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ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

 
 

            ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
 



 

บทน า 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕9   นั้น      
     

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโย งโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  
 

          ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 22 ก าหนดว่าการจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีฉบับนี้
ขึ้น   
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ยุทธศาสตร์

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

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรม 

เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม 

การแปรรปู และผลิตภณัฑ์ เพ่ือการบรโิภค

และการส่งออก

 1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 4 16,000,000

รวม 1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 4 16,000,000

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้ง

และพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบรหิารจัด

การทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหเ้กิดความสมดุล

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 40,000,000

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 4 16,500,000 4 16,500,000 4 16,500,000 4 16,500,000 16 66,000,000

รวม 5 26,500,000 5 26,500,000 5 26,500,000 5 26,500,000 20 106,000,000

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

รวม 4 ปี

แบบ ผ. 07 



ยุทธศาสตร์

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

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

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนายกระดับ

คุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัย์สิน

3.1 แผนงานการศึกษา 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 40,000,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 4 32,000,000

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 4 160,000,000

รวม 3 58,000,000 3 58,000,000 3 58,000,000 3 58,000,000 12 232,000,000

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐาน

โอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดับ

ใหต้รงกับความต้องการประชาชน

4.1 แผนงานการศึกษา 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 4 80,000,000

รวม 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 4 80,000,000

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิให้

กีฬาอยู่ใน่หวัใจชาวสุพรรณบรุแีละ

มีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 4 160,000,000

รวม 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 4 160,000,000

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ 01

2 .บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก

       1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมหกรรมการเกษตร  -เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ประชาชนั่วไปและในเขต 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70  -เกษตรกรมีความ ส านักปลัด

อุตสาหกรรม คัดเลือกพันธุ์กระบือที่ดี จงัหวดัสุพรรณบุรี ของเกษตรกร เข้าใจในการคัดเลือก อบจ.

 -เพื่อส่งเสริมการเล้ียงการ ได้จ าหน่ายสินค้า พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

จดัการกระบืออยา่งถูกวธิี และจดันิทรรศ อยา่งถูกต้อง

 -เพื่อสร้างรายได้แกเ่กษตรกร การด้านการ  -เกษตรกรเข้าใจ

จากมูลค่าเพิ่มของกระบือพันธุ์ดี เกษตร รูปแบบการเล้ียง

 กระบือการจดัการและ

การให้อาหารอยา่ง

ถูกต้อง

 -เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000รวม 1 โครงการ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1. การเพ่ิมขดีความสามารถดา้นเกษตรเชือ่มโยง สูเ่กษตรอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1. พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรูปและผลติภณัฑ์เพ่ือการบริโคภและการสง่ออก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี (พ.ศ.  2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่1

องค์การบริหารสว่นจังหวัดสพุรรณบรุี



ยุทธศาสตร์

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

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

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการน า

 การเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิาร

 และบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 4 12,000,000

รวม 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 4 12,000,000

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในสภาพ

ที่ดีได้มาตรฐานสากล

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 47,781,000  -  -  -  -  -  - 15 47,781,000

7.2 แผนงานการเกษตร 2 4,000,000 2 4,000,000

รวม 17 51,781,000  -  -  -  -  -  - 17 51,781,000

รวมทั้งสิ้น 29 203,281,000 12 151,500,000 12 151,500,000 12 151,500,000 65 657,781,000

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



    ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3   การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มควบคู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิูค่วามยัง่ยนื

     2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ

       2.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายพนัธุสั์ตวน์้้าตาม เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้าใน แหล่งน้้าต่าง ๆ ในจังหวดั 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 สามารถเพิ่มผลผลิต กองแผนและ

แหล่งธรรมชาติ แหล่งน้้าต่าง ๆ ของจังหวดั สุพรรณบรีุ ของแหล่งน้้า สัตวน์้้าในแหล่งน้้า งบประมาณ

สุพรรณบรีุและเปน็การอนุรักษ์ มีความ ต่าง ๆ ของจังหวดั

พนัธุสั์ตวน์้้าใหค้งอยู่กับแหล่งน้้า สมบรูณ์ สุพรรณบรีุใหม้ี

ของ จ.สุพรรณบรีุ มากขึ้น จ้านวนเพิ่มมากขึ้น

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  

 ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2   การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวสูส่ากล

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2.  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 1 โครงการ



       2.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสืบสานวฒันธรรม เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณี ด้าเนินการทั้ง 10 อ้าเภอ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ วฒันธรรมประเพณี กอง

ประเพณีทอ้งถิ่นและภมูิปญัญา และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นของจังหวดั ในจังหวดัสุพรรณบรีุ โครงการ ทอ้งถิ่นได้รับการ การศึกษาฯ

ทอ้งถิ่น สุพรรณบรีุ ประสบความ สืบสานใหค้งอยู่ชั่วลูก

ส้าเร็จตาม ชั่วหลานต่อไป

แผนงาน

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพื่อเปน็การเผยแพร่ศิลปะ ประชาชนทั่วไปและใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 80 สามารถส่งเสริมการ ส้านักปลัดฯ

การทอ่งเที่ยว วฒันธรรมและส่งเสริมจารีต เขตจังหวดัสุพรรณบรีุ ของจ้านวน ทอ่งเที่ยวของจังหวดั

ประเพณีทอ้งถิ่น นักทอ่งเที่ยว สุพรรณบรีุใหเ้ปน็ที่รู้จัก

2. เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งชาวไทย อย่างแพร่หลาย

และรายได้ใหแ้ก่ประชาชนใน และต่างชาติ

ทอ้งถิ่น มาทอ่งเที่ยว

3. เพื่อเปน็การพฒันารายได้ มากขึ้น 

ของ อบจ.สุพรรณบรีุ 2. ร้อยละ 50 

ของรายได้

สถานแสดง

พนัธุสั์ตวน์้้าฯ

เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวจิัยเชิงปฏบิติัการการ 1. เพื่อพฒันาเทคโนโลยีการ กิจกรรมที่ 1 ระบบมัคคุ- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 1. สามารถส่งเสริมการ ส้านกัปลัดฯ

พฒันาทอ้งถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ แสดงข้อมูลที่ทนัสมัยล่าสุด เทศก์ไฮเทค เรยีนรูส้ภาพ ของจ้านวน ทอ่งเที่ยวของจังหวดั

ที่ยั่งยืน"บงึฉวาก เฉลิม- บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติใหเ้ปน็ จรงิรอบทศิทาง 360 องศา นักทอ่งเที่ยว สุพรรณบรีุใหเ้ปน็

พระเกียรติ"(SMART Tourism) HUB ของการทอ่งเที่ยว 1. ติดต้ังอุปกรณ์ ระบบ ทั้งชาวไทย ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

อัจฉริยะ ภายในป ี2560-2562 การแสดงข้อมูลมัลติมิเดีย และต่างชาติ 2. มีระบบเทคโนโลยี

2. จัดท้าข้อมูลสัตวน์้้าในรูป รอบทศิทาง 360 องศา เกิดความ แสดงข้อมูลมัลติมีเดีย

Multi media Application ตามจุดต่าง ๆ ภายใน สะดวก และ อัตโนมัติ สู่การทอ่ง-

เพื่อความน่าสนใจในรายละเอียด อาคารแสดงพนัธุสั์ตวน์้้า มีแรงดึงดูดใจ เที่ยวอัจฉริยะ

เชิงลึก และสร้างโปรมแกรม 3 อาคาร ที่จะทอ่งเที่ยว 3. มีระบบมัคุเทศก์

การส่งสัญญาณต่ออัตโนมัติใน 1.1 การใช้อุปกรณ์ บงึฉวาก ไฮเทค เรียนรุ้สภาพ

แต่ละจุดแสดง Beacon และโปรแกรม เพิ่มขึ้น จริงรอบทศิทาง

3. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ เชื่อมระบบเนื้อหาแต่ละ 360 องศา

ผ่านทางเวบ็ไซด์ สามารถ จุดอัตโนมัติ 4. มีระบบการ

ดาวโหลด App. และเข้าชมสัตว์ 1.2 ท้าปา้ยภาพอัจฉริยะ วางแผน

น้้าในแต่ละอาคารได้ก่อนจาก แสดงพนัธุสั์ตวน์้้าด้วย ทางการตลาด และ

ทางบา้น กระตุ้นความน่าสนใจ ระบบ Image Rcognition การจัดกิจกรรมดึงดูด

อยากเข้าชมสถานที่จริง แสดงพนัธุสั์ตวน์้้าด้วย นักทอ่งเที่ยวทกุเดือน

4. เพื่อลดปญัาหาการได้รับข้อมูล ระบบ Image Rcognition อย่างน้อยเดือนละ

ที่ไม่ชัดเจน จากความจ้ากัดใน 2. ออกแบบระบบและ หนึ่งกิจกรรม

พื้นที่ปา้ยแสดงข้อมูลแต่ละจุด สร้างเนื้อหามัลติมิเดีย

ด้วยเทคโนโลยีนี้ท้าใหน้ักทอ่ง- ในรูปแบบอนิเทอร์แอดทฟี

เที่ยวจะเสมือนมีไกด์น้าเที่ยว แอฟพลิเคชั่นตามจุด

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่วนตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ต่างๆ ภายในอาคาร 5. มีระบบการติดตาม

5. เพื่อใหส้ถานศึกษา หรือหน่วย แสดงพนัธุสั์ตวน์้้า ทั้ง 3 และประเมินผลวดั

งาน สามารถประเมินผลความรู้ อาคาร ระดับความพงึพอใจ

ความเข้าใจของกลุ่มที่เข้าชม 2.1 อาคารแสดงพนัธุ์ ของนักทอ่งเที่ยว

สถานที่ด้วยเกมแบบทดสอบที่ สัตวน์้้าอาคาร 1 6. มีนักทอ่งเที่ยวมา

ตรวจและสรุปคะแนนได้อัตโนมัติ พนัธุสั์ตวน์้้าจืดและน้้าเค็ม เที่ยวชม บงึฉวาก 

6. กระตุ้นใหน้ักทอ่งเที่ยวทั้งไทย มากกวา่ 50 ชนิด เฉลิมพระเกียรติ

และต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชม   - ตู้พนัธุป์ลาไทย เพิ่มมากขึ้นและเกิด

มากขึ้น โดยสามารถเลือกภาษา   - ตู้พนัธุป์ลาต่างประเทศ ความประทบัใจ และ

รับข้อมูลได้ ทั้งภาษาอังกฤษ   - ตู้พนัธุป์ลาไทยน้้าจืด บอกต่อแบบปากต่อ

และภาษาจีน เลือกศึกษาได้ตาม ขนาดใหญ่ ปาก

ความพอใจ  2.2 อาคารแสดงพนัธุ์ 7. เมื่อมีการสืบค้นข้อ

สัตวน์้้าอาคาร 2 มูลแหล่งทอ่งเที่ยว

  - ตู้ปลาน้้าจืด 30 ตู้ ผ่าน Google จะมี

  - ตู้ปลาทะเลสวยงาม 7ตู้ ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยว

  - อุโมงปลาน้้าจืด บงึฉวาก น้าเสนอใน

 2.3 อาคารแสดงพนัธุ์ หน้าแรก

สัตวน์้้าอาคาร 3 

  - ตู้ปลาทรงกระบอก

  -The Open Sea

  - ตู้ยักษใ์ต้สมุทร

  - ตู้แนวปะการัง

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  - ตู้ปะการังสีฟา้จาก

โอกินาวา

  - อุโมงค์ปลาฉลาม

  - ตู้สีสันสิมิลัน

กิจกรรมที่ 2 จัดระบบ

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 

และการตลาดผ่านเว็ปไซค์

ไลน์ เฟสบุ๊ค รายการ

โทรทศัน์ รายการวิทยุ

สามารถดูข้อมูลการทอ่ง-

เที่ยวใหบ้รกิารนักทอ่ง-

เที่ยวและจองบตัรเข้าชมได้

กิจกรรมที่ 3 จัดท าระบบ

การติดตามและประเมินผล

การเข้าชมแบบอัจฉรยิะ

กิจกรรมที่ 4 จัดท าปา้ย

อัจฉรยิะมหศัจรรย์

สุพรรณบรุี

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 3 โครงการ



   3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

      3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตามรอยพระยคุลบาท ด าเนินการจดัอบรมประชาชน ด าเนินการในพื้นที่ทั้ง 10 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 70 ของ สามาระยกระดับ กอง 

นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ อ าเภอ โครงการที่ คุณภาพชวีิตของ การศึกษาฯ

ความเขา้ใจตามหลักเศรษฐกจิ ประสบความ ประชาชนในจงัหวัด

พอเพียงของพระบาท ส าเร็จตาม สุพรรณบุรีให้ดีขึ้น

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ แผนงาน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การอบรมให้ความรู้ และ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีผู้เขา้ร่วม ประชาชนในจงัหวัด กอง

ตามแนวพระราชด าริและความ ภายในจงัหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก การจดักจิกรรมให้แก่ โครงการปีละ สุพรรณบุรี มีการพัฒนาพัฒนาชนบท

ยั่งยนืของสังคมไทย เศรษฐกจิพอเพียง ประชาชน ด าเนินการทั้ง 10 ไม่น้อยกว่า องค์ความรู้ และมี

อ าเภอ ภายในจงัหวัด 500 คน คุณภาพชวีิตที่ดี

สุพรรณบุรี

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

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกนั เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกดิอาชญา ประชาชน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 70 ป้องกนัชวีิตและ กอง

ชวีิตและทรัพยสิ์นของประชาชน กรรม และลดอบุัติเหตุ ของ ทรัพยสิ์น พัฒนาชนบท

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภยัใน

ชวีิตและ

ทรัพยสิ์น

เพิ่มขึ้น

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับความตอ้งการของประชาชน

        4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่ เพือ่เสริมสร้างประสิทธภิาพทาง นักเรียน เยาวชน บุคลากรทาง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของ สามารถยกระดับการ กองการศึกษาฯ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การศึกษาให้แก่นักเรียน เยาวชน การศึกษาในจังหวดัสุพรรณบุรี โครงการที่ ศึกษาภายในจังหวดั

จังหวดัสุพรรณบุรี บุคลากรทางการศึกษาในจังหวดั ประสบความ สุพรรณบุรีให้มี

สุพรรณบุรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ส าเร็จตาม ประสิทธภิาพมากขึ้น

และน ามาปรับใช้ในชีวติประจ าวนั แผนงาน

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

ก. ยทุธศาสตร์ที ่5  การสง่เสริมการศึกษา การกีฬามุง่ความเป็นเลศิในระดบัสากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที ่ 4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับความตอ้งการประชาชน

งบประมาณและทีม่า

รวม 1 โครงการ



    5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบรุแีละมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

        5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกฬีาท้องถิ่นสัมพันธ์และ เพื่อส่งเสริมเยาวชน  ประชาชน นักเรียน  เยาวชน  และ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละของ นักเรียน  เยาวชน กองการศึกษาฯ

กฬีาอื่น ๆ เล่นกฬีาและการออกก าลังกาย และประชาชนในจงัหวัด โครงการที่ ประชาชน มีสุขภาพ

และส่งเสริมความสามัคคี สุพรรณบุรี ประสบความ แขง็แรง สนใจรักการ

มีระเบียบวินัยและมีน้ าใจ ส าเร็จตาม กฬีา

นักกฬีา แผนงาน

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

ก. ยุทธศาสตรท์ี่  5  การส่งเสรมิการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบรุ ีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความปน็เลิศ

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที ่6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านวชิาการ เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้ ท าใหเ้กิดการประสาน กองแผน

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

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

ประชาชน คิดเหน็ในการปฏบิติังานใน ปกครองทอ้งถิ่นและภาค เสริมสร้าง ฝ่ายผู้น าทอ้งถิ่นอันน า

รูปแบบการประชุมเวทเีสวนา ประชาชน ผู้บริหารและ ภาวะผู้น าฯ ไปสู่การปฏบิติังาน

และอื่น ๆ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ร่วมกันอย่างมี

ประสิทธภิาพ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

งบประมาณและที่มา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

         6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รวม 1 โครงการ



  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยูใ่นเกณฑ์ทีดี่ได้มาตรฐาน

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยูใ่นสภาพทีดี่ได้มาตรฐานสากล

     7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง 1,750   เมตร 4,800,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กอง

ลาดยางแอสฟทัล์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ มาตรฐาน พัฒนาชนบท

สายบา้นบงึ - บา้นหวัปา่น้อย 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบรีุ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ลาดยาง 1,750 ม. เดินทางประชาชน

ช่วง กม.ที่ 2+719 ถึง กม.ที่ รวดเร็ว ไมน่อ้ยกว่า 14,000 ตร.ม. สามารถเดินทางได้

4+469 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง  3,000  เมตร 7,240,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กอง

ลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ มาตรฐาน พัฒนาชนบท

สายบ้านนางพิมพ-์บ้านบางกระพ้น 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ลาดยาง 3,000  ม. เดินทางประชาชน

ช่วง กม.ที่ 2+750 ถึง กม.ที่ 5+750 รวดเร็ว ไมน่อ้ยกว่า 21,000 ตร.ม. สามารถเดินทางได้

3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง 2,280 เมตร 6,110,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กอง

ลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ มาตรฐาน พัฒนาชนบท

สายบ้านสวนสัก-บึงหนองสาหร่าย 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ลาดยาง 2,280 ม. เดินทางประชาชน

ช่วง กม.ที่ 1+221 ถึง กม.ที่ รวดเร็ว ไมน่อ้ยกว่า 18,240 ตร.ม. สามารถเดินทางได้

3+501 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง 2,200   เมตร 4,740,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กอง

ลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ มาตรฐาน พัฒนาชนบท

สายบ้านท่าไชย-บ้านดอนตันกุม่ 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ไมม่ไีหล่ทาง หนา 5 ซม. ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภอสองพีน่้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 2,200  ม. เดินทางประชาชน

ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+200 รวดเร็ว 13,200 ตร.ม. สามารถเดินทางได้

3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง   800  เมตร 2,030,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กอง

ลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ มาตรฐาน พัฒนาชนบท

สายบ้านโคกคราม-บ้านพรมแดน 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ไมม่ไีหล่ทาง หนา 5 ซม. ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก หรือพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 800  ม. เดินทางประชาชน

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 2+900 ถึง รวดเร็ว 4,800 ตร.ม. สามารถเดินทางได้

กม. ที่ 3+700 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระยะทาง  1,840  เมตร 5,080,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กอง

ลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ มาตรฐาน พัฒนาชนบท

สายบ้านโพนไร่-บ้านปากคลองเจ็ก 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก หนา 5 ซม. หรือพื้นที่ 1,840  ม. เดินทางประชาชน

สุพรรณบุรี รวดเร็ว ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 14,750 สามารถเดินทางได้

ช่วง กม.ที่ 3+275 ถึง กม.ที่ 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ ตร.ม. สะดวกรวดเร็ว

5+115 เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 1,950,000  -  -  - มีถนนลาดยาง 1. เส้นทางคมนาคมมี กองช่าง

แบบ Asphaltic Concrete  ให้ได้มาตรฐาน เมตร ยาว 770 เมตร 1 สาย เพิม่ขึน้ มาตรฐาน

ต่อจากถนนลาดยางเดิม (ช่วงที่ 2) 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หนา 0.03 เมตร มีไหล่ทาง ยาว 770 เมตร2. ลดอุบัติเหตุในการ

หมูท่ี่ 5 บ้านบึงคา ต าบลสาลี ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก กว้างข้างละ 0.50 เมตร เดินทางประชาชน

อ าเภอบางปลาม้า - หมู ่4  ต าบล รวดเร็ว หรือมีพืน้ที่ลาดยางไม่ สามารถเดินทางได้

บ้านช้าง อ าเภอสองพีน่้อง 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ น้อยกว่า 5,390 ตร.ม. สะดวกรวดเร็ว

จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม สภาพเดิม เปน็ถนน คสล. 3,240,000  -  -  - มีถนน คสล. 1. เส้นทางคมนาคมมี กองชา่ง

ถนนเดิม (ถนนประชาสรรค์ 1) ให้ได้มาตรฐาน ที่ช ารุด กว้างเฉล่ีย 5.00 1 สาย เพิม่ขึน้ มาตรฐาน

หมู่ 3 ต าบลวังหว้า อ าเภอ 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เมตร ยาว  680 2. ลดอุบัติเหตุในการ

ศรประจันต์-หมู่ 7 ต าบล ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ด าเนินการ ขนาดผิวจราจร เมตร เดินทางประชาชน

หนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ รวดเร็ว กว้าง 6 เมตร ยาว 680 สามารถเดินทางได้

จังหวัดสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 1) 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ลงหนิคลุกไหล่ทางตาม 3. การขนส่งผลผลิต

สภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ ทางการเกษตรมีความ

คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 4,080 รวดเร็ว

ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงมการก่อสร้างปรับปรุงถนน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,456,000  -  -  - ระยะทางถนน 1. เส้นทางคมนาคมมี กองช่าง

ลาดยาง Asphaltic Concrete ให้ได้มาตรฐาน ยาว 1,170 เมตร พืน้ที่ ที่ได้รับการ มาตรฐาน

หมูท่ี่ 14 บ้านเนินสมบัติ 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,020 ปรับปรุง ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

ถนนซอยครัวปลาไหลไร้ก้าง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ตร.ม. 1,170  ม. เดินทางประชาชน

(แยกแพล้นยาง) ต าบลจรเข้สามพัน รวดเร็ว สามารถเดินทางได้

อ าเภออูท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี- 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เขตต าบลสระลงเรือ อ าเภอ เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 476 1,335,000  -  -  - มีถนนลาดยาง 1. เส้นทางคมนาคมมี กองชา่ง

Cape Seal สายบา้นโปง่ขาม- ให้ได้มาตรฐาน เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มี 1 สาย เพิม่ขึน้ มาตรฐาน

บา้นหนองอิงพงิ ต่อจากถนน 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ยาว 476 เมตร2. ลดอุบัติเหตุในการ

ลาดยางเดิม หมู่ที่ 16 ต าบล ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก 2,856 ตร.ม. เดินทางประชาชน

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง - รวดเร็ว สามารถเดินทางได้

เขตต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,000,000  -  -  - มีถนนลาดยาง 1. เส้นทางคมนาคมมี กองพฒันา

แอลฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้น ให้ได้มาตรฐาน ยาว 500 เมตร ไหล่ทาง 1 สาย เพิม่ขึน้ มาตรฐาน ชนบท

กุ่มโคก-บา้นกาบบวั หมู่ 4 ต าบล 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขา้งละ 1.00 เมตร หรือ ยาว 500 เมตร2. ลดอุบัติเหตุในการ

นางบวช ถงึหมู่ 2 ต าบลนางบวช ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,000 ตร.ม. เดินทางประชาชน

อ าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวัด รวดเร็ว สามารถเดินทางได้

สุพรรณบรีุ 3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

12 โครงการก่อสร้างถนนบดอัดแน่น 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขึ้นรูปถนนลงดินบดอดัแนน่ 3,500,000  -  -  - มีถนนบดอัด 1. เส้นทางคมนาคมมี กองช่าง

หมูท่ี่ 9,7 ต าบลหนองกระทุ่ม ให้ได้มาตรฐาน และลงลูกรังบดอดัแนน่ แน่น 1 สาย มาตรฐาน

อ าเภอเดิมบางนางบวช ไปเชือ่ม 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.50 เมตร เพิม่ขึน้ ยาว 2. ลดอุบัติเหตุในการ

หมูท่ี่ 14 ต าบลหนองมะค่าโมง ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 7.30 1,900 เมตร เดินทางประชาชน

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวดเร็ว เมตร หนา 0.30 เมตร สามารถเดินทางได้

3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ ยาว 1,900 เมตร สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอ่สร้างขยายคันทางเดิน 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม สภาพเดิม ขนาดคันทาง 1,900,000  -  -  - คันทางมี 1. เส้นทางคมนาคมมี กองชา่ง

ล ารางจระเขแ้ปดตัว หมู่ที่ 7 ต าบล ให้ได้มาตรฐาน กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว ความยาว มาตรฐาน

หนองโอง่ - หมู่ที่ 6 ต าบลเจดีย์ 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000 เมตร 750 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุในการ

อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบรีุ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ด าเนนิการ ขนาดกว้าง 8.00 เดินทางประชาชน

รวดเร็ว เมตร ยาว 750 เมตร สามารถเดินทางได้

3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

14 โครงการก่อสร้างขยายคันทางเชือ่ม 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม สภาพเดิม ขนาดคันทาง 1,600,000  -  -  - คันทางมี 1. เส้นทางคมนาคมมี กองชา่ง

ต่อถนนลาดยางหมายเลข 333 ให้ได้มาตรฐาน กว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว ความยาว มาตรฐาน

หมูท่ี่ 14 ต าบลหนองโอ่ง - หมูท่ี่ 20 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 2,100 เมตร 700 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุในการ

ต าบลดอนคา อ าเภออูท่อง จังหวัด ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ด าเนนิการ ขนาดกว้าง 6.00 เดินทางประชาชน

สุพรรณบุรี รวดเร็ว เมตร ยาว 700 เมตร สามารถเดินทางได้

3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

งบประมาณและที่มา



รวดเร็ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอ่สร้างขยายคันทาง 1. เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม สภาพเดิม ขนาดคันทาง 1,800,000  -  -  - คันทางมี 1. เส้นทางคมนาคมมี กองชา่ง

เชื่อมต่อถนน คสล. หลังวัด ให้ได้มาตรฐาน กว้างเฉล่ีย 3.20 เมตร ยาว ความยาว มาตรฐาน

หนองหลุม หมู่ 14 ต าบลหนองโอง่ 2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 2,300 เมตร 750 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุในการ

 - หมู่ที่ 20 ต าบลดอนคา อ าเภอ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ด าเนนิการ ขนาดกว้าง 6.00 เดินทางประชาชน

อู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบรีุ รวดเร็ว เมตร ยาว 750 เมตร สามารถเดินทางได้

3. เพือ่ให้การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็ว

เกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 3. การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมีความ

รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา



47,781,000  -  -  -

     7.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงคันกัน้น้ า เพื่อใหป้ระชาชนได้มแีหล่งน้ า สภาพเดิม เปน็คันกว้าง 2,500,000  -  -  - จ านวน ประชาชนมแีหล่งน้ าไว้ กองชา่ง

โดยเสริมคันดินบดอัดแน่น ไว้ส าหรับอปุโภคบริโภคและใช้ เฉล่ีย 4.50 เมตร สูงเฉล่ีย ประชาชน ส าหรับอปุโภคบริโภค

(ช่วงที่ 2) หมู่ 3 ต าบลสวนแตง ในการเกษตรที่เพยีงพอต่อ จากพื้นนา 1.30 เมตร ร้อยละ 70

อ าเภอเมือง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ความต้องการ ด าเนนิการ เสริมขยายคันให้ ได้รับประโยชน์

ต าบลเจดีย์ อ าเภออูท่อง มขีนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร จากการ

จังหวัดสุพรรณบรีุ ฐานกว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร ปรับปรุงคัน

สูงเฉล่ียจากผิวคันเดิม กั้นน้ า

0.50 เมตร ยาว 1,300

เมตร ปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 8,860 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงคันกัน้น้ าโดย เพื่อใหป้ระชาชนได้มแีหล่งน้ า สภาพเดิม เป็นค้ันกัน้น้ า 1,500,000  -  -  - จ านวน ประชาชนมแีหล่งน้ าไว้ กองชา่ง

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่2 ไว้ส าหรับอปุโภคบริโภคและใช้ กว้างเฉล่ีย 4.00-5.00  ประชาชน ส าหรับอปุโภคบริโภค

ต าบลบางใหญ ่- หมู ่5 ต าบล ในการเกษตรที่เพยีงพอต่อ เมตร ร้อยละ 70

วัดดาว อ าเภอบางปลาม้า ความต้องการ ด าเนินการ ขนาดกว้าง ได้รับประโยชน์

รวม 15 โครงการ

งบประมาณและที่มา



จังหวัดสุพรรณบุรี 4.00 เมตร หนา 0.15 จากการ

เมตร ยาว 630 เมตร ปรับปรุงคัน

หรือมีพืน้ที่คอนกรีต กั้นน้ า

ไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.

4,000,000  -  -  -

     7.2  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า โดยเสริม เพื่อใหป้ระชาชนได้มแีหล่งน้ า สภาพเดิม เปน็คันกว้างเฉล่ีย 2,500,000  -  -  - จ านวน ประชาชนมแีหล่งน้ าไว้ กองชา่ง

คันดินบดอดัแนน่ (ชว่งที่ 2) หมู่ 3 ไว้ส าหรับอปุโภคบริโภคและใช้ 4.50 เมตร สูงเฉล่ียจาก ประชาชน ส าหรับอปุโภคบริโภค

ต าบลสวนแตง อ าเภอเมอืง ในการเกษตรที่เพยีงพอต่อ พื้นนา 1.30 เมตร ร้อยละ 70

เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต าบลเจดีย์ อ าเภอ ความต้องการ ด าเนนิการ เสริมขยายคัน ได้รับประโยชน์

อู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบรีุ ใหม้ขีนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 จากการ

เมตร ฐานกว้างเฉล่ีย 12.00 ปรับปรุงคัน

เมตร สูงเฉล่ียจากผิวคันเดิม กั้นน้ า

0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

8,860 เมตร

รวม 2 โครงการ

งบประมาณและที่มา



2,500,000  -  -  - รวม 1 โครงการ



    ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3   การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มควบคู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิูค่วามยัง่ยนื

     2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ
        2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั ขอรบัเงนิ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนมูลนิธพิระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติ ด าเนินการอุดหนุนให้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 สามารถส่งเสริม อบจ. มูลนิธพิระบรม
ดอนเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวดัสุพรรณบรีุเพื่อ มีนักทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวของ สุพรรณบรีุ ราชานุสรณ์

และเปน็การส่งเสริมการ ด าเนินงานตามโครงการ เข้ามาทอ่ง จังหวดัสุพรรณบรีุ ดอนเจดีย์
ทอ่งเที่ยวของจังหวดัสุพรรณบรีุ มนต์เมืองฝันสุพรรณบรีุ 3D เที่ยวจังหวดั ใหเ้ปน็ที่รู้จักเพิ่ม

สุพรรณบรีุ มากขึ้น
เพิ่มขึ้น

500,000 500,000 500,000 500,000รวม 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2   การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวสูส่ากล

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2.  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้เกิดความสมดลุ

แบบ ผ. 02 



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 60,000  -  -  - กองช่าง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบ
Destop ใช้ในภารกิจ
อบจ.สุพรรณบรีุ

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 42,000       -  -  - กองช่าง
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน๊คบุ๊ต ส าหรับประมวล
ผล  ใช้ในภารกิจ อบจ.
สุพรรณบรีุ

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ จ านวน 2 เคร่ือง 29,000       -  -  - กองช่าง

เคร่ืองช่างดิจิตอล แบบ
ต้ังโต๊ะ ชั่งได้สูงสุด 30 Kg

131,000  -  -  -

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองวดัออกซิเจนในน ้า ใช้ในภารกิจของสถาน จ้านวน 2 เคร่ือง 209,800     -  -  - บงึฉวาก
นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์ ้าบงึฉวาก ส้านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

2 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองชั่งไฟฟา้ทศนิยม ใช้ในภารกิจของสถาน จ้านวน 1 เคร่ือง 62,100       -  -  - บงึฉวาก
นันทนาการ 2 ต้าแหน่ง แสดงพนัธุสั์ตวน์ ้าบงึฉวาก ส้านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ

3 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองผลิตโอโซน ใช้ในภารกิจของสถาน จ้านวน 1 ตัว 1,807,300   -  -  - บงึฉวาก
นันทนาการ  (แบบเคล่ือนย้ายไม่ได้) แสดงพนัธุสั์ตวน์ ้าบงึฉวาก ส้านักปลัด

ขนาด 80 กรัม/ชั่วโมง เฉลิมพระเกียรติ

4 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ เคร่ืองผลิตโอโซน ใช้ในภารกิจของสถาน จ้านวน 1 ตัว 2,512,400   -  -  - บงึฉวาก

นันทนาการ  (แบบเคล่ือนย้ายไม่ได้) แสดงพนัธุสั์ตวน์ ้าบงึฉวาก ส้านักปลัด

ขนาด 200 กรัม/ชั่วโมง เฉลิมพระเกียรติ

5 ศาสนา วฒันธรรมและ ครุภณัฑ์ ซื ออุปกรณ์ประดาน ้า ใช้ในภารกิจของสถาน  - ชุดเคร่ืองช่วยหายใจใต้น ้า 20 ชุด 1,155,000   -  -  - บงึฉวาก
นันทนาการ แสดงพนัธุสั์ตวน์ ้าบงึฉวาก  - เสื อควบคุมการลอยตัว BCD 20 ชุด ส้านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ  - ถังด้าน ้าอลูมิเนียมขนาด Sc50

 20 ชุด

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดซ้ือระบบมัคคุเทศก์  - 5,000,000  -  -  - ส านักปลัดฯ

นันทนาการ ไฮเทค เรียรู้รอบทศิทาง
360 องศา พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง

10,746,000

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  - 54,000       -  -  - กองการศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ส าหรับ

ประมวลผล แบบที่ 2 

 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 

18.5 นิ้ว)

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  - 25,000       -  -  - กองการศึกษาฯ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวล

ผล

79,000      -  -  -

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา  - 1,000,000     -  -  - กองพฒันาชนบท
ปรับปรุงครุภณัฑ์ ซ่อมแซมยานพาหนะ 

เคร่ืองจักรกลและเคร่ือง
ทุ่นแรงอื่น ๆ ของ
อบจ.สุพรรณบรีุ

1,000,000    -  -  -

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 08 


