
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                          
 

 
 

 
 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  

แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

(ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
 

 
 
 

                 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุพรรณบุร ี
 

บทน า 
 

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



     

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  
 

          ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 22 ก าหนดว่าการจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี (ประจ าปีงบประมาณ 2562)  ฉบับนี้ขึ้น   

 
 
 

 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภค
และการส่งออก
 1.1 แผนงาน...................................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้าง
และพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล
2.1 แผนงานการเกษตร  -  - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  -  - 4 4,800,000 3 4,300,000 2 3,800,000 9 12,900,000 12 42,900,000

รวม  -  - 5 14,800,000 4 14,300,000 3 13,800,000 12 42,900,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(ประจ าปีงบประมาณ 2562)

รวม 4 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3.1 แผนงานสาธารณสุข  -  - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000

รวม  -  - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐาน
โอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความต้องการประชาชน
4.1 แผนงาน....................................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้
กีฬาอยู่ใน่หัวใจชาวสุพรรณบุรีและ
มีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  -  - 1 200,000  -  -  -  - 1 200,000

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(ประจ าปีงบประมาณ 2562)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการน า
 การเปล่ียนแปลงด้านการบริหาร
 และบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  - 2 8,000,000 2 8,000,000 2 8,000,000 6 24,000,000
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป  -  - 1 20,000,000  -  -  -  - 1 20,000,000

รวม  -  - 3 28,000,000 2 8,000,000 2 8,000,000 7 44,000,000 7 44,000,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพ
ท่ีดีได้มาตรฐานสากล
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 29 156,879,000 30 175,879,000 28 155,879,000 87 488,637,000
7.2 แผนงานการเกษตร  -  - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 3 30,000,000

รวม  -  - 30 166,879,000 31 185,879,000 29 165,879,000 90 518,637,000 113
รวมท้ังส้ิน  -  - 40 219,879,000 38 218,179,000 35 197,679,000 113 635,737,000 635,737,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(ประจ าปีงบประมาณ 2562)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



 
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิม่เติม ครั้งที ่1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี (ประจ าปงีบประมาณ 2562) 
(แบบ ผ.01) 

 

********************************************************** 
 
  1.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแก้ไข    จ านวน   -  โครงการ 
  2.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลง   จ านวน 3 โครงการ 
  3.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพิ่มเตมิ    จ านวน 37 โครงการ 
 
           รวมทั้งสิ้น  40 โครงการ 
 
 
 



แบบ ผ 01
2 .บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก
       1.1 แผนงาน..........................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเช่ือมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโคภและการส่งออก

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง และพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(ประจ าปีงบประมาณ 2562)



    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3   การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความย่ังยืน

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
       2.1  แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

1 ศูนย์บริหารจัดการน ้าองค์การ เพ่ือจัดตั งศูนย์บริหารจัดการน ้า การบริหารจัดการน ้า  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกิดศูนย์บริหาร 1. มีคณะท้างานใน
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษา  -ทางด้านการเกษตร จัดการน ้า เร่ืองของการบริหาร

ถึงการใช้น ้า ศึกษาแหล่งน ้า  -การลดความเสียหาย จังหวัด จัดการน ้าท่ีเป็นระบบ
ต้นทุน แผนผังน ้าภายในเขต จากน ้าท่วม ภัยแล้ง สุพรรณบุรีท่ี 2. มีห้องปฏิบัติการ
จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ  -การพัฒนาแหล่งน ้า สามารถบริหาร จัดการข้อมูลพร้อม
ในเร่ืองของการจัดการน ้าภายใน  -การบริหารแหล่งน ้า จัดการน ้า เคร่ืองมือท่ีครบถ้วน
จังหวัด ตลอดจนการบริหาร ส้ารอง ตลอดจนบริหาร 3. ประชาชนได้รับ
จัดการน ้า ทั งในสภาวะปกติและ ข้อมูลแหล่งน ้า ประโยชน์และแก้ไข
ในสภาวะวิกฤต ได้อย่างครบถ้วน ปัญหาความเดือดร้อน

สามารถให้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
บริการแบบ
(One Stop
Service)

 - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

       2.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม 1 โครงการ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ -เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ด้าเนินการจัดท้าโครงการ  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ  -ท้าให้แหล่ง

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการ ให้มีความสวยงามโดดเด่นมี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ จ้านวนนัก ท่องเท่ียวมีความ
ท่องเท่ียวภายในสถานแสดงพันธ์ุ ความหลากหลายอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ท่องเท่ียวมา สวยงามโดดเด่น
สัตว์น ้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ  -เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีเข้า ด้านการท่องเท่ียวภายใน ท่องเท่ียวมากขึ น มีความหลากหลาย

เท่ียวชมเกิดความประทับใจ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้า ตลอดเวลา
 -เพ่ือเป็นจุดถ่ายภาพบริการ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ  -ท้าให้นักท่องเท่ียว
ให้กับนักท่องเท่ียว ต้าบลเดิมบาง อ้าเภอ ท่ีเข้าเท่ียวชมเกิด

เดิมบางนางบวช จังหวัด ความประทับใจ
สุพรรณบุรี  -มีจุดถ่ายภาพให้

บริการกับนัก
ท่องเท่ียวเพ่ิม
มากขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจัดท้าแบรนด์เพ่ือประชา  -เพ่ือเพ่ิมรายได้จาก ด้าเนินการจัดท้าโครงการ  - 500,000 500,000  - ร้อยละ 60 ของ  -ท้าให้แหล่ง

สัมพันธ์สัตว์น ้าบึงฉวากเฉลิม นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม จัดท้าแบรนด์เพ่ือประชา จ้านวนนัก ท่องเท่ียวมีความ
พระเกียรติฯ  -เพ่ือน้าแบรนด์บึงฉวากเฉลิม สัมพันธ์สถานแสดงพันธ์ุ ท่องเท่ียวมา สวยงามโดดเด่น

พระเกียรติฯ ไปใช้ในการจัดท้า สัตว์น ้าบึงฉวากเฉลิม ท่องเท่ียวมากขึ น มีความหลากหลาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด พระเกียรติฯ ต้าบลเดิมบาง ตลอดเวลา
และการประชาสัมพันธ์ อ้าเภอเดิมบางนางบวช  -ท้าให้นักท่องเท่ียว
การท่องเท่ียว จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีเข้าเท่ียวชมเกิด

ความประทับใจ
 -มีจุดถ่ายภาพให้
บริการกับนัก
ท่องเท่ียวเพ่ิม
มากขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการประชาสัมพันธ์และ  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กลุ่ม ด้าเนินการจัดท้าโครงการ  - 500,000  -  - ร้อยละ 60 ของ  -ท้าให้สถานแสดงพันธ์ุ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวบึงฉวาก ผู้ประกอบการแหล่งท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม จ้านวนนัก สัตว์น ้าบึงฉวากเฉลิม
เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ การท่องเท่ียวบึงฉวาก ท่องเท่ียวชาว พระเกียรติฯและจังหวัด

แลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาเครือข่าย เฉลิมพระเกียรติฯ ต้าบล ไทยและชาวจีน สุพรรณบุรีได้เป็นท่ีรู้จัก
การท่องเท่ียวและบริการห้สู่ระดับ เดิมบาง อ้าเภอเดิมบาง- มาท่องเท่ียว อย่างแพร่หลายเข้าสู่ 
สากล นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มากขึ น ระดับสากลมีนักท่องเท่ียว
 -เพ่ือใช้ส่ือประชาสัมพันธ์เป็น ชาวไทย และนักท่องเท่ียว
ส่ือกลางในการกระตุ้นนักท่องเท่ียว ชาวจีนมาเย่ียมชมเพ่ิม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เข้ามาท่องเท่ียว ซื อสินค้า และพัก มากขึ น
ค้างคืนท่ีบึงฉวากเฉลิมพะรเกียรติฯ  -เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือ
และจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ิมมากขึ น เป็นการประชาสัมพันธ์
 -เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้
และการลงทุนภายในจังหวัด นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
สุพรรณบุรี รองรับนักท่องเท่ียว ชาวจีนเข้ามาหาข้อมูล
ทั งชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวจีน ภายในบึงฉวากเฉลิม

พระเกียรติอันจะน้าไปสู่
การเดินทางเข้ามาท่อง
เท่ียวท่ีบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ และภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
 - เป็นการกระตุ้นเศรษฐ-
กิจ สร้างรายได้ภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ชุมชนในท้องถ่ิน ให้มี
รายได้เพ่ิมขึ น

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 - 3,000,000 2,500,000 2,000,000รวม 3 โครงการ



หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองพัฒนา
ชนบท

(เพ่ิมเติม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล



ส้านักปลัดฯ
บึงฉวาก

(เพ่ิมเติม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัดฯ
บึงฉวาก

(เพ่ิมเติม)



หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัดฯ
บึงฉวาก

(เพ่ิมเติม)



หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

62 3,000,000
63 2,500,000
64 2,000,000





   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      3.1  แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

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

1 จัดตั งศูนย์รับเหตุและส่ังการแพทย์ เพ่ือเป็นการจัดตั งศูนย์รับแจ้งเหตุและ ประชาชนได้รับบริการแพทย์  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกิดศูนย์ส่ังการ  -ประชาชนได้รับ กองพัฒนา
ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ส่ังการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื นท่ีของ ช่วยเหลือผู้- บริการการแพทย์ ชนบท

เป็นการปฏิบัติการต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน จังหวัดสุพรรณบุรี เจ็บป่วยฉุกเฉิน ฉุกเฉินตลอด 24 (เพ่ิมเติม)
นอกโรงพยาบาล ตั งแต่การรับแจ้งเหตุ ของจังหวัด ช่ัวโมง
เจ็บป่วยฉุกเฉินการรับแจ้งเหตุขอความ สุพรรณบุรี ท่ี  - บุคลากรท่ี
ช่วยเหลือ การออกปฏิบัติการของชุด สามารถส่ังการ ปฏิบัติงานตลอดจน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน การรักษาพยาบาล และประสาน ระบบการให้บริการ
ณ จุดแจ้งเหตุ การล้าเลียง  ขนย้าย งานครอบคลุม มีมาตรฐาน
และให้การดูแลระหว่างน้าส่ง การน้าส่ง ทั งจังหวัด  -เกิดเครือข่ายทีม
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม โดยผู้ ปฏิบัติงานท่ีเข้มแข็ง
ปฏิบัติการฉุกเฉินในศูนย์จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการประเมิน
การจัดการ ประสานงาน สนับสนุน
ความช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้หน่วย
ปฏิบัติงานในการรักษาพยาบาล
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้พ้นภาวะวิกฤต
ลดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือความ
บกพร่องในการท้างานของอวัยวะส้าคัญ
รวมทั งไม่ท้าให้การบาดเจ็บเพ่ิมมากขึ น

 - 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและท่ีมา

รวม 1 โครงการ

























    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
        4.1 แผนงาน..............................

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

งบประมาณและท่ีมา



























    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

        5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

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

1 โครงการลานวัดลานกีฬา เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน  - 200,000  -  - ร้อยละ 90 ของ นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษาฯ
"ต้านยาเสพติด"  ครั งท่ี 22 การเล่นกีฬา การออกก้าลังกาย และประชาชน ในจังหวัด ผู้เข้าร่วม เยาวชน และประชาชน (เพ่ิมเติม)
วันครบรอบวันมรณภาพพระครู ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน สุพรรณบุรี โครงการมี ได้ออกก้าลังกายและ
สุวรรณวุฒาจารย์ (หล่องพ่อมุ่ย) ประชาชนในชุมชนหรือท้องถ่ิน สุขภาพดีขึ น ห่างไกลยาเสพติด รู้จัก
ประจ้าปี 2562 ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ ใช้เวลาว่างให้เกิด

ส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด ประโยชน์ เกิดความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ

 - 200,000  -   -

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ

งบประมาณและท่ีมา

รวม 1 โครงการ

























 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซ่อมปรับปรุงรถสุขาเคล่ือนท่ี เพ่ือปรับปรุงรถสุขาเคล่ือนท่ี มีรถสุขาเคล่ือนท่ีให้บริการ  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับบริการ

จ้านวน 2 คัน ของเดิมท่ีมีอยู่ ให้มีสภาพพร้อม แก่ประชาชนในจังหวัด ของผู้ใช้บริการ อย่างท่ัวถึงและพึงพอใจ
ใช้งานได้ตลอดเวลา สุพรรณบุรี และจังหวัด รถสุขาเกิด

ใกล้เคียงอย่างพอเพียง ความพึงพอใจ

2 โครงการปรับปรุงศูนย์ เพ่ือใช้ส้าหรับจอดเคร่ืองจักรกล ด้าเนินการ ดังนี  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000
เคร่ืองจักรกลกองพัฒนาชนบท ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ  - ก่อสร้างประตู เข้า ออก
และพื นท่ีโดยรอบ กองพัฒนาชนบท ถนนและรั วรอบบริเวณ,ติดตั ง

ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณ
พื นท่ี
 -ต่อเติมหลังคาบริเวณด้าน
ข้างอาคาร
 -ต่อเติมยกระดับพื นลานจอด
เคร่ืองจักรกลภายในอาคาร 
และภายนอกอาคาร
 -ก่อสร้างแท่นล้างท้าความ
สะอาดเคร่ืองจักรกล
 -จัดแบ่งพื นท่ีภายในอาคาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการ

งบประมาณและท่ีมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

         6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา



ห้องเวรยาม และอ่ืนๆ
 -ปรับปรุงห้องน ้าภายใน
อาคาร หรือก่อสร้างห้องน ้า
เพ่ิมเติม
 -ก่อสร้างทางเข้า ออก 
เคร่ืองจักรกลงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 -งานก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต่อเติมและซ่อมแซมภายใน
อาคารภาย นอกบริเวณและ
งานอ่ืนๆ ตามความจ้าเป็น
ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

 - 8,000,000 8,000,000 8,000,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างและ อาคารเดิมกว้าง 30 เมตร  - 20,000,000  -  - จ้านวน 1 ประชาชนได้รับความ

เอนกประสงค์หลังคาไร้โครงสร้าง ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ยาว 48 เมตร ก่อสร้างและ หลัง สะดวกในการเข้ารับ
บริเวณด้านหลังส้านักงานองค์การ หลังคาไร้โครงสร้าง บริเวณ ปรับปรุงใหม่ให้มีขนาดกว้าง บริการจากส้านักงาน
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านหลังส้านักงานองค์การ 64 เมตร ยาว 48 เมตร อบจ.สุพรรณบุรีเพ่ิม

         6.2  แผนงานบริหารท่ัวไป
งบประมาณและท่ีมา

รวม 2 โครงการ



บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มากขึ น

 - 20,000,000  -  -รวม 1 โครงการ



หน่วยงานท่ี
ท่ีรับผิดชอบ

กองพัฒนา

ชนบท

(เพ่ิมเติม)

กองพัฒนา

ชนบท

(เพ่ิมเติม)

หน่วยงานท่ี
ท่ีรับผิดชอบ

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

         6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน



หน่วยงานท่ี
ท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง
(เพ่ิมเติม)

         6.2  แผนงานบริหารท่ัวไป





  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้มาตรฐานสากล

     7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  - 4,950,000 4,950,000 4,950,000
เสริมเหล็ก เร่ิมจากทางหลวงชนบท ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง 1,500 เมตร หนา
3024 หนองหลอด-หนองสานแตร 2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 0.15 เมตร
บริเวณนานายเจริญ ม่ังคง หมู่ท่ี 11 เดินทางประชาชนสัญจรได้อย่าง
ต้าบลทะเลบก ถึงบริเวณ คสล.เดิม สะดวก รวดเร็ว
บริเวณบ้านนายสมชาย วงษ์สุวรรณ 3. เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 1 ต้าบลสระกระโจม อ้าเภอ การเกษตรมีความสะดวก
ดอนเดจีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  - 8,064,000 8,064,000 8,064,000

เสริมเหล็ก เร่ิมจากทางหลวง 3015 ให้ได้มาตรฐาน ระยทาง 3,200 เมตร หนา

งบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา



อู่ทอง-หนองหญ้าไซ หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ 0.15 เมตร
ต้าบลทะเลบก ถึงบริเวณบ้านนายชู เดินทางประชาชนสัญจรได้อย่าง
มีชัย หมู่ท่ี 6 ต้าบลหนองราชวัตร สะดวก รวดเร็ว
อ้าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด 3. เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง
สุพรรณบุรี การเกษตรมีความสะดวก

รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  - 4,315,000 4,315,000 4,315,000

จราจรแบบ Asphaltic Concrete ให้ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 1,640 แมตร
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองเพียร ต้าบล 2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ หนา 0.03 เมตร มีไหล่ทาง
บางงาม - หมู่ท่ี 4 ต้าบลมดแดง เดินทางประชาชนสัญจรได้อย่าง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือ 
อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวก รวดเร็ว มีพื นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 

3. เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง 13,120 ตร.ม. 
การเกษตรมีความสะดวก

งบประมาณและท่ีมา



รวดเร็ว

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  - 3,500,000 3,500,000 3,500,000
จราจรแบบ Cape Seal หมู่ท่ี 5 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง 660 เมตร รวม
บ้านรางขโมย ต้าบลองครักษ์ 2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ ไหล่ทางหรือมีพื นท่ี
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางประชาชนสัญจรได้อย่าง ไม่น้อยกว่า 3,960 ตร.ม.

สะดวก รวดเร็ว
3. เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ท่ี 2 เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  - 24,000,000 24,000,000 24,000,000

บ้านคลองโมง  เช่ือมต่อหมู่ท่ี 6 คมนาคมแก่ประชาชนในเขต ระยะทางยาว 4,000 เมตร
บ้านสะพาน  ต.องครักษ์  เช่ือมต่อ ต้าบลองครักษ์และต้าบล
หมู่ท่ี 8 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1 บ้านศาลา จรเข้ใหญ่
ท่าทราย  ต.จรเข้ใหญ่  
อ.บางปลาม้า

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือประชาชนได้มีถนนท่ีมี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  - 1,050,000 1,050,000 1,050,000
พร้อมปูผิวจราจรลาดยางแบบ คุณภาพและสะดวกสบายใน ระยะทางยาว 350  เมตร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 11 การคมนาคมขนส่งพืชผลทาง
ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จากถนน การเกษตร
ศาลาร่วมใจ   เขตติดต่อ ต.ท่าระหัด

งบประมาณและท่ีมา



อ้าเภอเมือง

7 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร 10,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านท่านางเริง-
บ้านคูเมือง อ้าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.795 กิโลเมตร 10,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตสายบ้านบางแม่หม้าย-
บ้านาคูบัว อ้าเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

9 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านสามเหล่ียม-
บ้านไผ่แขก อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

10 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

งบประมาณและท่ีมา



คอนกรีตสายบ้านดอนโพธ์ิทอง-
บ้านวังพระนอน อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านสามเหล่ียม-
บ้านดอนโพธ์ิทอง อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

12 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านโพธ์ิตะวันออก-
บ้านพิหารแดง อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

13 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านปากแสก-
บ้านไผ่ลูกนก อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านไร่ -
บ้านดอนคูณ อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

15 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านดอนโพธ์ิทอง -
บ้านสวนแตง อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

16 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านหนองพันกง-
บ้านดอนกระรอก อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา



17 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตสายบ้านลาดตาล-
บ้านคันล้า อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

18 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตสายบ้านบางกุ้ง - 
บ้านสารภี อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

19 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านโพธ์ิคอย - 
บ้านไผ่ขวาง อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านบึง - 
บ้านหัวป่าน้อย อ้าเภอเมืองฯ

งบประมาณและท่ีมา



จังหวัดสุพรรณบุรี

21 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตสายบ้านสามจุ่น - 
บ้านตลาดเขต อ้าเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี

22 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านโพธ์ิธาราม - 
บ้านไร่รถ อ้าเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านโพธ์ินฤมิตร -
บ้านหนองแขม อ้าเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี

24 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

งบประมาณและท่ีมา



คอนกรีตสายน ้าตกพุกระทิง
อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

25 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตสายเทศบาล หมู่ 1 - 
บ้านชลประทานเทพนิมตร อ้าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านดงกระเชา หมู่ 6
ต้าบลไร่รถ อ้าเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

27 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านสวนสัก - 
บ้านหนองสาหร่าย อ้าเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

28 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

งบประมาณและท่ีมา



จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านรางกร่าง - 
บ้านหนองโพธ์ิ อ้าเภอสองพ่ีน้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
คอนกรีตสายบ้านหนองตาสาม - 
บ้านโปร่งขาม อ้าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

30 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000
จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ได้มีถนนส้าหรับใช้ในการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตสายทางหลวงหมายเลข
321-วัดนันทวัน อ้าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ระยะทาง 500 เมตร  - 1,000,000  -  -
แอสฟัลก์ติกคอนกรีตจาก ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
บ้านโพธ์ิคอย หมู่ 2 ต้าบท่าระหัด สะดวกรวดเร็ว
อ้าเภอเมืองฯ -ถนนลาดยาง
สายบ้านโคกคราม ต้าบลโคกคราม 

งบประมาณและท่ีมา



อ้าเภอ บางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี

 - 156,879,000 175,879,000 155,879,000

     7.2 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงคันกั นน ้าโดยเท 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้าเนินการปรับปรุงคันกั นน ้า  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000
คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 3422 ให้ได้มาตรฐาน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 7 บ้านไผ่ช่องลม บริเวณทาง 2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
เข้าเตาเผาขยะ ถึงสะพานสามต้าบล เดินทางประชาชนสัญจรได้อย่าง ยาว 2,994 เมตร พร้อม
หมู่ท่ี 2 บ้านทองประดิษฐ์ ต้าบล สะดวก รวดเร็ว เสริมดินไหล่ทาง
บางเลน หมู่ท่ี 1 ต้าบลต้นตาล 3. เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทาง
และเขตเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง การเกษตรมีความสะดวก

รวดเร็ว

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

งบประมาณและท่ีมา

รวม 31 โครงการ



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

มีถนน คสล. 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง เร่ืองร้องเรียน

เพ่ิมขึ น 1 สาย มีมาตรฐาน (เพ่ิมเติม) อบต.ทะเลบก
ยาว 1,500 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน #VALUE!

การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก
รวดเร็ว
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

มีถนน คสล. 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง เร่ืองร้องเรียน

เพ่ิมขึ น 1 สาย มีมาตรฐาน (เพ่ิมเติม) อบต.ทะเลบก



ยาว 3,200 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

ประชาชนสามารถ

เดินทางได้สะดวก

รวดเร็ว

3. การขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรมีความ

รวดเร็ว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

มีถนนลาดยาง 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง
1 สายเพ่ิมขี น มีมาตรฐาน (เพ่ิมเติม)
ยาว 1,640 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน

การเดินทาง

ประชาชนสามารถ

เดินทางได้สะดวก

รวดเร็ว



3. การขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรมีความ

รวดเร็ว

มีถนนลาดยาง 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง สจ.ธงชัย
เพ่ิมขี น 1 สาย มีมาตรฐาน (เปล่ียนแปลง) อยู่ในแผนปี 61-64  หน้า 373 ข้อ 613
ยาว 660 เมตร 2. ลดอุบัติเหตุใน ในปี 61 3,000,000 บาท

การเดินทาง มีปีเดียวเงินหมด
ประชาชนสามารถ มีปัญหายังไม่มีหนังสืออุทิศท่ีดิน
เดินทางได้สะดวก

รวดเร็ว

3. การขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรมีความ

รวดเร็ว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

มีถนนลาดยาง ประชาชนในเขตต้าบล กองช่าง สจ.ธงชัย
เพ่ิมขึ น 1 สาย องครักษ์และต้าบล (เปล่ียนแปลง) อยุในแผน 61-64 หน้า 361 ข้อ 559
ยาว 4,000  จรเข้ใหญ่ได้รับความ อยู่ในปี 64   24,000,000 บาท
เมตร สะดวกในการเดินทาง

ระยะทาง ประชาชนในเขตต้าบล กองช่าง สจ.สุชาติ
ถนนท่ีได้รับ โคกครามและต้าบล (เปล่ียนแปลง) อยู่ในแผน 61-64 หน้า 359 ข้อ 550
การปรับปรุง ท่าระหัด ได้รับความ อยู่ในปี 63 1,050,000 บาท
เสริมถนนดิน สะดวกในการเดินทาง
ระยะทาง



ยาว 350
เมตร

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.750 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.795 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

กองพัฒ เพ่ิมเติม
ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 1
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 2
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)



2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 3
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 4
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 5
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 6
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 7
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 8
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ



ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 9
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 10
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 11
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 12
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น



ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 13
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 14
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 15
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 16
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)



2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 17
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 18
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 19
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 20



ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 21
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

ระยะทางถนน ประชาชนในต้าบล กองพัฒนา 22
ท่ีได้รับการ และประชาชนในพื นท่ีชนบท
ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ (เพ่ิมเติม)
2.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น

มีถนนลาดยาง ประชาชนในต้าบล กองช่าง สจ.สุชาติ
เพ่ิมขึ น 1 สาย และประชาชนในพื นท่ี(เพ่ิมเติม)
ยาว 1,500 ใกล้เคียงได้รับความ
เมตร สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรมากขึ น



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

จ้านวน 1. เส้นทางคมนาคม กองช่าง รองสุวัฒน์
ประชาชน มีมาตรฐาน (เพ่ิมเติม)
ร้อยละ 70 2. ลดอุบัติเหตุใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสามารถ
จากการปรับ เดินทางได้สะดวก
ปรุงคันกั นน ้า รวดเร็ว

3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว



ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
1. โครงการมหกรรมการเกษตร  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สจ.จรัลชัย 1,500,000 บาท เดิม 1,700,000 บาท
อุตสาหกรรม เป็นเงิน 1,700,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ ส้านักปลัดฯ 1,700,000 บาท เพ่ิม 3,200,000 บาท

หน้า 134 ล้าดับท่ี 1 รวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท
ยุทธศาตร์ท่ี 2
1. โครงการขยายพันธ์สัตว์น ้า  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กองแผนและงบประมาณ เดิม 6,000,000 บาท

เป็นเงิน 6,000,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ เพ่ิม 10,000,000 บาท
หน้า 170  ล้าดับท่ี 9

2. โครงการสืบสานวัฒนธรรม  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กองการศึกษา 5,000,000 บาท เดิม 4,000,000 บาท
ประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญา เป็นเงิน  4,000,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ ท่ีปรึกษาเฉล่ียว 250,000 บาท เพ่ิม 7,950,000 บาท
ท้องถ่ิน หน้า 137 ล้าดับท่ี 8 สจ.กวินพัฒน์ 300,000 บาท

สจ.ชัยรัตน์  2000,000 บาท
สจ.ธงชัย 100,000 บาท
สจ.ฉัตรชัย 200,000 บาท
สจ.สุธี  300,000 บาท
สจ.ทรงพล 100,000 บาท
สจ.สุชาติ 1,000,000 บาท
 สจ.ภูษิต 300,000 บาท 
สจ.เสมียน 200,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,950,000 บาท

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม  - ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บึงฉวาก ส้านักปลัดฯ



การท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
 1.โครงการตามรอยพระยุคลบาท  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กองการศึกษา 1,000,000 บาท เดิม 5,000,000 บาท

เป็นเงิน  5,000,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ ท่ีปรึกษาเกษมศักด์ิ 500,000 บาท เพ่ิม 10,000,000 บาท
หน้า 179    ล้าดับท่ี 2 สจ.พงษ์เกียรติ 800,000 บาท

สจ.กิตติพงษ์ 3,000,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,300,000 บาท

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
1. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือ  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ภารกิจกองการศึกษา  3,000,000 บาท เดิม 10,000,000 บาท
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นเงิน  10,000,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ เลขาสมเกียรติ 1,500,000 บาท เพ่ิม 20,000,000 บาท
จังหวัดสุพรรณบุรี หน้า 184 ล้าดับ 3 ท่ีปรึกษาศิริ 1,000,000 บาท

ท่ีปรึกษาเกษมศักด์ิ 1,000,000 บาท
สจ.สุรัตน์  1,510,000 บาท



สจ.พงษ์เกียรติ 1,200,000 บาท
สจ.ชัยรัตน์ 500,000 บาท
สจ.เสมียน 300,000 บาท
สจ.เมธี  400,000 บาท
สจ.ธนวัฒน์  814,000 บาท
สจ.สุธี  700,000 บาท
สจ.สุชาติ  500,000 บาท
สจ. กวินพัฒน์  1,000,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,424,000 บาท

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
1. โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์และ  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ภารกิจกองการศึกษา 26,280,000 บาท เดิม 30,000,000 บาท
กีฬาอ่ืน ๆ เป็นเงิน  30,000,000 บาท  ตั งไว้เผ่ือการโอน ท่ีปรึกษาเฉลียว 100,000 บาท เพ่ิม 40,000,000 บาท

หน้า 189 ล้าดับท่ี 7 สจ.พงษ์เกียรติ 100,000 บาท
สจ.กวินพัฒน์ 300,000 บาท
สจ.ชัยรัตน์  300,000 บาท
สจ.เมธี  327,000 บาท
สจ.ธนวัฒน์  170,000 บาท 
สจ.สุธี  700,000 บาท
สจ.สุชาติ 1,000,000 บาท



รวมเป็นเงิน  29,277,000 บาท

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
1. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น้า  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ภารกิจกองแผนและงบประมาณ เดิม 2,000,000 บาท
องค์กรปกครองท้องถ่ิน ผู้น้า ตาม เป็นเงิน  2,000,000 บาท  งบประมาณไม่เพียงพอ 3,000,000 บาท เพ่ิม 3,000,000 บาท
พรบ.ปกครองท้องถ่ินและภาค หน้า 202 ล้าดับท่ี 23 (การจัดท้าประชาคมแผน)
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
1. โครงการล้าดับท่ี 1 - 6  - ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการถ่ายโอนภารกิจ

กองพัฒนาชนบท

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  รวมเป็นโครงการเดียวกัน
แบบ Asphaltic Concrete  ในแผนปี ท้าเป็น 2 โครงการ สจ.ธงชัย และสจ.เสมียน
ต่อจากถนนลาดยางเดิม (ช่วงท่ี 2) หน้า 378 ล้าดับท่ี 614, และหน้า 379 ล้าดับท่ี 619
หมู่ท่ี 5 บ้านบึงคา ต้าบลสาลี



อ้าเภอบางปลาม้า - หมู่ 4  ต้าบล
บ้านช้าง อ้าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  (ล้าดับท่ี 7)

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อ  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประธานกอบชัย เดิม 2,000,000 บาท
จากถนนเดิม (ถนนประชาสรรค์ 1) เป็นเงิน 2,000,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นเงิน 3,240,000 บาท เพ่ิม 3,240,000 บาท
หมู่ 3 ต้าบลวังหว้า อ้าเภอ หน้า 387 ล้าดับ 651 
ศรประจันต์-หมู่ 7 ต้าบล
หนองสาหร่าย อ้าเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 1)
(ล้าดับท่ี 8)

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  - ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สจ.กิจจา
ลาดยาง Asphaltic Concrete
หมู่ท่ี 14 บ้านเนินสมบัติ 
ถนนซอยครัวปลาไหลไร้ก้าง 
(แยกแพล้นยาง) ต้าบลจรเข้สามพัน
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี-
เขตต้าบลสระลงเรือ อ้าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
(ล้าดับท่ี 9)



ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สจ.สุกิจ เดิม 1,000,000 บาท
Cape Seal สายบ้านโป่งขาม- เป็นเงิน 1,000,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณ 1,335,000 บาท เพ่ิม 1,335,000 บาท
บ้านหนองอิงพิง ต่อจากถนน หน้า 378 ล้าดับ 615
ลาดยางเดิม หมู่ท่ี 16 ต้าบล
หนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง -
เขตต้าบลหนองกระทุ่ม อ้าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
(ล้าดับท่ี 10)

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สจ.ชัยรัตน์
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
กุ่มโคก-บ้านกาบบัว หมู่ 4 ต้าบล
นางบวช ถึงหมู่ 2 ต้าบลนางบวช
อ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี (ล้าดับท่ี 11)

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ



 ยุทธศาสตร์ท่ี 7
7. โครงการก่อสร้างถนนบดอัดแน่น  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สจ.เสรี เดิม 2,850,000 บาท
หมู่ท่ี 9,7 ต้าบลหนองกระทุ่ม เป็นเงิน  2,850,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณ 3,500,000 บาท เพ่ิม 3,500,000 บาท
อ้าเภอเดิมบางนางบวช ไปเช่ือม บัญชีประสานแผน(ผ 04) หน้า 503 ล้าดับท่ี 92
หมู่ท่ี 14 ต้าบลหนองมะค่าโมง
อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ล้าดับท่ี 12)

8. โครงการก่อสร้างขยายคันทางเดิน  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปล่ียนแผนงานเป็น
ล้ารางจระเข้แปดตัว หมู่ท่ี 7 ต้าบล แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนองโอ่ง - หมู่ท่ี 6 ต้าบลเจดีย์ หน้า 447 ล้าดับ 209
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ล้าดับท่ี 13)

9. โครงการก่อสร้างขยายคันทางเช่ือม  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปล่ียนแผนงานเป็น
ต่อถนนลาดยางหมายเลข 333 แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หมู่ท่ี 14 ต้าบลหนองโอ่ง - หมู่ท่ี 20 หน้า  446 ล้าดับ 204
ต้าบลดอนคา อ้าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (ล้าดับท่ี 14)

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7
10. โครงการก่อสร้างขยายคันทาง  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปล่ียนแผนงานเป็น
เช่ือมต่อถนน คสล. หลังวัด แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนองหลุม หมู่ 14 ต้าบลหนองโอ่ง หน้า 446 ล้าดับ 205



 - หมู่ท่ี 20 ต้าบลดอนคา อ้าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ล้าดับท่ี 15)

แผนงานการเกษตร
11.โครงการปรับปรุงคันกั นน ้า  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) งบประมาณ 2,500,000 บาท เดิม 1,000,000 บาท
โดยเสริมคันดินบดอัดแน่น เป็นเงิน  1,000,000 บาท  งบประมาณไม่เพียงพอ เพ่ิม 2,500,000 บาท
(ช่วงท่ี 2) หมู่ 3 ต้าบลสวนแตง หน้า  449 ล้าดับท่ี 214
อ้าเภอเมือง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 5 
ต้าบลเจดีย์ อ้าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ล้าดับท่ี 1)

ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม เจ้าของงบประมาณ หมายเหตุ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7
11. โครงการปรับปรุงคันกั นน ้าโดย  - มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สจ.เสมียน
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 หน้า 376 ล้าดับ 609 
ต้าบลบางใหญ่ - หมู่ 5 ต้าบล เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 ต้าบลบางใหญ่
วัดดาว อ้าเภอบางปลาม้า บริเวณสะพาน คสล. หมู่ท่ี 2 ต้าบลบางใหญ่ เช่ือมต่อ
จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณถนนลาดยาง หมู่ท่ี 5 ต้าบลวัดดาว อ้าเภอ

บางบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี





ยุทธศาสตร์ เหตุผลท าแผนเพ่ิมเติม หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิม่เติม ครั้งที ่1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี (ประจ าปงีบประมาณ 2562) 
(แบบ ผ.02)  

 

********************************************************** 
 
  1.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแก้ไข    จ านวน    - โครงการ 
  2.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลง   จ านวน  - โครงการ 
  3.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพิ่มเตมิ    จ านวน 1 โครงการ 
 
           รวมทั้งสิ้น  1 โครงการ 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเช่ือมโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและการส่งออก
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและการส่งออก
       1.1  แผนงาน......................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ประจ าปีงบประมาณ 2562)
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง และเพ่ิมติม คร้ังท่ี 1 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แบบ ผ. 02



    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3   การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความย่ังยืน

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
        2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 อุดหนุนส านักงานการท่องเท่ียว เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ งานจัดกิจกรรม พิธีการ  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 70  -จังหวัดสุพรรณบุรี อบจ.
และกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ตาม ท่องเท่ียวในงาน"Suphanburi และการแสดง พ้ืนท่ีบริเวณ มีนักท่องเท่ียว มีกิจกรรมส่งเสริม สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ Festival 2019"(Countdown ลานนกพิราบ ลานน้ าพุดนตรี เข้ามาท่อง การท่องเท่ียว
ท่องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม สุพรรณบุรี 2562) เป็นการ และหอคอยบรรหาร-แจ่มใส เท่ียวจังหวัด มากข้ึน
จัดงานเทศกาลปีใหม่ "Suphanburi ดึงดูดการท่องเท่ียวให้เดินทาง สุพรรณบุรี  -มีจ านวนนัก
Festival 2019" (Countdown มาท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล เพ่ิมข้ึน ท่องเท่ียวและ
สุพรรณบุรี 2562) ปีใหม่ เป็นการเพ่ิมรายได้ รายได้จากการ

และจ านวนนักท่องเท่ียว ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

รวม 1 โครงการ



หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ส านักงาน
การท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุรี

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      3.1  แผนงาน..............
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
        4.1 แผนงาน.............
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน



    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
        5.1  แผนงาน.....................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ



 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
         6.1  แผนงาน.............................



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้มาตรฐานสากล
     7.1 แผนงาน...................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิม่เติม ครั้งที ่1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี (ประจ าปงีบประมาณ 2562) 
(แบบ ผ.08)  บัญชีครุภัณฑ ์

 

********************************************************** 
 
  1.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแก้ไข    จ านวน    - โครงการ 
  2.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลง   จ านวน  - โครงการ 
  3.  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพิ่มเตมิ    จ านวน 17 โครงการ 
 
           รวมทั้งสิ้น  17 โครงการ 
 
 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ศาสนา วัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  - เพ่ือควบคุมอุณหภูมิน ้า  -จัดซื อพร้อมติดตั งระบบ 6,000,000 ส้านักปลัดฯ

นันทนาการ ภายในบ่อปลาเล็ก ชิลเลอร์ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ บึงฉวาก
ปลาใหญ่ บันไดเฉียง และ น ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน (เพ่ิมเติม)
โอกินาวา ให้อยู่ในช่วงท่ี จ้านวน 1 เคร่ือง
เหมาะสมกับการด้ารง  -ติดตั งท่ีบึงฉวากฯ ต้าบล
ชีวิตของสัตว์น ้า เดิมบาง อ้าเภอเดิมบาง-

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ศาสนา วัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  -เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ จัดซื อตุ๊กตาประดับลอยน ้า 200,000 200,000 ส้านักปลัดฯ
นันทนาการ ให้กับบึงฉวากฯ รูปปลาฉลาม พร้อมติดตั ง บึงฉวาก

 -เพ่ือใช้ประดับตกแต่ง จ้านวน 1 ตัว (เพ่ิมเติม)
สถานท่ีภ่ายในบึงฉวากฯ  -ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.8
 -เพ่ือเป็นจุดถ่ายภาพ เมตร
บริการให้กับนักท่องเท่ียว  -ความยาวไม่น้อยกว่า 11

เมตร
 -ความสูงไม่น้อยกว่า 4.8
เมตร
 -ท้าจากผ้า PVC เรือกล้วย
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8
มิลลิเมตร
 -ติ ดตั งท่ี บึงฉวากฯ ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 08



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ตั งคอมพิวเตอร์ จัดซื อโต๊ะวางเคร่ือง 21,950 หน่วยตรวจสอบฯ

ส้านักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี (เพ่ิมเติม)
ต่อพ่วง จ้านวน  5 ชุดๆละ 4,390

บาท

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสาร จัดซื อชั นวางแฟ้มตั ง 4 ชั น 5,000 หน่วยตรวจสอบฯ
ในการปฏิบัติงานเป็น (40 ช่อง) จ้านนวน 1 ตู้ๆ ละ (เพ่ิมเติม)
ระเบียบเรียบร้อยสะดวก 5,000 บาท
แก่ผู้ใช้เอกสาร

5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัฒนาชนบท
บ้ารุงรักษาโครงสร้าง ซ่อมแซมยานพาหนะ และเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ มี (เพ่ิมเติม)
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เคร่ืองจักรกล และเคร่ือง ความพร้อมในการปฏิบัติ 

ทุนแรงอ่ืนๆ ขององค์การ ภารกิจ
บริหารส่วนจังหวัด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่ีปฏิบัติงานก่อสร้างหรือ
บูรณะซ่อมแซมส่ิง
สาธารณประโยชน์ ตาม
นโยบายและโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องท่ีอยู่ในความ
ดูแลของกองพัฒนาชนบท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ  - 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

และเคร่ืองจักรกล รักษาซ่อมแซมพาหนะ และเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ มี (เพ่ิมเติม)
และเคร่ืองจกรกล ความพร้อมในการปฏิบัติ 
เคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ ท่ี ภารกิจ
ปฏิบัติงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซม เพ่ือให้หลังคาอาคารศูนย์ ด้าเนินการต่อเติมโครง 105,000 กองช่าง
ปรับปรุงและต่อเติม เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังคามุงด้วยเมทัลชีท พร้อม (เพ่ิมเติม)
หลังคาศูนย์เทคโนโลยี และกองการศึกษา รางระบายน ้าสังกะสี
สารสนเทศและ อยู่ในสภาพใช้งานได้
กองการศึกษา

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในภารกิจงาน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 55,300 กองแผนฯ
ขององค์การบริหารส่วน- ชนิด LED ขาวด้า ชนิด (เพ่ิมเติม)
จังหวัดสุพรรณบุรี Network แบบท่ี 1 ราคา

เคร่ืองละ 7,900 บาท
ปี 2562 จ้านวน 7 เคร่ือง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในภารกิจงาน โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี ราคา 68,400 กองแผนฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ขององค์การบริหารส่วน- ชุดละ 5,700 บาท (เพ่ิมเติม)
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562 จ้านวน 12 ชุด

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื อกล้อง 1. เพ่ือใช้ในราชการของ 1. ใช้ในการควบคุมและ  - 10,000,000  -  - ส้านักปลัดฯ
โทรทัศน์วงจรปิดชนิด องค์การบริหารส่วน จัดการเก่ียวกับการรักษาความ (เพ่ิมเติม)
ไอพี และอุปกรณ์พร้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีและ
ติดตั ง 2. เพ่ือการสอดส่อง ทรัพย์สินของ อบจ.สุพรรณบุรี

ควบคุมดูแลความปลอด 2. มีระบบท่ีสามารถพัฒนา
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไปสู่ระบบรักษาความปลอดภัย
บริเวณพื นท่ีท่ีก้าหนด อัจฉริยะได้ในอนาคต
ภายในท่ีท้าการองค์การ 3. จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

บริหารส่วนจังหวัด ชนิดเครือข่ายจ้านวนไม่น้อย
สุพรรณบุรี กว่า 100 ตัว และอุปกรณ์ท่ี
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก่ียวข้องตามแบบ อบจ.
การรักษาความปลอดภัย สุพรรณบุรี ก้าหนด
บริเวณพื นท่ีท่ีไม่มี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจ้าอยู่
4. เพ่ือการป้องกันปราม
เหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ นใน
รูปแบบต่างๆ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. เพ่ือช่วยในการติดตาม
เหนตุการณ์ท่ีเกิดขึ นได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
6. เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกและช่วยในการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ประชาสัมพันธ์ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์
ต่างๆ ณ อบจ.สุพรรณบุรี
7. เพ่ือน้าข้อมูลไปใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบ
ในการพิจารณาคดี
8. จัดตั งศูนย์ควบคุมระบบ

กล้องวงจรปิด (CCTV
Network Management
System)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื อป้าย 1. เพ่ือเพ่ิมเคร่ืองมือใน 1. เพ่ือจัดซื อจอ LED FULL  - 14,800,000  -  - ส้านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผลงาน COLOR DISPLAY (เพ่ิมเติม)
อิเล็กทรอนิกส์ชนิด กิจกรรม แจ้งข่าวสาร OUTDOOR P10 (SMD) 
ติดตั งภายนอกอาคาร และเผยแพร่ข้อมูลด้าน ความละเอียด 10,000 dots/
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง ต่างๆ ขององค์การ m2 ขนาดจอ LED 14x7 

บริหารส่วนจังหวัด เมตร (พร้อมอุปกรณ์ทั งเซท)
สุพรรณบุรีให้เป็นไป จ้านวน 1 ชุด
ในเชิงรุก และมี 2. เพ่ือจัดซื อการ์ดรับสัญญาณ
ประสิทธิภาพสามารถ จ้านวน 1 การ์ด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เข้าถึงประชาชนกลุ่ม 3. เพ่ือจัดซื อการ์ดส่งสัญญาณ
เป้าหมายทั งภายในและ จ้านวน 1 การ์ด
ภายนอกพื นท่ีอย่างท่ัวถึง 4. เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ
2. เพ่ือให้ประชาชนและ จ้านวน 1 เคร่ือง
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม
สัญจรผ่านไป-มา ได้รับรู้ จ้านวน 1 เคร่ือง
ข่าวสาร กิจกรรมของ 6. ตู้ควบคุมไฟฟ้า จ้านวน 1
องค์การบริหารส่วน ตู้ พร้อมอุปกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาก 7. เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด
ย่ิงขึ น 2000 VA (2 KVA) 
3. เพ่ือเป็นการประชา- 8. โครงสร้างพร้อมเสารับ
สัมพันธ์ให้ประชาชนได้ จอภาพขนาดสูง 14 เมตร 
รู้จักองค์การบริการส่วน โดยรายการทั งหมดจัดซื อ
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมติดตั ง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มากย่ิงขึ น และใช้เป็นส่ือ
ในการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ จัดซื ออุปกรณ์ (OTDR) 1. เพ่ือใช้ตรวจสอบ แก้ไข จัดซื อเคร่ืองอุปกรณ์ (OTDR)  - 200,000 200,000 200,000 กองแผนฯ

ส้าหรับตรวจสอบสาย และงานบ้ารุงรักษาสาย ตรวจสอบสายเคเบิลใยแก้ว (เพ่ิมเติม)
เคเบิลใยแก้วน้าแสง เคเบิลใยแก้วน้าแสง น้าแสง จ้านวน 1 เคร่ือง
(Fiber Optic) พร้อม ว่าช้ารุด พร้อมฝึกอบรมการใช้งาน
ฝึกอบรมการใช้งาน 2. เพ่ือน้าผลจากอุปกรณ์

มาใช้ประกอบการ
ตรวจรับของ อบจ.
สุพรรณบุรี

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ จักซื ออุปกรณ์บริหาร 1. เพ่ือลดขั นตอนให้ จัดซื ออุปกรร์บริหารจัดการ  - 50,000 50,000 50,000 กองแผนฯ
จัดการผู้ใช้งานระบบ ประชาชนนักท่องเท่ียว ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (เพ่ิมเติม)
อินเตอร์เน็ต หรือผู้ท่ีมาติดต่อราชการ จ้านวน 1 ชุด พร้อมติดตั ง

ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และทดสอบระบบ
2. เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการใช้งานในการเข้า
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ของ อบจ.สุพรรณบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ศาสนา วัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1. เพ่ือใช้สร้างเอกลักษณ์ จัดท้ารูปป้ันม้าสีหมอกท้าด้วย  - 30,000  -  - ศูนย์ท่องเท่ียวฯ

นันทนาการ ให้กับคุ้มขุนแผน ปูนทราย ขนาดไม่น้อยกว่า ส้านักปลัดฯ
2. เพ่ือใช้ประดับตกแต่ง 1.40 เมตร พร้อมติดตั ง ณ (เพ่ิมเติม)
สถานท่ีภายในคุ้มขุนแผน คุ้มขุนแผน จ้านวน 1 ตัว
3. เพ่ือใช้เป็นจุดถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาท
บริการให้กับนักเท่ียว

15 ศาสนา วัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1. เพ่ือใช้สร้างเอกลักษณ์ จัดท้ารูปป้ันม้าสีหมอกพร้อม  - 50,000  -  - ศูนย์ท่องเท่ียวฯ
นันทนาการ ให้กับคุ้มขุนแผน รูปป้ันขุนแผนข่ีม้า ท้าด้วย ส้านักปลัดฯ

2. เพ่ือใช้ประดับตกแต่ง ปูนทราย ขนาดไม่น้อยกว่า (เพ่ิมเติม)
สถานท่ีภายในคุ้มขุนแผน 2.20 เมตร พร้อมติดตั ง ณ
3. เพ่ือใช้เป็นจุดถ่ายภาพ คุ้มขุนแผน จ้านวน 1 ชุด
บริการให้กับนักเท่ียว ราคา 50,000 บาท

16 ศาสนา วัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1. เพ่ือใช้สร้างเอกลักษณ์ จัดท้ารูปป้ันขุนแผน รูปป้ัน  - 50,000  -  - ศูนย์ท่องเท่ียวฯ
นันทนาการ ให้กับคุ้มขุนแผน นางพิมรูปน่ังบนฐานท้าด้วย ส้านักปลัดฯ

2. เพ่ือใช้ประดับตกแต่ง ปูนทราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า (เพ่ิมเติม)
สถานท่ีภายในคุ้มขุนแผน 1.20 เมตร พร้อมติดตั ง ณ
3. เพ่ือใช้เป็นจุดถ่ายภาพ คุ้มขุนแผน จ้านวน 1 ชุด
บริการให้กับนักเท่ียว ราคา 50,000 บาท

งบประมาณและท่ีผ่านมา





     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
       2.1  แผนงาน..................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล



    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       3.1  แผนงาน..................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
       4.1  แผนงาน..................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
        5.1  แผนงาน..................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



        5.1  แผนงาน..................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้มาตรฐานสากล
        7.1  แผนงาน..................
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา


