ารูปปลาฉลาม พร้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

5,000,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

1,000,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

46,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

28,600

-

-

สานักปลัดฯ

ติดตั้ง
ราคาตัวละ 200,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 ตัว
ปี 2562 จานวน 1 ตัว

22

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

พันธุป์ ลาฉลาม

การเกษตร

ราคาตัวละ 1,000,000 บาท
ปี 2564 จานวน 5 ตัว

23

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

พันธุจ์ ระเข้น้าจืด

การเกษตร

ราคาตัวละ 12,500 บาท
ปี 2563 จานวน 80 ตัว

24

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 btu

สานักงาน

แบบแยกส่วน
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

25

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 btu

สานักงาน

แบบแยกส่วน
ราคาเครื่องละ 28,600 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 btu

สานักงาน

แบบแยกส่วน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

217,200

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

94,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

167,700

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

342,000

-

-

สานักปลัดฯ

ราคาเครื่องละ 36,200 บาท
ปี 2563 จานวน 6 เครื่อง
27

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 btu

สานักงาน

แบบแยกส่วน
ราคาเครื่องละ 47,000 บาท
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

28

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 btu

สานักงาน

แบบแยกส่วน
ราคาเครื่องละ 55,900 บาท
ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง

29

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50,000 btu

สานักงาน

แบบแยกส่วน
ราคาเครื่องละ 57,000 บาท
ปี 2563 จานวน 6 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

ถุงมือดาน้าป้องกันการกัดของปลาฉลาม

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

240,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

55,000,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

399,110

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

รับผิดชอบหลัก

แบบยาวคุมหัวไหล่
ราคาคู่ละ 80,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 คู่

31

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

ดาเนินโครงการติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์ม

และวิทยุ

ลอยน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้
ในสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ ขนาดกาลังผลิตไม่น้อยกว่า
1 เมกะวัตต์
โครงการฯ ละ 55,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 โครงการ

32

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

จัดซื้อตุ๊กตาประดับลอยน้ารูปปลาหมึก
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ตัว
- ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- ความกว้างไม่น้อยกว่า 11 เมตร
- ผลิตด้วยวัสดุ PVC ผ้ากล้วยความหนาไม่
น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

ดาเนินโครงการสร้างสะพานทุ่นลอยน้า

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,8000,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

100,375

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

พร้อมติดตั้ง
- ทางเดินความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร
- ทางเดินตัวที ความกว้างไม่น้อยกว่า 4
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- ทุ่นทาจากพลาสติก PE polyethylene
- ขนาดทุ่น ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม.
ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.ความสูงไม่น้อย
กว่า 40 ซม./ชิ้น
- ล้อมรอบด้วยราวพลาสติก เสาตาข่าย

34

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

- ดาเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการข้อมูล
เรื่องปลาฉลาม 5 ชนิด
- วัสดุบอร์โครงอลูนิเนียมติดข้อมูล
ด้านเดียว
- ขนาด 80x200 ซม. จานวน 5 ชิ้น
- ติดตั้งที่บงึ ฉวากฯ ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบาง จ.สุพรรณบุรี

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35

ศาสนา วัฒนธรรมและ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

นันทนาการ

- จัดทาป้ายตัวอักษร"บึงฉวาก" จานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

125,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

6,000,000

-

-

สานักปลัดฯ

1 งาน
- ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- วัสดุสังกะสี ทาสีขาว ขึ้นรูปยกขอบ
ตัวอักษร หนาไม่ต่ากว่า 1.5 นิ้ว พร้อม
เหล็กคาดหลัง
- ติดตั้งที่บงึ ฉวากฯ ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

36

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้า ระบบชิลเลอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน
ราคาเครื่องละ 6,000,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

กระบะ 4 ประตู

และขนส่ง

ราคาคันละ 814,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,628,000

-

8,000,000

-

-

-

กองพัฒนาชนบท

-

210,000

-

-

-

กองพัฒนาชนบท

1,628,000 1,628,000 1,628,000 กองพัฒนาชนบท

ปี 2562 จานวน 2 คัน
ปี 2563 จานวน 2 คัน
ปี 2564 จานวน 2 คัน
ปี 2565 จานวน 2 คัน
3

4

การรักษาความสงบภายใน

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รถบดอัดสั่นสะเทือน 3 ตัน

ก่อสร้าง

ราคาคันละ 4,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 คัน

ครุภณ
ั ฑ์

หางพวงลากจูงย้ายรถบด

ก่อสร้าง

ราคาหางละ 70,000 บาท
ปี 2562 จานวน 3 หาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์ประกอบติดตั้งท้ายรถบรรทุก

ก่อสร้าง

เทท้ายสาหรับโรยหิน
ราคาชุดละ 50,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

100,000

100,000

100,000

100,000

รับผิดชอบหลัก
กองพัฒนาชนบท

ปี 2562 จานวน 2 ชุด
ปี 2563 จานวน 2 ชุด
ปี 2564 จานวน 2 ชุด
ปี 2565 จานวน 2 ชุด
6

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

รถลาดยางแบบพ่นวัสดุผสมเสร็จ
ราคาคันละ 22,000,000 บาท

-

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

3,000,000

ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 ชุด
7

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รถบดล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน

ก่อสร้าง

ราคาคันละ 3,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองพัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

เครื่องปูส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Paver or finsher) ขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

4,000,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

6,600,000

6,600,000 6,600,000 6,600,000 กองพัฒนาชนบท

120 แรงม้า
ราคาคันละ 10,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน
9

การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รถบดอัดสั่นสะเทือนขนาดน้าหนัก

ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 6 ตัน
ราคาคันละ 4,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน

10 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ราคาคันละ 3,300,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 คัน
ปี 2563 จานวน 2 คัน
ปี 2564 จานวน 2 คัน
ปี 2565 จานวน 2 คัน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

รถกระเช้า

และขนส่ง

ราคาคันละ 5,000,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

5,000,000

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

1,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองพัฒนาชนบท

กองพัฒนาชนบท

ปี 2562 จานวน 1 คัน

12 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
งานบ้านงานครัว

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
ราคาคันละ 3,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน

13 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื้อเครื่องจักรกล รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ
ราคาคันละ 1,500,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้อเครื่องจักรกล รถขุดไฮดรอลิคบูมยาว

ก่อสร้าง

ราคาคันละ 6,000,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

6,000,000

6,000,000 6,000,000 6,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

2,000,000

6,000,000 6,000,000 6,000,000 กองพัฒนาชนบท

ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน
15 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

จัดซื้อเครื่องจักรกล เรือพอนทูน

และขนส่ง

ราคาลาละ 2,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 ลา
ปี 2563 จานวน 1 ลา
ปี 2564 จานวน 1 ลา
ปี 2565 จานวน 1 ลา

16 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

จัดซื้อรถปฎิบตั ิการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

และขนส่ง

(รถตู้พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สาหรับ
ชุดปฏิบตั ิการเบื้องต้น)
ราคาคันละ 2,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 3 คัน
ปี 2564 จานวน 3 คัน
ปี 2565 จานวน 3 คัน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดทนไฟ พร้อม

เครื่องดับเพลิง

ถังบรรจุอากาศ และอุปกรณ์ดับเพลิง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,000,000

รับผิดชอบหลัก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองพัฒนาชนบท

ประเภทหัวฉีดสายดับเพลิง(พร้อมอุปกรณ์
ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั )
ราคาชุดละ 400,000 บาท
ปี 2562 จานวน 5 ชุด
ปี 2563 จานวน 5 ชุด
ปี 2564 จานวน 5 ชุด
ปี 2565 จานวน 5 ชุด
18 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อนื่

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง

13,500,000 13,500,000

-

-

-

กองพัฒนาชนบท

ราคาเครื่องละ 1,500,000 บาท
ปี 2561 จานวน 9 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 9 เครื่อง
19 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

รถบรรทุกสี่ล้อเล็ก พร้อมติดตั้งสัญญาณ

และขนส่ง

ไซเรนและวิทยุสื่อสาร
ราคาคันละ 1,000,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน

-

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

ตัวลากจูงขนย้ายเรือท้องแบน

และขนส่ง

ราคาคันละ 300,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองพัฒนาชนบท

ปี 2561 จานวน 1 คัน
ปี 2562 จานวน 1 คัน

21 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

รถสุขาเคลื่อนที่

และขนส่ง

ราคาคันละ 7,500,000 บาท

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กองพัฒนาชนบท

ปี 2561 จานวน 2 คัน
ปี 2562 จานวน 2 คัน
ปี 2563 จานวน 2 คัน
ปี 2564 จานวน 2 คัน
ปี 2565 จานวน 2 คัน
22 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์

เครื่องดับเพลิง

ราคาเครื่องละ 500,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

500,000

500,000

-

-

-

กองพัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

จัดซื้อเครื่องจักรกล เรือดันผักตบชวาใน

และขนส่ง

แม่น้าท่าจีน ราคาลาละ 2,000,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

รับผิดชอบหลัก

4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองพัฒนาชนบท

ปี 2561 จานวน 1 ลา
ปี 2562 จานวน 1 ลา
ปี 2563 จานวน 2 ลา
ปี 2564 จานวน 2 ลา
ปี 2565 จานวน 2 คัน
24 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

ถังน้ามันขนาด 15,000 ลิตร จานวน 1 ใบ
พร้อมตู้จ่ายน้ามัน และระบบควบคุมหรือ

-

450,000

450,000

450,000

450,000 กองพัฒนาชนบท

-

500,000

500,000

500,000

500,000 กองพัฒนาชนบท

โปรแกรมควบคุมการจ่ายน้ามัน จานวน 1 ตู้
ตามมาตรฐานผู้ผลิตรวมถึงงานอื่นๆ ที่มี
ความจาเป็นในการติดตั้ง เช่น ฐานราก,
หลังคา, ระบบฟ้า และอื่นๆ (ถ้ามี)
หลังคา, ระบบฟ้า และอื่นๆ (ถ้ามี)
25 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

เครื่องตีเส้นจราจร โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 การรักษาความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองพัฒนาชนบท

-

รับผิดชอบหลัก

จานวน 1 คัน
27 การรักษาความสบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

จัดซื้อรถปฏิบตั ิการระบบการแพทย์

และขนส่ง

ฉุกเฉิน (รถตู้พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

-

-

-

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองพัฒนาชนบท

สาหรับชุดปฎิบตั ิการระดับกลาง และชุด
ปฏิบตั ิการระดับสูง)
ปี 2563 จานวน 1 คัน
ปี 2564 จานวน 1 คัน
ปี 2565 จานวน 1 คัน
28 การรักษาความสบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาและ

ค่าซ่อมปรับปรุงรถสุขเคลื่อนที่ เพื่อให้

ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จานวน
2 คัน คือ
คันที่ 1 หมายเลขทะเบียน 835520
คันที่ 2 หมายเลขทะบัยน 836149

6,000,000

6,000,000 6,000,000

กองพัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

500,000

500,000 500,000

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

และเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ มี
ความพร้อมในการปฏิบตั ิ
ภารกิจ

2

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดา

สานักงาน

และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที

-

120,000

-

-

-

กองช่าง

-

7,800

-

-

-

กองช่าง

-

7,900

-

-

-

กองช่าง

-

150,000

-

-

-

กองช่าง

ราคาเครื่องละ 120,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
3

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 2,600 บาท
ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง

4

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

คอมพิวเตอร์

(Inkjet) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

5

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
ราคาเครื่องละ 75,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
(ใช้ราคาเหนือกว่ามาตรฐาน ICT)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

โซฟาโครงเหล็กบุนวมเป็นตัวยาว 3 ที่นั่ง

สานักงาน

1 ตัว ตัวเดียว 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลางพร้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

20,000

-

-

-

กองช่าง

-

196,000

-

-

-

กองช่าง

-

46,800

-

-

-

กองช่าง

-

7,500,000

-

-

-

กองช่าง

กระจกสีชา
ราคาชุดละ 10,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 ชุด
7

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องสแกนเนอร์ชนิด A3

คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 196,000 บาท (เนื่องจากไม่มีในมาตร
ฐานครุภนั ฑ์) ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
(ใช้ราคาเหนือกว่ามาตรฐาน ICT)

8

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM

ไฟฟ้าและวิทยุ

กาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสารับสัญณาญ
แบบยางเหล็กพับ
ราคาชุดละ 3,900 บาท
ปี 2562 จานวน 12 ชุด

9

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า

ก่อสร้าง

ราคาคันละ 7,500,000 บาท
ปี 2562 จานวน 1 คัน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
10 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั๊มน้าหอยโข่งภายใน

การเกษตร

อาคารบ้านพักข้าราชการ 16 ครอบครัว

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,000

-

-

-

-

กองช่าง

-

432,000

-

-

-

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

500,000

กองช่าง

(แฟลต) ถนนนางแก่นจันทร์ ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขนาด 2"X2HP
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
8,000 บาท
11 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องมือ Marshall Test Set

อื่น

เพื่อใช้ในการทดสอบผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
432,000 บาท

12 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาและ

ค่าซ่อมแซมและปรังปรุงครุภณ
ั ฑ์ เช่น

ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

- ทาสีรถยนต์นาเที่ยวซิตี้ทวั ร์ หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 036-54-0003
- ทาสีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12
ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40 - 0225
สุพรรณบุรี
- รถบรรทุกติดเครน หมายเลขทะเบียน
83 - 7695 สุพรรณบุรี
และปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาและ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา

ปรับปรุงครภัณฑ์

ซ่อมแซมยานพาหนะ
เครื่องจักรกล และเครื่อง
ทุนแรงอื่นๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปฏิบตั ิงานก่อสร้างหรือ
บูรณะซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณประโยชน์ ตาม
นโยบายและโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่อยู่ในความ
ดูแลของกองพัฒนาชนบท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัฒนาชนบท

-

รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล

คอมพิวเตอร์

แบบที่ 1 ราคาเครื่อง 22,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

44,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
2

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

คอมพิวเตอร์ 3 จอ สาหรับ Call Taker

คอมพิวเตอร์

Dispatcher Coordinator Commander

-

-

240,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ราคาชุดละ 60,000 บาท
ปี 2563 จานวน 4 ชุด
3

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ สาหรับคอมพิวเตอร์
ขนาด 1 KVA ราคาเครื่องละ 5,800 บาท

-

-

23,200

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ปี 2563 จานวน 4 เครื่อง
4

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ

คอมพิวเตอร์

ชนิด LED สี ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

-

-

15,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
5

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ปอ้ งกันเครือข่าย (Next Generation
Firewall) แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 240,000
บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

-

-

240,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 350,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

700,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
7

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก

คอมพิวเตอร์

(External Storage) ราคาเครื่องละ

-

-

570,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

570,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
8

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบ
ไฟฟ้า 3 เฟส) ราคาเครื่องละ 270,000 บาท

-

-

270,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
9

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (2L Switch)

คอมพิวเตอร์

ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ

-

-

21,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

21,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
10

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก ราคาเครื่องละ 6,300

คอมพิวเตอร์

บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

-

-

6,300

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42 U)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

22,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

ราคาตู้ละ 22,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 ตู้
12

สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)

คอมพิวเตอร์

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

-

-

60,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ปี 2563 จานวน 3 ชุด
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สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุสื่อสารชนิดประจาที่ ขนาด 60 วัตต์
ประกอบด้วย ตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร
ไมค์พดู ชนิดสายสปริง ชุดติดตั้งเครื่องและ
สายไฟ และกล่อง RACK ขนาด 19 นิ้ว
บรรจุวทิ ยุ ราคาชุดละ 35,000 บาท
ปี 2563 จานวน 4 ชุด

-

-

140,000

-

-

กอง
พัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ มีคุณลักษณะดังนี้
1. ต้องรองรับโปรโตคอล SIP
2. มีระบบต่อไปยังหมายเลขภายในโดยตรง
3. มีระบบตอบรับอัตโนมัต
4. บันทึกเสียงเป็นระบบดิจิตอล
5. ติดตั้งและตั้งโปรแกรมง่ายด้วยการกด
รหัสที่แป้นโทรศัพท์
6. แสดงหมายเลขโทรเข้า บนหน้าจอ
เครื่องโทรศัพท์เฉพาะสายนอกและโชว์
เบอร์ภายนอก
7. มีระบบต่อสายตรง เมื่อไฟฟ้าดับ อย่างน้อย
4 สายนอก
8. สามารถโปรแกรมหมายเลขเครื่องภายใน
ใหม่ได้
9. สามารถโอนสาย พักสาย ประชุม 3 สาย
แทรกสายและดึงสายรับแทนกันได้ง่าย
ราคาเครื่องละ 60,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

60,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องโทรศัพท์พร้อมชุดหูฟงั มีลักษณะดังนี้
1. ต้องรองรับโปรโตคอล SIP
2. บันทึกสายเข้าได้ 24 เลขหมาย
3. บันทึกและค้นหาเลขหมายโทรออกได้
7 เลขหมาย
4. เสียงกริ่งเรียกเข้าและสัญญาณแสดง
สภาวะการใช้งาน
5. มีดนตรีพกั สายโดยสามารถตัดเสียง
ไมโครโฟนและเล่นดนตรีขณะพักสาน
6. เลือกระยะเวลาในการแฟลช
100/120/180/300/1000 ms ได้
7. สามารถปรับระดับเสียงกริ่งเรียกเข้า
หรือปิดเสียงได้และสลับไปแจ้งในหูฟงั
เฮดเซทแทนได้
8. มีระบบตัดเสียงการสื่อสาร
9. การตั้งค่าโหมดการโทรออก Pulse/Tone
ได้
10. สวิทช์ตอบรับสายโดยอัตโนมัติ
11. สามารถสลับการสนทนาได้ระหว่าง
ชุดหูฟงั มือจับ ชุดหูเฮดเซท และลาโพง
12. ปรับระดับความดังเสียงได้
13. สามารถเลือกตอบรับสายโดยอัตโนมัต/ิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

20,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แมนนวล
14. ระบบสนทนาแบบแฮนด์ฟรีหรือออกทาง
ลาโพง
ราคาชุดละ 5,000 บาท
ปี 2563 จานวน 4 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกาเนิดสารองไฟฟ้า มีลักษณะดังนี้
1. จุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ กาลัง 21 KW ระบายความร้อน
ด้วยน้า
2. เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 20 KVA./16 KW.
ที่ Power factor 0.8 , 50 HZ. แรงดันไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 380 V สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 28.9 Amp.
- การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1. การติดตั้งเดินรางแลตเตอร์ หรือท่อ
ร้อยสายไฟฟ้า
2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์
พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความร้อน
ออกจากหม้อน้าไปสู่ภายนอกห้อง
3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมระบบไฟฟ้า
ราคาเครื่องละ 1,300,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,300,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งเสาอากาศรับ-สังสัญญาณวิทยุ
คมนาคมชนิดโครงเหล็กสามเหลี่ยมแบบมี
สายยึดโยง ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ราคาต้นละ 500,000 บาท
ปี 2563 จานวน 1 ตั้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

500,000

-

-

รับผิดชอบหลัก
กอง
พัฒนาชนบท

696

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่นนั้ น จะต้องดาเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในเขตจั งหวัด เพื่ อให้ การจัด ทาแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด และตอบสนองความต้อ งการของประชาชนอั น จะน าไปสู้ ก ารจัด ท า
งบประมาณ ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพในท้ อ งถิ่น ได้ อย่างแท้ จริง เป็ น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาท้ องถิ่น ให้ เข้ม แข็ ง เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0
และในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) จะต้ อ งมี การติ ดตามและติด ตามและประเมิ น ผล
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

697
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

698
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20
(3)

(2)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(3)
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ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat
(อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และThailand 4.0

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20
(5)

(3)
(3)

(3)

(3)

(3)

60
(10)

(10)

(10)
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ประเด็นการ
พิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ ง
ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดาเนิ น การให้ แล้วเสร็จ ภายในหกสิ บ วันนั บ แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
10
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
10
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(5)
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(5)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวมคะแนน
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
การพัฒนา
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ปีไปปฏิบัตใิ นเชิง
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้กาหนด
ปริมาณ
ไว้เท่าไร จานวนทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ปีไปปฏิบัตใิ นเชิง
ดาเนินการในพื้นทีน่ ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
คุณภาพ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
(5)
ชื่อโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
(5)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(5)
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
(5)
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(5)
(ผลผลิตของ
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
และสังคมแห่งชาติ ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(5)
5
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(5)
5
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(5)
5
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
(5)
5
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (5)
5
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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วัตถุประสงค์
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มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
(5)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บ อกประสิ ท ธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่ น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุป ระสงค์ที่เกิดที่สิ่ งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(5)
พั ฒ นาซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขีย นวัตถุป ระสงค์ควรคานึ งถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (2) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็ น เหตุเป็ น ผล สอดคล้ องกับความเป็น จริง (5) ส่งผลต่อการบ่ ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชย
กรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและ
การส่งออก
2. การส่งเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรม
ขาคิและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชน

2561

2562

2563

2565

2564

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

2561

2562

2563

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ใน
หัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ
6. การส่งเสริมสถาบันของ
ชาติและการนาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีได้มาตรฐาน

รวม

ลาดับที่

1
2
3
4

5

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (.......... โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
ข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
เงินสะสม
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการดาเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........
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(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจั ด ผลเชิ งคุ ณ ภาพ ใช้ ก ารส ารวจความพึ งพอใจในการวัด ผลเชิ งคุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ 3/4 แบบประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการในงานบริการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีปัญหาอุปสรรคที่
สาคัญ คือในขั้นตอนของการจัดประชุมประชาคม เพื่อสารวจและรับทราบสภาพปัญหา / ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความช่วยเหลือ และนาไปสู่การ
น าเสนอแผนงาน /โครงการเพื่อบรรจุ ลงในแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนั้ น ผู้ แทน
ประชาคมที่เข้าร่วมประชุมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนาเสนอแผนงาน /โครงการ เนื่องจากยังขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พึงจะกระทาได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทา
ให้การนาเสนอแผนงาน / โครงการแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถที่
จะกระทาได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ก่อนการจัดประชุมประชาคมในแต่ละครั้ง จะต้องทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้แทนประชาคมหรื อผู้เข้าร่วมประชุมทราบเสียก่อนว่าภารกิจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่กาหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ นั้น มีภารกิจหน้าที่อันใดที่สามารถจะกระทาได้ พร้อมทั้งชี้แจง
และเสนอแนะแนวทางในการนาเสนอแผนงาน / โครงการเพื่อที่จะลงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าควรเป็น
โครงการประเภทใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจะกระทาได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็ น ไปตามกรอบการประสานโครงการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และมิให้ผู้แทน
ประชาคมเกิดการเข้าใจผิดและมองว่าเมื่ อเสนอแผนงาน / โครงการใด ๆ เข้ามาแล้ว ก็มิได้รับการตอบสนองจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเท่าที่ควร
************************************

