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พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้ขึ้น 
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ส่วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1 ด้านกายภาพ 
   1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง  ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 1 ต าบลดอนโพธิ์ทอง   
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลดอนโพธิ์ทองเป็นองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2538  โดย
มีอาณาเขต  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลมะขามล้ม  ต าบลวังน้ าเย็น  อ าเภอบางปลาม้า  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลดอนก ายาน  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลสวนแตง  ต าบลบางกุ้ง  ต าบลสระแก้ว   

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 

 
  



 

1.2  สภาพภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และพ้ืนที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม  
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะทางภูมิอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   
 

1.4  ลักษณะของดิน 
  ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การท านาและการเกษตร 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

  ต าบลดอนโพธิ์ทองมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งสิ้น  6  หมู่บ้าน   ดังนี้     
            หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรัตน์  ศรีสุข  
            หมูที่ ่ 2  บ้านดอนอ้ายดาว         ก านันต.ดอนโพธิ์ทอง นางธนาภา  ค านวณศิลป์  
            หมูที่ ่ 3  บ้านทองเสือข่วน         ผู้ใหญ่บ้าน     นายจักรพงศ์  เพ็งสุวรรณ์   
            หมูที่ ่ 4  บ้านสามเหลี่ยม  ผู้ใหญ่บ้าน  นายขวัญชัย  นุ่มสุข  
            หมูที่ ่ 5  บ้านไผ่แขก  ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมพร  ภู่คงพันธุ์  
            หมูที่ ่  6  บ้านหนองลาน  ผู้ใหญ่บ้าน   นางสาวสุภาภรณ์  เอ่ียมน้อย 
 

 2.2  การเลือกตั้ง   

 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 6 หมู่บ้าน มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 12 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คน และได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2555 ดังนี้ 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
 1. นายชัย  สุขเกษม 2. นายศรัณยู  คงสมจิตต์    สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ทอง  
 3. นายวิจิต  สูมูลเวช 4. นายสุวิน  ถิ่นวงษ์แดง    สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 บ้านดอนอ้ายดาว  
 5. นายสุรชัย  ปาลันธ์       สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 บ้านทองเสือข่วน  
 6. นายหวัน  บุญดี 7. นายจ านงค์  โพธิ์ศรีทอง   สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 
 8. นายสมชาย  เจียมศรี 9. นางสีนวล  ภู่คงพันธุ์      สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก  
 10. นายล าจอง  ลาโพธิ์ 11. นายศิริชัย  มาพันธุ์  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาน  
  

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง      
 นายขวัญชัย  นิลธนกุล  
  
 
 
 



 

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียมย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
 ประชากรทั้งสิ้น 6,704 คน แยกเป็นชาย 2,262 คน หญิง 3,442 คน จ านวนครัวเรือน 2,099 
ครัวเรือน มีความหนาแน่น 276.90 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  จาก
ส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี) 
 

 ตารางแสดข้อมูลจ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
 

 

หมู่บ้าน 

จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร ความหนาแน่น 

ประชากร ต่อ ตร.กม. ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์ทอง 373 583 593 1,162 195.00 

หมู่ที่  2  บ้านดอนอ้ายดาว 327 472 503 975 245.25 

หมู่ที่  3  บ้านทองเสือข่วน 345 543 567 1,110 222.8 

หมู่ที่  4  บ้านสามเหลี่ยม 292 411 483 894 451.00 

หมู่ที่  5  บ้านไผ่แขก 488 778 826 1,604 399.00 

หมู่ที่  6  บ้านหนองลาน 274 475 470 945 312.66 

 

3.2 ข่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

แยกตามช่วยอายุ 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 524 472 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,565 1,646 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,129 1,368 อายุมากกว่า 60 ปี  

รวม 3,218 3,486 รวมทั้งสิ้น 6,704 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง ดังนี้  

ที่ ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ ที่ตั้ง 
จ านวนคร ู

(คน) 

จ านวนครู
อัตราจ้าง 

(คน) 

นักการ
ภารโรง 
(คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 13 4 1 47 47 94 
2 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ หมู่ที่ 3 4 4 1 35 22 57 
3 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม หมู่ที่ 5  6 4 1 55 43 98 

รวม 23 16 3 137 112 249 
 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง ดังนี้  

ที่ ชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพฐ ที่ตั้ง 
จ านวนคร ู

(คน) 

จ านวนครู
อัตราจ้าง 

(คน) 

นักการ
ภารโรง 
(คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 13 4 1 19 8 27 
รวม 13 4 1 19 8 27 

             

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง  

ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ หมู่ที่ 1 3 19 13 32 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหัวไม้ซุง หมู่ที่ 3  2 11 7 18 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพราราม หมู่ที่ 5  2 17 13 30 

รวม 7 47 33 80 
 
4.2 สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี 1 ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 แห่ง 
 - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100  
 

4.3 อาชญากรรม 
 - 
 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีบ้างเป็นบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ ประเภทเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 
(คน) 

1 ผู้สูงอายุ 1,327 
2 ผู้พิการ 186 
3 ผู้ป่วยเอดส์ 14 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
  การคมนาคมภายในต าบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก  โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีส าคัญได้แก่ 

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  321 ( ถนนมาลัยแมน ) 
-  ถนนแอสฟัลต์ 

-  ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข  สพ 2007  
      (บ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านสะพานด า) 

-  ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข  สพ 2007  
   (บ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านทองเสือข่วน) 
-  ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข  สพ 2007  

       (บ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านหนองลาน) 
-  ถนนกรมโยธาธิการ หมายเลข  สพ 2060  
   (บ้านไผ่แขก – บ้านดอนมะขาม) 
-  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  สพ 2067  

       (บ้านไผ่แขก – บ้านหนองหม้อแกง) 
-  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  สพ 2073  
   (บ้านสามเหลี่ยม – บ้านไผ่แขก) 
-  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  สพ 4157  
  (บ้านสามนาค – บ้านสามเหลี่ยม) 
-  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  สพ 2072  
   (บ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านวังพระนอน) 
-  ถนนกรมชลประทาน  (คันคลอง 1 ซ. 1 ข – 1 ข)   
   (ไผ่แขก – บ้านหนองหม้อแกง) 
ทางด้านการบริการรถรับส่ง มีรถ บขส . สายสุพรรณบุรี - กาญจนบุรี , สายสุพรรณบุรี -  

กรุงเทพฯ  รถสองแถวอู่ทอง - สุพรรณบุรี , รถสองแถวมะขามล้ม - สวนแตง และรถสองแถว        
ดอน ขาด -อู่ทอง 

การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในต าบล   สภาพถนนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อ
ระหว่างหมู่บ้านและชุมชนบางช่วงยังเป็นถนนดินและถนนลูกรังซึ่งมีสภาพช ารุดบางส่วนภายใน
หมู่บ้านมีรถสองแถวบริการรับจ้าง 



 

 

5.2  การไฟฟ้า 
 - (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ) ต าบลดอนโพธิ์ทองมีไฟฟ้า   
ใช้ทุกหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 99 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัด
กระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 1 ต าบลดอนโพธิ์ทอง มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 100   
 

5.3  การประปา   
 ต าบลดอนโพธิ์ทองมีระบบประปาทุกหมู่บ้าน โดยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธิ์ทอง จ านวน  1  แห่ง ใช้ประโยชน์ 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 , 2 , 3 บางส่วน) ระบบประปาส่วนภูมิภาค
ทั้งหมด  5 หมู่บ้าน    
  

5.4  โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ไปรษณีย์สวนแตง และไปรษณีย์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
อาชีพ  (อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ) 
      อาชีพส่วนใหญ่ที่ส าคัญของต าบลดอนโพธิ์ทอง  ได้แก่สาขาเกษตรกรรมคือ การเพาะปลูกและการ
เลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกนับว่าเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้กับประชาชนในต าบลเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับพืชที่ปลูก
กันมาก  ได้แก่ การปลูกข้าว รองลงมา คือ ไม้ผล – ไม้ยืนต้น  เช่น  มะม่วง , ชมพู่ , ละมุด, ฝรั่ง , ขนุน, และ
พืชผักล้มลุก เช่น กล้วยน้ าหว้า , กล้วยหอม , มะละกอ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะปลูกแบบท้ายไร่ปลายนา หรือตาม
สวนหลังบ้าน และปลูกหลาย ๆ ชนิดรวมกันไว้ส าหรับบริโภคและจ าหน่าย นอกจากนี้ยังมีพืชผัก และไม้ดอก 
ได้แก่ ถั่วฝักยาว, แตงกวา, ฝักเขียว, คะน้า, มะเขือ, พริก, กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 
 

6.2 การประมง     
 มีการท าประมงเป็นบางส่วนนอกจากอาชีพเกษตรกร โดยการ ขุดบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ได้แก่ ปลานิล
, ปลาดุก, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน, ปลาแรด, และปลายี่สก   เป็นต้น 
 

6.3 การปศุสัตว ์
 ส าหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พ้ืนเมือง  โดยปล่อยให้หากิน
เองตามธรรมชาติ  เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคและจ าหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่  
วัว , สุกร , ไก่ และ เป็ด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพการจัดตั้งฟาร์ม  ได้แก่ ไก่ เป็ดไข่ 
สุกร เป็นต้น 
 

6.4 การบริการ 
 1. ปั๊มน้ ามัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 

 
 
 
 
 



 

6.5  การท่องเที่ยว 
 - 
-6.6 อุตสาหกรรม 
 1. โรงงานท าท่อระบายน้ า   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก 
 2. โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ า   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 
 3. โรงงานผลิตแผ่นเมทัลชีท  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านสามเหลี่ยม 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลดอนโพธิ์ทอง   1 กลุ่ม  
 กลุ่มโครงฟางบ้านไผ่แขก หมู่ที่ 5     1 กลุ่ม  
 

6.8 แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกร ได้แก่ ท านา ปลูกผัก        
ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ต าบลดอนโพธิ์ทองมีวัด  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่   

-     วัดดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1        
เจ้าอาวาสวัด พระครูโพธิสุวรรณคุณ, ดร. 
 

-     วัดใหม่รัตนเจดีย์ (วัดหัวไม้ซุง) หมู่ที่ 3     
เจ้าอาวาสวัด พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ โชติวโร 
 

-     วัดไตรรัตนาราม (วัดสามเหลี่ยม) หมู่ที่ 4    
เจ้าอาวาสวัด พระอธิการชาตรี เตชวณฺโณ 
 

-     วัดอุทุมพราราม (วัดไผ่แขก) หมู่ที่ 5    
เจ้าอาวาสวัด พระครูพสุิทธ์ิสมณการ (ทวน) 

 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี   
 1. ประเพณีสงกรานต์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  
 3. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  
 4. ประเพณีลอยกระทง  
 งานประจ าปี  
 -วัดดอนโพธิ์ทอง งานประจ าปีวันครบรอบมรณะภาพพระครูปรีชาวุฒิคุณ (หลวงพ่อฮวด)  
ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
      -วัดใหม่รัตนเจดีย์ (วัดหัวไม้ซุง) งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อโตสังฆจายมหาลาภ  
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  



 

 -วัดไตรรัตนาราม (วัดสามเหลี่ยม) งานประจ าปีปิดทองหลวงปู่ทวด ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  
 -วัดอุทุมพราราม (วัดไผ่แขก) งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อเสด็จ ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 
 

7.3 ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ต าบลดอนโพธิ์ทอง  ใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร  ไม่มีภาษาถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมีหลายประเภท  เช่น  จักสาน  การนวดแผนไทย  การรักษาโรคด้วยสมุนไพรท้องถิ่น  
แต่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  ท าให้การสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมได้ลดน้อยลงไป 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - 
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

1. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-  คลอง             5 แห่ง    
-  บึงกักเก็บน้ า 

  1.  บึงลาดคาบ้านดอนอ้ายดาว  หมู่  2  จ านวน    1    บึง 
  2.  บึงไผ่แขกบ้านไผ่แขก   หมู่  5  จ านวน    1    บึง 
 

   2. แหล่งน้ าสร้างข้ึน 
     1.  สระน้ าเอกชน  จ านวน      2  แห่ง     (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 , 6) 
     2.  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน      1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่ 2)     
  3.  ฝาย    จ านวน      1     แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5) 
 

8.2 ป่าไม้  

 - 
 

8.3 ภูเขา 
 - 
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  
 
9.อ่ืนๆ 
9.1 เนื้อที ่
 ต าบลดอนโพธิ์ทองมีพ้ืนที่ประมาณ  15,126  ไร่  หรือประมาณ  24.20  ตารางกิโลเมตร  
อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 16 กิโลเมตร 



 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ     
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 



ความม่ันคง  หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมี
ความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 



 
 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 
 



๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ  และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา  พร้อมทั้งแผนงาน /โครงการส าคัญท่ีต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง  ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน  ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 
 
 



 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓ .๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔ .๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

1.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สภาพทั่วไป  
 ลักษณะภูมิศาสตร์ 
 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 
5,258,008 ตร.ม. หรือประมาณ 3,348,755 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท  
 ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุทัยธานี  
 



แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
 สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมือง
สะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี  
 เป้าประสงค์รวม 
 มั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมั่งมี และความสุขที่ยื่น (มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม            
เพื่อการบริโคและการส่งออก 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคและการส่งออกและเพ่ิม  

มูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 
กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Derelopment: R&D) และยกระดับปัจจัยพืน้ฐาน 
 2. การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพ่ือการแข่งขันทาง
การค้าและส่งออก 
 3. การแปรรูปเพื่อสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 4. การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 
 5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า (Logistics) 
 6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 

2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 



 
 

กลยุทธ์ 
1.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

3. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความย่ังยืน 
 เป้าประสงค์  

1. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์  
1. สร้างกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
2. สร้างความร่วมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะและ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
3. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมชนและบริหารจัดการน้ า 
4. สนับสนุนการอนุรักษ์ปุาโดยการมีส่วนรวมของชุมชน 
5. ส่งเสริมธุรกิจการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
6. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความ

มั่นคงปลอดภัย  
กลยุทธ์  
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 
2. การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานท า มีรายได้ และชีวิตครอบครัวอบอุ่น 
4. การบริหารจัดการพ้ืนที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนา

ความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีจิตส านึกด้านความมั่นคง 
 

5. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
2. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 



กลยุทธ์  
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และกีฬา 

 2. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการศึกษาและการกีฬา 
 6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
 เป้าประสงค์  

1. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  
1. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน 
2. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  

  
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเป็นศูนย์การศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ” 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

เป้าประสงค์ 
   1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
           2. เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
    กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิด
ความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 4. คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด้านอาหาร 

 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 เป้าประสงค์  

1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
2. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน  

   กลยุทธ์(แผนงาน)  
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว  
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 



 
 

4. ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
6. พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 
7. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 
8. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน 

 

 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ

แก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
 3.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
 4.   สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
กลยุทธ์(แผนงาน)  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
4. พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ  
7. พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์  

 

    4.  ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชน 
 เป้าประสงค์  

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  
    กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 5.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
 
 



 เป้าประสงค์  
1. พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
2. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 

 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 

 

     6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 
 เป้าประสงค์  

1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
3. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

         กลยุทธ์  
1. การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
2. ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
4. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 

       7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้
มาตรฐาน 
 เป้าประสงค์  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
สูงสุด 

2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ  
กลยุทธ์  

1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
3. การจัดท าเมืองรวมระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ  
5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

     “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพัฒนา คมนาคมสะดวก  เกษตรก้าวหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อม” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
        1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน ร่วมในการคิด  ร่วม
แก้ปัญหา เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 2 . พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3 . สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
วิธีการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารราชการและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5 . การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ในทุก ๆ ด้าน 
 6 . พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถอย่างมืออาชีพ 
 7 . การบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนเอาชนะความยากจน พ่ึงตนเองได้ 
 8 . สนับสนุนส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล 
 

2.4 ตัวช้ีวัด       
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน  

1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ร้อยของครัวเรือนที่ได้รับกรบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ 

2. การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน    

1. ร้อยละของประชากรที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

1. ร้อยละของประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภคท่ี
เพียงพอ 
2. ร้อยละของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 



2.5 ค่าเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน  

1. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใช้ทุก
ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหา เพ่ือความโปร่งใสในการบริการและการ
ปกครอง 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน    

1. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดย
การปรับปรุงกระบวนการบริการการเงินการคลัง
วิธีการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาลและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารราชการและบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. การพัฒนาให้เกิดเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกๆ ด้าน 
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มี
ความสามารถอย่างมืออาชีพ 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.6 กลยุทธ์ 
      1. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
            2. พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        3. พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
            4. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพทางการศึกษา กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

  5. พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อเกษตรกร 
             6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             7. ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision ) เพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และ
เสนอความมุ่งม่ันเป็นทิศทาง จุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้ึน อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของทุก
ฝุายเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทองให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชน 



 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดอนโพธิ์ทอง  มุ่งพัฒนา        

3 ด้าน ได้แก่ 1  ด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  , ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

 การน าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 
 

 การส่งเสริมสถาบันของชาติ
และการน าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 
 

 การพัฒนาด้านการบริหารและ
การบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 การเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
สู่สากล 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้
ตรงกับความต้องการประชาชน 
 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก  
 การเสริมสร้างและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
สู่สากล 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน  

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

 
 
 
 
 
 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. วิเคราะห์ SWOT ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เป็นแหล่งพ้ืนที่เกษตรกรรม 
2. มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม 
3. บุคลากรที่พอเพียงและมีพ้ืนที่รับผิดชอบที่

ชัดเจน 
4. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

1. เป็นที่ราบลุ่มท าให้น้ าท่วมขัง 
2. กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็งขาดความรู้ใน

การวางแผนการผลิต 
      3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 
      4. ขาดการประสานงานที่ดีต่อชุมชน 
      5. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร   
2. มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายในการขนส่ง  
    สินค้า 
3. มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร    

1. ชุมชนขาดความร่วมมือในการพัฒนา 
2. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ต้นทุนสูง 
3. เป็นพื้นที่ลุ่มท าให้น้ าท่วมทุกปี 
4. มีศัตรูพืช 
5. โรคระบาด 

 

 2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การคมนาคมขนส่งสะดวก 
2. ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเพาะ 
ปลูกข้าว และไม้ผล-ไม้ยืนต้น  
3. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
4. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5. มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

1. การคมนาคมบางเส้นก็มีรถบรรทุกวิ่งน้ าหนัก   
เกินท าให้ถนนพังเสียหาย 
2. เกษตรกรที่ปลูกพืชทางเกษตรใช้สารเคมีเป็น 
จ านวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและมีสาร  
เคมีตกค้างในดิน 
3. เยาวชนรุ่นหลังไม่สนใจวัฒนธรรมประเพณี 
4. ประชาชนบางหมู่อยู่ห่างจากโรงพยาบาล 
5. ผู้น าไม่เข้าใจการท างานระบบราชการ  
ท าให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่
เข้าใจระบบราชการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
2. เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปโดยผ่านสังคมออนไลน์ 
3. เป็นแหล่งศึกษาของการท าเกษตรปลอดสารพิษ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขท่ีล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่า
บริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่
ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 



 
 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ถนน,  ไฟฟ้าสาธารณะ,  น้ าอุปโภค-บริโภค) 
ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 

1. จุดแข็ง (STRENGTH) - ครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ  100 
ของต าบลมีไฟฟูาใช้ 
- ประชาชนมีน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค 
และบริโภค  ร้อยละ  98 
- เส้นทางเพ่ือการคมนาคมส่วนใหญ่มี
การซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ 

- ประชาชนจะต้องได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างครบถ้วน  ตามนโยบาย
หลักของรัฐบาล  เส้นทางการคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัยมีระบบการจราจรที่
ถูกต้องและมีน้ าอุปโภค-บริโภคท่ี
สะอาดครบทุกหลังคาเรือน 

2. จุดอ่อน 
(WEAKNESS) 

- ชุมชนยังขาดไฟฟูาสาธารณะ  เพราะ
งบประมาณท่ีต้องใช้เป็นจ านวนมาก 
- เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางที่ 
ก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ต้องใช้งบประมาณ
ซ่อมแซมบ่อย ๆ 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ลดปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้ 

3. โอกาส 
   (OPPORTUNITY) 

- มีการขยายเขตประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต าบล 
ดอนโพธิ์ทอง 

-  ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ  

4. ปัญหาอุปสรรคหรือ 
    ข้อจ ากัด (THREAT) 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต้อง 
มีการเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะ
ด้านพื้นที่ด าเนินการ  ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรท าให้
การพัฒนามีขีดจ ากัด 

- ในภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโตขึ้น   
ราคาที่ดินสูงขึ้น  การใช้ประโยชน์ของ 
พ้ืนที่จะได้รับความร่วมมือลดลง หากมี 
ความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการแก้ไข 
ปัญหาจะต้องมีการใช้งบประมาณของ 
ราชการเพ่ิมข้ึน 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 

- ด้านการเมือง  ความขัดแย้ง  กลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ -  ด้านสังคม-วัฒนธรรม    - ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์ 
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย -     เทคโนโลยี 

 จุดแข็งของของการพัฒนาในปัจจุบันนี้ 
1. มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว 
2. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
3. มีบุคลากรและพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
4. มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ 
5. มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม 
6. มีการกับดูแลอย่างทั่วถึง 

 
 
 



 จุดอ่อนของการพัฒนา 
1. องค์กรขาดการประสานงานภายใน  ท าให้มีปัญหาความขัดแย้ง 
2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้อง 
3. ระเบียบกฎหมายมีมากเกิน 
4. ขาดคนแนะน าในการปฏิบัติงาน 
5. ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและไม่เพียงพอ 
6. งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและการบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

อบจ. 
ทุกส่วนราชการ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและการบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป การรักษาความ 
สงบภายใน 

ส านักปลัด  

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ทุกส่วนราชการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ทุกส่วนราชการ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

ทุกส่วนราชการ 

การด าเนินงาน งบกลาง ส านักปลัด  
กองสาธารณสุข 

ทุกส่วนราชการ 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและการบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

บริการชุมชน
และสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน 
 
 
การเกษตร 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
 

อบจ. 
ทุกส่วนราชการ 

 
อบจ. 

ทุกส่วนราชการ 

รวม 3 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 5 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 

 



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ 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) โครงการ (บาท)

1

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 31 7,734,000         31 7,934,000               31 11,311,000              31 11,311,000             31 11,311,000             155 49,601,000          

31            7,734,000         31              7,934,000               31            11,311,000              31 11,311,000             31                 11,311,000             155            49,601,000          

๒

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 300,000            3 300,000                  3 300,000                   3 300,000                  3 300,000                  15 1,200,024            

2.2 แผนงานการศึกษา 27               2,901,600             27                 9,629,300                     27                19,176,120                   27                19,176,120                   27                     19,176,120                   135            67,157,876          

2.3 แผนงานสาธารณสุข 17 523,000            17 973,000                  17 1,153,000                17 1,153,000               17 1,153,000               85              4,432,136            

2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็        
ของชุมชน

8 126,000            8 376,000                  8 376,000                   8 376,000                  8 376,000                  40              1,504,064            

2.5 แผนงานศาสนาและวฒันธรรม
และนนัทนาการ

4 221,300            4 201,650                  4 191,850                   4 191,850                  4 191,850                  20              777,232               

2.6 แผนงานการเกษตร 4 110,000            4 110,000                  4 110,000                   4 110,000                  4 110,000                  20              440,032               

2.7 แผนงานงบกลาง 4 11,202,700       4 13,401,300             4 13,430,800              4 13,430,800             4 13,430,800             20              53,693,732          

67 15,384,600       67 24,991,250             67 34,737,770              67            34,737,770             67 34,737,770             335 129,205,096        

๓

3.1 แผนงานเคหะและชุม 85 9,320,970         85              44,707,420             85            203,878,520            85            203,878,520           85                 203,878,520           425            656,343,660        

3.2 แผนงานการเกษตร 50 68,302,200       50              75,834,800             50            86,350,500              50            86,350,500             50                 86,350,500             250            334,886,700        

135 77,623,170       135            156,219,220           135          325,906,202            135          325,906,202           135               325,906,202           675            1,133,938,906     

233          100,741,770     233            189,144,470           233          371,954,972            233          371,954,972           233               371,954,972           1,165         1,405,751,156     

ปี  2563 ปี  2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปีปี  2561 ปี  2562 ปี 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

รวม

รวมทั้งส้ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ

การบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยกระดบั

คุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

รวม



จ านวน งบประมาณ 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) โครงการ (บาท)

ปี  2563 ปี  2565

ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปีปี  2561 ปี  2562 ปี 2564



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  6  การน าการเปลีย่นแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลีย่นแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
  1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
      1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
บริหารงานตาม 
หลกัธรรมาภิบาล 

1. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินบุคลากรของ
องคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกั 
ธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัและแนวทาง
คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน
และการด าเนินชีวิตได ้ 
3. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้ารท างานและการ
ด าเนินชีวิตได ้ 
4. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินบุคลากร
สามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานให้กบัองคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
พนกังานส่วนต าบล 
และพนกังานจา้ง  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรของ
องคก์รมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองหลกัธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
2. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจและให้
ความส าคญักบ้การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption) 
3. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานและ
การด าเนินชีวิตได ้
4. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากร
สามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานให้กบั
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
บุคลากรขององคก์ร
มีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองหลกั 
ธรรมาภิบาล
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
  

ส านกัปลดั 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
     1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการจา้ง
ส ารวจความ 
พึงพอใจ 
ของผูรั้บบริการ 

1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความ
ตระหนกัให้แก่บุคลากรผูใ้ห้บริการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้บริการ โดยยดึ 
ประโยชน์สุขของประชาชน  
3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันางาน
ดา้นบริการให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ   
4 เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาร้องเรียน 
การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

จดัจา้งสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของรัฐท่ี
มีการสอนในระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจงัหวดัหรือนอกเขต 
จงัหวดั ท าการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  
จ  านวน 1 คร้ัง ต่อปี  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จ  านวน 1 ฉบบั   
2 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 80   
การให้บริการสาธารณะมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน    

ไดรั้บผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ส านกัปลดั 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
     1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัประชาคม
แผนชุมชน 

1 เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเป็น
มาตรฐานสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัท าแผนชุมชน
และวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
2 เพื่อระดมความคิดเห็นและ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของผูน้ าชุมชน   
3 เพื่อให้ไดแ้ผนงานโครงการของ
ชุมชน น ามาบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาส่ีปีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  
4 เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน   
5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนไดร่้วม
กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท าร่วม
แกปั้ญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตการปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน  

จดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชน 
และจดัให้มีประชุมเวที
ประชาคม จ านวน 6 ชุมชน  
ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทองส าหรับ
ให้ประชาชนไดแ้สดงความ
คิดเห็นให้ไดม้าซ่ึงแผนงาน
ของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุ
ไวใ้นแผนพฒันาส่ีปีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 1) มีขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้
มาตรฐานส าหรับใชใ้นการ
วางแผนพฒันาชุมชนและ
พฒันาทอ้งถ่ิน  
2) ไดรั้บทราบปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชนในแต่ละชุมชน   
3) ไดแ้ผนงานโครงการของ
ชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาส่ีปีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  
4) ประชาชนไดแ้สดงความ
คิดเห็นและร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาของชุมชน   
5) ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจตาม
ระบอบประชาธิปไตย   
6) ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตการปฏิบติัราชการ
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  

มีขอ้มูลพ้ืนฐาน
ชุมชน 
ท่ีไดม้าตรฐาน
ส าหรับ 
ใชใ้นการ
วางแผนพฒันา
ชุมชนและ
พฒันาทอ้งถ่ิน   

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ประกาศ 
เขตควบคุมอาคารต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ 

จ านวน 6 ป้าย 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ติดตั้งป้ายประกาศเขต
ควบคุมอาคารครบ 

ประชาชนด าเนินการ 
ขออนุญาตก่อสร้าง/
ดดัแปลง/ต่อเติมอาคาร
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้ดา้นระเบียบ 
กฎหมายทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหาร และสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน 

1 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง เพ่ิมพนูความรู้ความ
เขา้ใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ย ขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547   
2 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการยืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์น และหน้ีสิน   
3 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง มีความรู้ความเขา้ใจ 
มิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนั
ระหวา่ง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต  
 
 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง
จ านวน 4  คน และ
สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทอง จ านวน 12  คน 
รวม 16  คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทองไดเ้พ่ิมพนูความรู้
ความเขา้ใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ขอ้บงัคบั การประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547  
2 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทองมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการยืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและ หน้ีสิน   
3 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทองมีความรู้ความเขา้ใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนั
ระหวา่งประโยชน์ ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต   
 

ผูบ้ริหาร และสมาชิก
สภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
ไดเ้พ่ิมพนูความรู้
ความเขา้ใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยขอ้บงัคบั การ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 

ส านกัปลดั 
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 4 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
ทองมีความรู้ความเขา้ใจในแนว
ทางการปฏิบติัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ เร่ืองการทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ ป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทองมีความรู้ความเขา้ใจแนว
ทางการปฏิบติัส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐเร่ืองการ รับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนั และปราบปรามการทุจริต  
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุ 
ครุภณัฑ ์ของส านกังานให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้วสัดุ ครุภณัฑใ์นการ
ปฏิบติังานมีสภาพร้อมใชง้าน
และให้บริการประชาชน 

-ส ารวจ ตรวจสอบ วสัดุ 
ครุภณัฑท่ี์ช ารุด 
-ขออนุมติั ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ให้ใชง้านได้
ตามปกติ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนวสัดุ ครุภณัฑ์
ท่ีปรับปรุงซ่อมแซม 

ประชาชนไดรั้บบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง 

ทุกหน่วยงาน 
 

7 ส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมและทศันศึกษาดู
งานตามภารกิจและหนา้ท่ี
ส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิก
อบต. และพนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้ง ลูกจา้ง 

เพื่อพฒันาทกัษะ 
ประสบการณ์ความรู้ในการ
พฒันาและปรับปรุงงานของ
อบต. 

ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรม ประชุม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผูบ้ริหาร สมาชิก และ
พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจา้ง ลูกจา้งอบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนพนกังานท่ีเขา้
รับการฝึกอบรมตรง
กบัสายงานท่ีปฏิบติั 

ผูบ้ริหาร สมาชิกอบต.
และพนกังานท่ีผา่นการ
ฝึกอบรมมีทกัษะและ
สามารถน าประสบการณ์ 
ความรู้ท่ีไดม้าพฒันาและ
ปรับปรุงการท างานให้
ถูกตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบและพฒันางาน
ในองคก์ร 

ทุกหน่วยงาน 

8 โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานมีการเรียนรู้เทคนิค
ใหม่ๆ สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีใน
การท างาน 

จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ศกัยภาพของบุคลากร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
พนกังานท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรท างานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
สามารถท างานเป็นทีและ
มีความสามคัคีในองคก์ร 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้มีการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทองมีกรอบและ
แนวทางส าหรับใชใ้น
ด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชนและพ้ืนท่ี  

ผูบ้ริหาร สมาชิกอบต. 
พนกังานส่วนต าบล และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งร่วม
ระดมสมองภายใตส้ภาพ
ปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี
ในการทบทวนการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินให้มี
ความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและมี
แนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมและเขา้ใจ
เก่ียวกบัการ
จดัท าแผน และ
มีแผนท่ีสมบูรณ์
และน าไปเป็น
แนวทางการ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินของอบต. 
-มีแผนท่ีสมบูรณ์ และ
สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 

10 โครงการปรับปรุงการจดัท า
แผนท่ีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบขอ้มูลท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างให้เป็น
ปัจจุบนั 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมด ในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
ทอง 

300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 ของ
ท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างท่ีอยู่
ในเขตต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

สามารถน ามาเป็นขอ้มูลใน
การจดัเก็บภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กองคลงั 

11 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
รายไดแ้ละเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

เพ่ือให้การจดัเก็บรายไดต้รง
ตามเป้าหมาย และถูกตอ้งตาม
ระเบียบวิธีการเสียภาษีและ
การขอใบอนุญาต 

จดัเก็บรายไดต้ามเป้าหมาย
และมีฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ผู ้
ช าระภาษีมา
ช าระภาษีตรง
ตามก าหนด 

ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี
มาช าระภาษีตรงตามท่ีก าหนด 

กองคลงั 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
     1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 การจดัท าป้ายช่ือถนน 
และซอยในเขตต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ในเขตพ้ืนท่ีดอนโพธ์ิทอง 
สามารถเดินทางไดส้ะดวก 
และรวดเร็ว 

1.จดัตั้งคณะท างานในการ
ตรวจสอบถนนสายต่างๆ 
ในเขตต าบล 
2.ก าหนดช่ือถนน  
ซอย ต่างๆ 
3.จดัท าป้ายถนน ซอย ให้
เหมาะสมและชดัเจน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งป้ายช่ือ
ถนนและซอย
ครบ 

ประชาชนท่ีมาติดต่อในเขต
ต าบลดอนโพธ์ิทองไดรั้บ
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 

1. เพือ่ปลูกจิตส านึกให้พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลดอน  
โพธ์ิทอง มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจ
หลกัธรรมของ พระพทุธศาสนา และ
นอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปเป็นแนวทางในการ     
ด าเนินชีวติ และในการปฏิบติั ราชการ   
2. เพือ่ให้พนกังาน ไดรั้บการพฒันา
จิตใจ และพฒันาตนเองให้มีจิต
สาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้าง สงัคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉนัท ์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง 
จิตส านึกในการท าความดี รู้จกัการให้ 
การเสียสละและการบ าเพญ็สาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกนั   
3. เพือ่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ดอนโพธ์ิทอง  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน พนกังานส่วน
ต าบลและพนกังานจา้ง  

- - - - - 1 พนกังาน เจา้หนา้ท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขา้ใจหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาและ
นอ้มน าหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ และการ
ปฏิบติังาน   
2 พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ไดรั้บการพฒันา
จิตใจ พฒันาตนให้มีจิตสาธารณะเกิด
ความส านึกร่วมในการสร้างสงัคม แห่ง
คุณธรรมและสมานฉนัท ์สร้างประโยชน์
แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จกัการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
3 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา ภิ
บาล      
 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
พนกังาน เจา้หนา้ท่ี มี
คุณธรรมจริยธรรม 
เขา้ใจหลกัธรรมของ
พระพทุธศาสนาและ 
นอ้มน าหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต และการ
ปฏิบติังาน   
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสมุดความดี
พนกังานส่วนต าบล 

1 เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารระหวา่งหวัหนา้งาน 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล และพนกังาน  
2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ติดตามงานท่ีพนกังานส่วน
ต าบลไดป้ฏิบติั   
3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
ในการปฏิบติังานดา้นความ
รับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสตัย ์
สุจริตต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

พนกังานส่วนต าบล  
อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ทุกคน 

- - - - - 1 มีการส่ือสารระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน
ส่งเสริมให้ปฏิบติังาน
เป็นไปตามเป้าหมาย   
2 มีการติดตามผลงานท าให้
สามารถทราบผลการท างาน
เม่ือเกิดปัญหาสามารถแกไ้ข
ได ้  
3 พนกังานจา้งท างานดว้ย
ความซ่ือสตัย ์สุจริตเกิด
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ไดรั้บมอบหมายตาม
ก าหนด    

พนกังานส่วนต าบลมีความ
ซ่ือสตัย ์สุจริตเกิดความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามก าหนด    
 
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกนัการ
ทุจริต 

1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา   
2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
และการด าเนินชีวิตได ้อยา่ง
ถูกตอ้ง   
3 เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ 
ค่านิยมและเจตคติของ
บุคลากรต่อองคก์ร ต่อการ
ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู ้
มา ขอรับบริการและต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาให้ดียิง่ข้ึน   
4 เพื่อให้สถาบนัทางศาสนามี
บทบาทในการปลูกจิตส านึกมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต ให้แก่ บุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ ขา้ราชการ/
พนกังาน ทั้งหมด  
 

- - - - - 1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง   
2 บุคลากรและประชาชนสามารถ
น าหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาใชใ้นการ
ปฏิบติังานและการด าเนินชีวติได ้
อยา่งแทจ้ริง   
3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและ
ประชาชนมีทศันคติ ค่านิยม 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต และเจตคติต่อ
องคก์รต่อการ ท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงานต่อผูม้าขอรับบริการและ
ต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี  
 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ ขา้ราชการ/
พนกังาน ทั้งหมด  
จ านวน 50  คน มีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนาอยา่ง
แทจ้ริง    
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม แก่ 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
และพนกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทอง 

1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อตา้นการ
ทุจริต   
2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัในการ
ปฏิบติัราชการตามอ านาจ
หนา้ท่ีให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ ประชาชน   
3 เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนกัในการ
ประพฤติปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรม   
4 เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนกัท่ีจะไม่
กระท าการขดักนัแห่ง
ผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
และพนกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง  

- - - - - ประชาชนผูม้ารับบริการท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทอง ประเมิน
ความพึงพอใจการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
โดยใช ้แบบประเมินเป็น
ตวัช้ีวดั และตอ้งไดรั้บผล
การประเมินมาต ่ากวา่ร้อย
ละ 70  ผลลพัธ์ ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา และพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทองเกิดจิตส านึกท่ี
ดีในการต่อตา้นการทุจริต 
และ ประพฤติปฏิบติัโดยยดึ
มัน่ตามหลกัประมวล
จริยธรรม 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และ
พนกังานองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง  
จ านวน 50 คน  
เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อตา้น
การทุจริต และ ประพฤติ
ปฏิบติัโดยยดึมัน่ตามหลกั
ประมวลจริยธรรม 
  

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการเสริมสร้าง
ความซ่ือสตัย ์สุจริต 
และปลูกฝังทศันคติ 
วฒันธรรมท่ีดีในการ
ต่อตา้นการทุจริต  
 

1) เพื่อปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนกังาน
อบต. ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ลูกจา้งประจ าและพนกังาน
จา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง ให้มีจิต
สาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน   
2) เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดีในการต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้แก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนกังานอบต.  
ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ลูกจา้งประจ าและพนกังาน
จา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  
3) เพ่ือให้ความรู้แก่คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนกังานอบต. ครูศูนยพ์ฒันา

คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนกังานอบต. 
ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง    

- - - - - 1. ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  
2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80          
 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนกังานอบต. ครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ลูกจา้งประจ า
และพนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง  ไดรั้บการ
พฒันาจิตใจ และพฒันาตนเอง
ให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึก ร่วมในการเสริมสร้าง
สงัคมแห่งคุณธรรมและ 
สมานฉนัท ์ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี 

ส านกัปลดั 
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เด็กเล็กลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ตาม
ประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น   
4) เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนกังาน
ส่วนต าบลครูศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้ง ไดรั้บการพฒันา
จิตใจ และพฒันาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสงัคม
แห่งคุณธรรมและ สมานฉนัท ์
ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกใน
การ กระท าความดี รู้จกัการให้ 
การเสียสละและการบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั  
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
จดัท าแผนชุมชน 

เพื่อให้คนในชุมชนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัได้
เห็นขอ้เด่น ขอ้ดี โอกาสและ
ขอ้จ ากดัของชุมชนในการ
พฒันาอยา่งมี เป้าหมายมี
ช่องทางในการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม
และครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนอง
ความ ตอ้งการของชุมชนได้
คิดเป็นและกลา้ท่ีจะตดัสินใจ
ดว้ยตนเองได ้

ทุกหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  
 

- - - - - ชุมชนสามารถวางแผนจดัการกบั
ทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุน
บุคคลและทุนสงัคมท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน
คนในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์
ร่วมกนัอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกนัของคนในชุมชนจะ 
ก่อให้เกิดทศันคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกนั
ได ้รวมทั้งปลูกฝังทศันคติ ค่านิยมท่ีดี
ให้กบัลูกหลานสามารถหาแนวร่วมใน
การท างานเพ่ือ พฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน
ของตนเองได ้        

คนในชุมชนไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนั
อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกนัของคน
ในชุมชนจะ ก่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อ
กนัได ้รวมทั้งปลูกฝัง
ทศันคติ ค่านิยมท่ีดีให้กบั
ลูกหลานสามารถหาแนว
ร่วมในการท างาน เพ่ือ 
พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของ
ตนเองได ้        

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการจดัท า
แผนการตรวจสอบ
ภายใน 

1 เพือ่จดัวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบ คตง. วา่ดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
2 เพือ่พสูิจน์ความถูกตอ้งและเช่ือถือ
ไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่างๆ 
ทางดา้นการบญัชี และดา้นอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง   
3 เพือ่ตรวจสอบการปฏิบติังานของ
หน่วยรับตรวจวา่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ี
ก าหนด  
4 เพือ่ตรวจสอบหาระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจวา่
เพยีงพอ และเหมาะสม   
5 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชแ้ละ
ระวงัทรัพยสิ์นต่างๆ ของส่วน
ราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

พนกังานส่วนต าบลทุก
หน่วยงาน ครู พนกังานจา้ง 
ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

- - - - - 1 บุคลากรมีความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงานมากข้ึน   
2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงิน
ลดนอ้ยลง   
3 การใชท้รัพยากรของส านกั/
กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
คุม้ค่า ประหยดั   
4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
คา้งช าระลดนอ้ยลง  
 

บุคลากรมีความเขา้ใจ
และปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิของงานมาก
ข้ึน   
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจดัท า
รายงานควบคุม
ภายใน 

1) เพื่อติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ระดบั
องคก์รขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
2) เพื่อสรุปรายงานผลการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทองทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
3) เพื่อรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผูก้  ากบัดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน ตามก าหนด  

ส่วนราชการทุก
หน่วยงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทอง  

- - - - - 1. บุคลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด 
ป้องกนัและลดความเส่ียงต่อ
การปฏิบติังาน   
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องคก์รและประชาชนโดยรวม                                 

บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

ส านกัปลดั 

21 โครงการอบรม
กรรมการตรวจ 
การจา้ง 

เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานและ 
ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตรวจการจา้ง 
ท าหนา้ท่ีตรวจงานจา้งอยา่ง
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจ
การจา้ง 

- - - - - คณะกรรมการตรวจการจา้ง
ท าหนา้ท่ีตรวจงานจา้งอยา่ง
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง     

คณะกรรมการตรวจการจา้งมี
ความเขา้ใจระเบียบมากข้ึน  

ส านกัปลดั 
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 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
     1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการเลือกตั้งนายก
อบต.และสมาชิกสภา
อบต. ในกรณีครบวาระ 
ยบุสภา และกรณีแทน
ต าแหน่งท่ีวา่ง 

เพื่อด าเนินการจดัการ
เลือกตั้งให้เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ถูกตอ้ง 
เพื่อรณรงคใ์ห้ประชาชน
ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

1.เตรียมการจดัการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
2.จดัส่ือเพื่อรณรงคใ์ห้
ประชาชนในเขตต าบลไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 75 ของประชาชน
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนายก 

ส านกัปลดั 

23 โครงการก่อสร้างร่ัว
รอบพ้ืนท่ีอาคาร
ส านกังาน พร้อมประตู
เขา้ออก และป้ายช่ือท่ี
ท าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือป้องกนัความ
ปลอดภยัในทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ 

ก่อสร้างร้ัวรอบท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทองและป้ายช่ือ
พร้อมประตูเขา้-ออก ความ
ยาวร่ัวรวมป้าย 276 เมตร 
สูง 2.00 ม.พิกดัN 
14.423188 E 100.031624 

2,443,000   2,443,000   2,565,000  2,565,000   2,565,000  มีร้ัวส านกังาน สถานท่ีราชการไดรั้บการ
ป้องกนัความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างเสาธง
หนา้ท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อแสดงถึงความเคารพ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

สร้างเสาธง ฐานกวา้ง 3.50 
เมตร ฐานยาว 7.00 เมตร 
ฐานสูง 1.00 เมตร ความสูง
ของเสาธง 15 เมตร (ตาม
แบบ ท่ี อบต.ก าหนด)พิกดั
N14.423188  E100.031624 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีเสาธงหนา้ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อแสดงถึงความเคารพ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
     1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถ  

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผูม้าติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 
6.00 x15.00 ม. จ านวน 
2 หลงั พิกดัN14.423188  
E100.031624 

- - 600,000 600,000 600,000 มีโรงจอดรถ
ส าหรับผูม้า
ติดต่อราชการ 

ผูม้าติดต่อราชการไดรั้บ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน ้าบริเวณท่ีท า
การองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน ้า
บริเวณท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
ทอง พ้ืนท่ีเทคอนกรีต 2,300 
ต.ร.ม. หนา 0.15 มพิกดั
N14.423188  E100.031624 

1,550,000  1,550,000  1,550,000  1,550,000  1,550,000  มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บริเวณท่ีท าการ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอน
โพธ์ิทอง 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัดา้นการ
สญัจร 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณส านกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึนและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณท่ี
ท าการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทองพิกดั
N14.423188  E100.031624 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึน
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ท่ีท  าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทองมี
ภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึนและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
   1.1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารส านกังาน
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการท างาน
และเพ่ิมการสะดวก
สะบายในการติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านกังาน ขนาดอาคาร 
6.00x9.00 ม. จ านวน 2 หลงั
พิกดัN14.423188  
E100.031624 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีพ้ืนท่ีการท างานและเพ่ิม
การสะดวกสบาย 
ในการติดต่อราชการ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารเก็บของและ 
โรงจอดรถ 

*เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการเก็บ
ของและโรงจอดรถ   
*เพื่อให้มีสถานท่ีด าเนิน
กิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บ
ของและโรงจอดรถ ขนาด 
24.00 x 6.00 ม.พิกดั
N14.423188  E100.031624 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานท่ีด าเนินกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการจดัประชุม
และกิจกรรม 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 1-6 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 1-6 

- - 600,000 600,000 600,000 ประชาชนไดรั้บข่าวสาร
ทัว่ถึง 

 ประชาชนไดรั้บทราบ
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.เพื่อเป็นศูนยก์ลางของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
2.เพื่อให้เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
และท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

ศูนยป์ฏิบติัการร่วม ใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 คร้ัง 1.อปท.ทุกแห่งในเขตอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ได้
ใชส้ถานท่ีศูนยป์ฏิบติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. เป็นศูนยป์ฏิบติัการแกไ้ข
ปัญหาในการช่วยเหลือ
ประชาชน 
2.อปท.สามารถใชเ้ป็น
แหล่งขอ้มูลคน้ควา้ ระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนและแกไ้ข
ปัญหาภยัต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.ประชาชนโดยทัว่ไปสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดจากภยัต่างไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 

รวม 31 โครงการ - - 7,734,000 7,934,000 11,311,000 11,311,000 11,311,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การยกระดบัคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน   
  2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
   2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคญั
หรือตั้งจุดตรวจ 

1.เพ่ือเป็นการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล
ท่ีส าคญั 
2.อ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนท่ีสญัจรในช่วง
เทศกาล 

ตั้งจุดบริการประชาชน
บริเวณจุดแยกท่ีส าคญั 
เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง/ปี 1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัมากข้ึน 
2.ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกบัโทษ และพิษภยั
ของการด่ืมแลว้ขบั 

ส านกัปลดั 

2 ฝึกอบรมอาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี อปพร. 
ประชาชนไดท้บทวน
ความรู้และความสามารถ
ป้องกนัสาธารณภยั 

ฝึกซอ้ม อบรมและพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้
เบ้ืองตน้สามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

เจา้หนา้ท่ีและประชาชน
สามารถป้องกนัภยัได้
อยา่งถูกวิธีและทนั
เหตุการณ์ 

ส านกัปลดั 

3 ช่วยเหลือประชาชน
ผูป้ระสบภยัต่างๆ จาก
อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั 
ฯลฯ 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ไดป้ระสบปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ 

ประชาชนทั้ง 6 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ประชาชนผูป้ระสบภยั
ไดรั้บความช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  การส่งเสริมการศึกษา การกฬีามุ่งความเป็นเลศิในระดบัสากล  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกบัความต้องการประชาชน   
  2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
      2.2  แผนงานการศึกษา   

  
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเขา้ค่าย
พทุธบุตร  
 

1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเขา้ใจ
หลกัธรรมค าสอนใน
พระพทุธศาสนา ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตและน าหลกัธรรม ไป
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั   
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นคนดีตามหลกั
ไตรสิกขา คือเป็นผูมี้ศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็น แบบอยา่งท่ีดีในสงัคม   
3 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตตาม
หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบสุขและเหมาะสม   
4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพฒันา
จิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มี
ความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสงัคม 
และประเทศชาติบา้นเมือง  

เด็กนกัเรียน 
และเยาวชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 นกัเรียนเขา้ใจหลกัธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวติและน าหลกัธรรมไปปฏิบติั
ใน ชีวติประจ าวนั  
2 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี
ตามหลกัไตรสิกขา คือเป็นผูมี้ศีล 
สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
สงัคม   
3 พฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัธรรมค า
สอนทางศาสนาให้อยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุขและเหมาะสม   
4 ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มี
คุณธรรม มีความซ่ือสตัยสุ์จริตมีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว  
 และสงัคม  

เด็กนกัเรียนเขา้ใจ
หลกัธรรมค าสอนใน
พระพทุธศาสนา 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ Big Cleaning 
Day เพื่อนอ้มเกลา้นอ้ม
กระหม่อมถวายเป็น
พระราชกุศลเน่ืองใน
วนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และนอ้มร าลึกถึงพระมหา
กรุณาฯธิคุณของรัชกาลท่ี 9 

ส่วนราชการ 
เด็กเยาวชน  
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

 85,500 52,200 52,200 52,200 ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

ส่วนราชการ เด็กเยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 
ร่วมท ากิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ ท  าความสะอาด
ชุมชนในเขตต าบลดอน
โพธ์ิทอง 

กองการศึกษา 

3 โครงการวนัพอ่
แห่งชาติ วนัชาติ วนั
คลา้ยวนัพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนารถ
บพิตร 

เพ่ือเทิดทูนพระคุณพอ่และ
เทิดทูนพระเกียรติคุณของราช
กาลท่ี 9 เน่ืองในวนัคลา้ยวนั
พระราชสมภพ 

ส่วนราชการ เด็ก เยาวชน
และประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

- 14,500 12,200 12,200 12,200 ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

ส่วนราชการ เด็กเยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทองไดร้ะลึกถึง
พระคุณพอ่และเทิดพนูพระ
เกียรติคุณของราชกาลท่ี 9  

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สุทิดา พชัรสุธา
พิมลลกัษณ์พระบรม
ราชินี 

เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธา
พิมลลกัษณ์ พระบรมราชินี 

ส่วนราชการ 
เด็กเยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

- - 98,400 98,400 98,400 ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

ส่วนราชการ เด็กเยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทองร่วมท ากิจกรรม
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจา้สุทิดาฯ พระบรมราชินี 

กองการศึกษา 

5 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง 

เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ส่วนราชการ  เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

- 14,500 45,700 45,700 45,700 มีการเทิดทูนสถาบนั  ส่วนราชการ  เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทองร่วมท ากิจกรรม
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิฯ 

กองการศึกษา 

6 โครงการ  
English For Fun 

เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้น
ภาษาให้กบัเด็กและเยาวชน 

เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    3 
ศูนย ์และเด็กเยาวชน ใน
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

15,000 15,000 19,250 19,250 19,250 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ดา้น
ภาษาเพ่ิมมากข้ึน 

กองการศึกษา 

7 สนบัสนุนอาหารกลางวนั
แก่เด็กนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

เพื่อให้เด็กไดรั้บประทาน
อาหารกลางวนัถูกหลกั
โภชนาการ 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั
เด็กนกัเรียน 
ในเขตพ้ืนท่ี 3โรงเรียน  

1,184,000 1,184,000 996,000 996,000 996,000 นกัเรียนชั้นอนุบาล ปีท่ี 
1-6 ไดรั้บประทาน
อาหารกลางวนัถูกหลกั
โภชนาการร้อยละ 100 

นกัเรียนมีพฒันาการทาง
ร่างกายเหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอาหารกลางวนั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กฯ) 

เพื่อให้เด็กไดรั้บประทาน
อาหารกลางวนัถูกหลกั
โภชนาการ 

จา้งเหมาท าอาหาร     
กลางวนั ท่ีถูกหลกั
โภชนาการให้เด็ก 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
3 แห่ง  

401,800 401,800 382,200 382,200 382,200 เด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั
ร้อยละ 100  

นกัเรียนมีพฒันาการทาง
ร่างกายเหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 

9 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็และโรงเรียน 

เพื่อให้เด็กไดด่ื้มอาหารเสริม 
(นม)ในการเสริมสร้างพฒันา
ดา้นร่างกาย 

จดัหาอาหารเสริม (นม) 
จ านวน 260 วนั ให้กบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง  
โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง   

724,400 724,400 680,160 680,160 680,160 ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและเด็ก
อนุบาล –
ประถมศึกษา     
ไดรั้บอาหาร
เสริม (นม)  
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กมีพฒันาการทาง
ร่างกายเหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 

10 จดัซ้ือวสัดุ ท่ีใชเ้ป็นส่ือ
การเรียนการสอนส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กไดมี้ส่ือการเรียน
การสอนกระตุน้พฒันาการให้
เหมาะสมกบัวยัและผูดู้แลเด็ก
มีอุปกรณ์เสริมในการดูแลเด็ก
เล็ก 

1.ส ารวจส่ือการเรียนการ
สอนและรวบรวมความ
ตอ้งการส่ือฯ 
2.คดัเลือกส่ือการเรียน 
การสอน 
3.จดัหาส่ือการเรียน 
การสอน 

139,400 139,400 132,600 132,600 132,600 มีส่ือการเรียน
การสอน 
ร้อยละ 100  

เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีส่ือ
การเรียนเหมาะสมและ
เพียงพอในการกระตุน้
พฒันาการเด็ก 

ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษา 
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
ความพร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ค่าหนงัสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
- ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- 56,500 75,710 75,710 75,710 มีส่ือการการเรียนการ
สอนให้เด็กเล็ก ร้อยละ 
100 

เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
วสัดุทางการศึกษาใชอ้ยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอ 

กองการศึกษา 

12 ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก  

เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
ความพร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่
ของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข 

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย ์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีสภาพเหมาะ
ส าหรับการเรียน 
การสอน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผา่นเกณฑ์
มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
น่าอยู ่ของกรมอนามยั 

กองการศึกษา 

13 โครงการปรับปรุง
ภูมิทศัน์และแหล่ง
เรียนรู้ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 

เพ่ือจดัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กฯไดรั้บการ
ปรับปรุง 
จ านวน 3 ศูนย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผา่น
การประเมินศูนยเ์ด็ก
เล็กคุณภาพ 

เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

14 ถมดินปรับพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์  
เพ่ือก่อสร้างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีพร้อมส าหรับ
ก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ถมดินพ้ืนท่ี 2 ไร่  
ความสูงเฉล่ีย 1.50 ม. 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 

- - 800,000 800,000 800,000 มีพ้ืนท่ีรองรับการ
ก่อสร้างศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม
เกณฑม์าตรฐานน่าอยูข่องกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

กองการศึกษา 
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 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน สามารถรองรับเด็ก
ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 5 ขนาด 81 -100 คน  
(แบบ สถ.ศพด.3) 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 

- - 3,183,000 3,183,000 3,183,000 ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กไดม้าตรฐาน 

มีอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

16 โครงการก่อสร้างร้ัว, 
ป้ายช่ือ และประต ู
เขา้-ออก ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก หมู่ท่ี 5 

เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั
ของเด็กและความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ก่อสร้างร้ัว  
และประตูเขา้ออก 
พร้อมป้ายช่ือศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
ยาว 350 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 

- - 3,115,000 3,115,000 3,115,000 สามารถป้องกนัเด็กและ
ทรัพยสิ์น 

มีร้ัว ป้ายช่ือ ประตูเขา้ออก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีดี มี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

17 โครงการก่อสร้าง 
เสาธงชาติ ณ ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก หมู่ท่ี 1 

เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ไดม้าตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

ฐานเสาสูง11.00 เมตร 
ฐานกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
สูง 0.45 เมตร  

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของศพด. 
ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ไดรั้บการพฒันาได้
มาตรฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้
มาตรฐานและเหมาะสมต่อ
การพฒันาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

18 โครงการก่อสร้าง 
เสาธงชาติ ณ ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก หมู่ท่ี 3 

เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ไดม้าตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

ฐานเสาสูง 9.00 เมตร 
ฐานกวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร  
สูง 0.50 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของศพด. 
ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ไดรั้บการพฒันาได้
มาตรฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้
มาตรฐานและเหมาะสมต่อ
การพฒันาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
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 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง 
เสาธงชาติ ณ ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก หมู่ท่ี 5 

เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ไดม้าตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

ฐานเสาสูง11.00 เมตร 
ฐานกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
สูง 0.45 เมตร  

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ 
ศพด.ในพ้ืนท่ี  
อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ไดรั้บการพฒันาได้
มาตรฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้
มาตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

20 โครงการจดัท าภูมิทศัน์
ในพ้ืนท่ี ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก หมู่ท่ี 5 

เพื่อภูมิทศัน์ท่ีดีและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 5 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 

- - 480,000 480,000 480,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ภูมิทศัน์ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กท่ีน่าอยูม่ากข้ึน 

กองการศึกษา 

21 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
สะอาด สวยงามและปลอดภยั 
มีมาตรฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 5 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 

- - 480,000 480,000 480,000 ศพด. ไดรั้บการพฒันาได้
มาตรฐาน 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

22 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
สะอาด สวยงามและปลอดภยั 
มีมาตรฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 1 
พิกดั N 14.429238 
E 100.033381 

- - 480,000 480,000 480,000 ศพด. ไดรั้บการพฒันาได้
มาตรฐาน 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

23 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
สะอาด สวยงามและปลอดภยั 
มีมาตรฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 3 
พิกดั N 14.405576 
E 100.012437 

- - 480,000 480,000 480,000 ศพด. ไดรั้บการพฒันาได้
มาตรฐาน 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

  
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ 
นกัศึกษา และการให้
ความช่วยเหลือนกัเรียน 
ในพ้ืนท่ีต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา ส าหรับ
นกัศึกษา หรือการให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็นผู ้
ยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสใน
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

นกัเรียน  
นกัศึกษา  
ผูย้ากจน  
ผูด้อ้ยโอกาส 

- 50,000 120,000 120,000 120,000 นกัเรียน นกัศึกษา  
ผูย้ากจน ผูด้อ้ยโอกาส 
ไดรั้บทุนการศึกษา 

นกัเรียน นกัศึกษา  
ผูย้ากจน ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บ
การสนบัสนุนทางการศึกษา
และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
ในการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

25 โครงการวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา  
ลงกรณฯ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั 

เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั 

ส่วนราชการ  
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

77,000 85,700 85,700 85,700 85,700 มีการเทิดทูนสถาบนั ส่วนราชการ  เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทองร่วมท ากิจกรรม
เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัฯ 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.2 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการพานอ้ง
ท่องธรรมะ 

1 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
บทบาทและมีโอกาสฝึก
ปฏิบติัท ากิจกรรมร่วมกนัอนั
ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
สามคัคีใน หมู่คณะ   
2 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่และ
การรู้จกัแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั   
3 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
พฒันาการในดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม    
4 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
จิตส านึก และตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองและ
การมีส่วนร่วม  
5 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ตระหนกัในความซ่ือสตัย ์มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั  
 

เด็กนกัเรียนและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

- - - - - 1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก
ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง   
3 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตระหนกัใน
ความซ่ือสตัย ์สุจริต มีวินยั   
4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัสิทธิของเด็กตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

เด็กนกัเรียนและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิทองมี
พฒันาการทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคมและสติปัญญาแก่
เด็ก  
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 26 โครงการ - - 2,901,600 3,131,300 12,678,120 12,678,120 12,678,120 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การพฒันาส่ิงแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพฒันาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยัง่ยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การเสริมสร้างและพฒันาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิความสมดุล   
  2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
      2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
รู้ทนัรู้จกัเล่ียงไม่เส่ียง
เอดส์  

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และการป้องกนัโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สมัพนัธ์ุ 

เด็กและเยาวชน - - 30,000 30,000 30,000   1 ต าบล -เด็กเยาวชนเกิดความ
ตระหนกัถึงอนัตรายและรู้
วิธีการป้องกนัโรค 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ 
 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลจ านวนสตัว์
ในการข้ึนทะเบียนสตัว ์และ
ด าเนินการฉีดวคัซีนพิษสุนขั
บา้ ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ใน
สตัวไ์ม่ให้ติดต่อสู่คน 

จ านวนสตัวสุ์นขั-แมวใน
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000    1 ต าบล สตัวเ์ล้ียงของประชาชนและ
สตัวเ์ล้ียงท่ีไม่มีเจา้ของ ไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนและฉีดวคัซีน 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    1 ต าบล พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง มี
ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กองสาธารณสุขฯ 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
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แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยด์ร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า 
จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  
อคัรราชกุมารี 

-เพื่อให้สุนขั-แมวไดรั้บการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษ 
สุนขับา้  

-สุนขั-แมวในพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000     1 ต าบล -พ้ืนท่ีต  าบล 
ดอนโพธ์ิทองเป็นพ้ืนท่ี
ปลอดโรคพิษสุนขับา้ 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 

5 โครงการหมู่บา้นตน้แบบ
การคดัแยกขยะ 

-เพื่อให้ประชาชนมีการคดัแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ทาง 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ต าบล -พ้ืนท่ีหมู่บา้นสะอาด ขยะ
มูลฝอยลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

6 โครงการจดัซ้ือถงัรองรับ
ขยะมูลฝอย 
 

-เพื่อให้ประชาชนไดมี้ถงัรองรับขยะ
มูลฝอย สะดวกในการจดัเก็บขยะ 
-เพ่ือให้พ้ืนท่ีต  าบล 
ดอนโพธ์ิทอง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด  

-ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 1 ต าบล พ้ืนท่ีในต าบลดอนโพธ์ิทอง 
มีความสะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย 

 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนมี
ความรู้ในการคดัแยกขยะ 

เด็กและเยาวชน
ประชาชน 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 1 ต าบล -ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง กองสาธารณสุขฯ 
 
 

8 โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคไขเ้ลือดออกและ
โรคติดต่อตามฤดูกาล 

-เพ่ือให้ความรู้กบัอสม.ประชาชนใน
การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

อสม. ประชาชน 80,000 80,000 70,000 70,000 70,000   1 ต าบล -ไม่เกิดการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกและโรคติดต่อ
อ่ืนๆ 

กองสาธารณสุขฯ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
1.1โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ท่ี 1 
1.2 โครงการระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ท่ี 1 
1.3 โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จของพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ท่ี 1 

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

 
 
ประชาชนต าบล 
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-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
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กองสาธารณสุขฯ 
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
1.1โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ท่ี 1 
1.2 โครงการระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ท่ี 1 
1.3 โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จของพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ท่ี 1 

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

 
 
ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 
 
 
 
ประชาชนต าบล 
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-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
2.1 โครงการรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
(ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บา้น )
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี หมู่ท่ี 2 
2.2โครงการการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
หมู่ท่ี 2  
2.3 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี  
หมู่ท่ี 2 

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 

 
 
ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนต าบล 
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-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
3.1 โครงการการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
หมู่ท่ี 3 
3.2  โครงการระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ท่ี 3 
3.3 โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จของพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
หมู่ท่ี 3 

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 

 
 
-ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 
 
-ประชาชนต าบล 
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ประชาชนมีสุขภาพดี 
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กองสาธารณสุขฯ  
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ  
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
4.1  โครงการรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
(ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บา้น )
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี หมู่ท่ี 4 
4.2โครงการระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 หมู่ท่ี 4 
4.3โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จของพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่4 

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

 
 
-ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
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-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.3  แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
5.1 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ท่ี 5 
5.2 โครงการรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด To 
be number one(ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น )ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวฒันาพรรณวดี 
หมู่ท่ี 5 
5.3 โครงการระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ท่ี5 

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
  

 
 
-ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
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-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
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กองสาธารณสุขฯ 
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 2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
6.1โครงการการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
หมู่ท่ี 6 
6.2โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 
หมู่ท่ี 6 
6.3โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จของพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี  
หมู่ท่ี6  

 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
-เป็นโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

 
 
ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 
 
ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 
 
 
 
 
ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 

 
 

6,700 
 
 
 

6,400 
 
 
 
 
 
 

6,900 
 
 

 
 

6,700 
 
 
 

6,400 
 
 
 
 
 
 

6,900 
 

 
 

6,700 
 
 
 

6,400 
 
 
 
 
 
 

6,900 

 
 

6,700 
 
 
 

6,400 
 
 
 
 
 
 

6,900 

 
 

6,700 
 
 
 

6,400 
 
 
 
 
 
 

6,900 

 
 
1 หมู่บา้น 
 
 
 
1 หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
1 หมู่บา้น 
 
 

 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการปลูก
ตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว  
ลดภาวะโลกร้อน
ในพ้ืนท่ีต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง  

1 เพื่อให้ประชาชนตระหนกั
ในคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอนั
เป็นสาธารณะร่วมกนั   
2 เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในต าบล
ดอนโพธ์ิทอง  
3 เพื่อให้ประชาชนน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท่ี มี
และลดภาวะโลกร้อน   
4 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชน
เป็นเมืองน่าอยู ่สวยงาม 
(Beautified City) สร้างความ
ร่มร่ืนและคลายร้อนแก่ 
ประชาชน  

ประชาชนร่วมกนัปลูก
ตน้ไม ้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความ
เขา้ใจถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม   
2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน   
3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม   
4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลงั
มวลชนใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างความสามคัคีและสร้าง
ความร่มร่ืนในชุมชน   

พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากร
และลดภาวะโลกร้อน   
 

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริมอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม แหล่ง
ท่องเท่ียว พฒันา และ 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ในชุมชน 

เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
สร้างความสามคัคี และ
สร้างกลุ่มอาสาสมคัร
และพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  

1 ปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 
จ านวน 6 หมู่บา้น โดย ปลูกพนัธุ์ไม้
ประเภทต่างๆ ทั้งไมย้นืตน้ ไม้
ประดบั ไมผ้ล ไมด้อก และพืชผกั
สวนครัว ร้ัวกินได ้เป็นตน้   
2 ดูแล อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูสภาพแหล่งน ้า
คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  
จ านวน 6  หมู่บา้น และพ้ืนท่ีทั้งหมด
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทองโดยบูรณาการร่วมกนั
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รภาค
ประชาชนต่างๆ   
3 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประกอบดว้ย 
คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทองสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วน ต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง พนกังาน/ลูกจา้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 10,000 เกิดกลุ่ม 
อาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดลอ้ม 
ในชุมชนมีมากข้ึน  
 

พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง 
มีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน  

สาธารณสุข 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง ผูน้ าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ง 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ประธานชุมชน 
ประธาน   กลุ่มผูสู้งอาย ุประธาน 
อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ  
กลุ่มเด็กและเยาวชน นกัเรียน 
นกัศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รภาค
ประชาชนทุกภาคส่วนเป็นตน้ 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ออกก าลงัและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง 

ประชาชน เด็ก และเยาวชน มี
เคร่ืองเล่นกีฬาในการออก
ก าลงักาย 

หมู่บา้น 6 หมู่บา้น 50,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเคร่ืองเล่นออก
ก าลงักาย 

ประชาชน เด็ก และเยาวชนมี
สุขภาพแขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

รวม 17 โครงการ - - 523,000 973,000 1,153,000 1,153,000 1,153,000 - - - 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การพฒันาส่ิงแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพฒันาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยัง่ยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การเสริมสร้างและพฒันาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิความสมดุล   
  2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
      2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูก 
ผกัริมร้ัว 

1 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
นวตักรรมในการปลูกผกั
อินทรียร์ะหวา่งสมาชิกดว้ย
กนัเอง   
2 เพ่ืออนุรักษพื์ชผกัถ่ิน พนัธุ์
พ้ืนเมือง และขยายพนัธุ์พืชท่ี
เป็นสารอาหารให้คงอยูไ่ว ้  
3 เพื่อพฒันาและปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะ
แก่การเกษตรแบบพอเพียง
โดยปราศจากการใชส้ารเคมี 
สงเคราะห์ใดๆ   
4 ลดรายจ่ายในครัวเรือน
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
และใชแ้นวทางตามทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง  

1 สมาชิกชุมชน 
2 ประชาชนทัว่ไป  
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมี
ความรู้และนวตักรรมในการ
ปลูกผกัอินทรีย ์  
2 สมาชิกสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปปฏิบติัไดจ้ริง   
3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มี
คุณภาพดี และปลอดสารพิษ   
4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
ประโยชน์จากการปลูกผกั
บริโภคเอง ไดเ้กิดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง 

ประชาชนในต าบลและ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บประโยชน์จาก
การปลูกผกับริโภคเอง 
ไดเ้กิดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง 

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได ้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 ส่งเสริมอาชีพให้กบัคน
ยากจนในต าบลดอนโพธ์ิทอง  
2 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
ในการเพาะเห็ดให้กบัคน
ยากจนในต าบลดอนโพธ์ิทอง 
3 สามารถน าความรู้ไปสร้าง
รายไดใ้ห้กบัตนเอง   
4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูป
เป็นสินคา้ต่างๆ  
5 สร้างแนวคิดตามแนวทาง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

ประชาชนและผูท่ี้มีความ
สนใจในการสร้างอาชีพ
ในต าบลดอนโพธ์ิทอง  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเพาะเห็ด   
2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การแปรรูปเห็ด  
3 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได ้  
4 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ลด
รายจ่าย เกิดความพอเพียง   
5 เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได ้ 
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย 
เกิดความพอเพียง เกิดการ
เรียนรู้และเขา้ใจหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 

1 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
บทบาทและมีโอกาสฝึก
ปฏิบติัท ากิจกรรมร่วมกนั  
อนัก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
สามคัคี ในหมู่คณะ   
2 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่และ
การรู้จกัแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั   
3 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
พฒันาการในดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม   
4 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
จิตส านึก และตระหนกัถึง
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองและ
การมีส่วนร่วม   
5 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ตระหนกัในความซ่ือสตัย ์มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั   
6 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

ผูป้กครอง นกัเรียน
ระดบัชั้น ป.6 โรงเรียน 
ในเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง   
ครู อาจารย ์คณะผูบ้ริหาร 
พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
พฒันาการทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญาแก่เด็ก   
2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีลกัษณะ
นิสยัอนัพึงประสงค ์  
3 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
จิตส านึก ตระหนกัถึงบทบาท 
หนา้ท่ีของตนเอง   
4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตระหนกั
ในความซ่ือสตัย ์สุจริต มีวินยั   
5 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัสิทธิของเด็ก
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
.6 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพ
ติด 

ผูป้กครอง นกัเรียน
ระดบัชั้น ป.6 โรงเรียนใน
เขตต าบลดอนโพธ์ิทอง  
ครู อาจารย ์คณะผูบ้ริหาร 
พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจา้ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยม 12 
ประการ มีลกัษณะนิสยั
อนัพึงประสงค ์  
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการประกวด
ค าขวญัต่อตา้น 
การทุจริต 

1 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกดา้น
จริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและ
เยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชนั และการโกงทุก
รูปแบบ   
2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้ง
ให้กบัเด็กและเยาวชน และให้เกิด
จิตส านึกท่ีจะยดึมัน่ในการท าความ
ดี มีความ ซ่ือสตัยสุ์จริต   
3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน
ไดฝึ้กฝนทกัษะในการเขียนค าขวญั
อยา่งสร้างสรรคมี์คุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึง การต่อตา้นการทุจริต   
4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จกัใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค ์ 

เด็ก และเยาวชน ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชนัและการโกงทุก
รูปแบบ   
2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ี
ถูกตอ้ง มีจิตส านึกท่ีจะยดึมัน่ใน
การท าความดี มีความซ่ือสตัย์
สุจริต  3 เด็กและเยาวชนได้
ฝึกฝนทกัษะในการเขียนค าขวญั
อยา่งสร้างสรรคมี์คุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อตา้น การ
ทุจริต   
4 เด็กและเยาวชนรู้จกัใชเ้วลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค ์

เด็ก และเยาวชน ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชนัและการ
โกงทุกรูปแบบ   
  

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสร้างภูมิคุม้กนั
ทางสงัคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”)  
 

1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต    
2 เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัทาง
สงัคมให้เด็กและเยาวชน ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์
รัปชนัและการโกงทุกรูปแบบ   
3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ และ
พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ 
ส่วนรวม  

เด็กและเยาวชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 เด็กและเยาวชนไดรั้บการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต   
2 เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุม้กนัทางสงัคม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชนัและการโกงทุก
รูปแบบ   
3 เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ และพร้อมท่ีจะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม   

เด็กและเยาวชนต าบล
ดอนโพธ์ิทองไดรั้บการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  
มีความซ่ือสตัย ์สุจริต   
 

ส านกัปลดั 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสร้าง
ภูมิคุม้กนัทางสงัคม
ให้เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(กิจกรรม “ส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 

1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้ 
2 เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัทาง
สงัคมให้เด็กและเยาวชน
สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่ง
สมดุล ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน  
3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จกั
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผแ่ละ
แบ่งปัน และรู้จกัอยู ่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  

เด็กและเยาวชน 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง   

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 เด็กและเยาวชนสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได ้  
2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กนั
ทางสงัคม สามารถใชชี้วิตได้
อยา่งสมดุลท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้  
3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จกั
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผแ่ละแบ่งปัน และ
รู้จกัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้อยา่งมี
ความสุข                     
 

เด็กและเยาวชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง สามารถ 
น าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได ้ 

ส านกัปลกั 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก าจดัวชัพืชและ
ผกัตบชวาในแหล่งน ้า  

เพื่อให้บึงและคลองมีความ
สะอาดและระบายน ้าได้
สะดวก 

บึงลาดคา - 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน 7 สาย บึงและคลองมีความสะอาด
และน ้าระบายไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ส านกัปลดั  
กองช่าง 

8 โครงการประชาคม
หมู่บา้นและประชาคม
ระดบัต าบล หมู่ท่ี 1 – 6  

เพื่อรับทราบปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนและ
เป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน
และส่วนราชการทุกภาคส่วน 

หมู่ท่ี 1- 6  
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60  
ประชาชนเขา้
ร่วมประชุม
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันา
ชุมชนของตนเอง 

ส านกัปลดั 

รวม 8 โครงการ - - 126,000 376,000 376,000 376,000 376,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล  
 ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 การเสริมสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความสมดุล   
  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาดา้นยกระดบัคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
      2.5  แผนงานศาสนาและวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ความส าคญัแก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

100,000 91,050 91,050 91,050 91,050 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนรู้สึกไดว้า่
ตนเองมีความส าคญั 

กองการศึกษา 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ส่งเสริมกิจกรรมวนั
ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือสืบสานประเพณีส่งเสริม
กิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

100,000 89,300 75,500 75,500 75,500 ร้อยละ100 
ผูสู้งอายเุขา้ร่วม
กิจกรรม 

สืบสานวฒันธรรมประเพณี กองการศึกษา 

3 โครงการประเพณีตะไล้
ชนโคม 

เพื่อสืบสานประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 ประเพณี
วฒันธรรมไทย 

สืบทอดวฒันธรรมประเพณี
ต่อไปยงัชนรุ่นหลงั 

กองการศึกษา 

4 โครงการ วดั ประชารัฐ 
สร้างสุข 

เพ่ือร่วมท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 5 ส  
ของวดัในพ้ืนท่ีต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

ส่วนราชการ  เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

- - 4,000 4,000 4,000 ความสะอาด
เรียบร้อย 

วดัในพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิ
ทอง สะอาดเรียบร้อย 

กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ - - 221,300 201,650 191,850 191,850 191,850 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การพฒันาส่ิงแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพฒันาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมการสู่มั่นคงยัง่ยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การเสริมสร้างและพฒันาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิความสมดุล   
  2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
     2.6  แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ 

1.เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพนู
ความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง เพ่ือ
น ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมใน
พ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง  
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรให้มีความรู้ดา้น
การเกษตร  การผลิตพืช  พนัธ์ุ
พืช  วิธีการลดตน้ทุนผลิตพืช  
การรวมกลุ่ม การบริหารจดัการ
ต่าง ๆ ในดา้นการเกษตร         
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
วิชาการ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่งเกษตรกร 
เจา้หนา้ท่ี ผูน้  าชุมชน  และ
หน่วยงานต่าง ๆ   

เกษตรกรท่ีประกอบ
การเกษตรของแต่ละ
หมู่บา้นในต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 
60 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความเขา้ใจใน
โครงการ และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้

1 เกษตรกรไดรั้บความรู้เร่ือง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน ามาปรับใช้
ในการวางแผนประกอบอาชีพ
และถ่ายทอดต่อไปยงัชุมชน
ของตนเองได้ 
2 เกษตรกรไดรั้บความรู้ดา้น
วิชาการเกษตร การผลิตพืช  
พนัธ์ุพืช วิธีการลดตน้ทุนผลิต
พืช การรวมกลุ่ม การบริหาร
จดัการต่าง ๆ ในดา้น
การเกษตร สามารถน าความรู้
มาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ซ่ึงจะสามารถลด
ตน้ทุนการผลิต พฒันา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน  
 
 
 

ส านกัปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เกษตรกรไดรั้บ
แนวความคิดใหม่ๆ เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหวา่ง
เกษตรกรดว้ยกนั เกษตรกร
ต่างพ้ืนท่ี  เจา้หนา้ท่ี ผูน้  า
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
น ามาพฒันาในแปลงของ
ตนเองต่อไป 
4 เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
    2.6  แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน 
ไดมี้จิตส านึกในการร่วมกนั
รักษาส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น 
2.เพื่อให้ประชาชนตระหนกั
ถึงความส าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้ม 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
หมู่บา้น 

ประชาชนทัว่ไป และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ขยะบริเวณชุมชนลดลง 
2.จ านวนตน้ไมท่ี้ปลูกไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง
และยนืตน้อยูไ่ดคิ้ดเป็น70%
ของตน้ไมท่ี้ปลูกทั้งหมด 

1.ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มใน
หมู่บา้น 
2.ประชาชนตระหนกัถึง
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในหมู่บา้น 

สาธารณสุขฯ 

3 โครงการทอ้งถ่ิน
ไทย รวมใจภกัด์ิ 
รักพ้ืนท่ีสีเขียว  

1.เพื่อรณรงคป์ลูกจิตส านึก
และให้ประชาชนชาวต าบล
ดอนโพธ์ิทองตระหนกัถึง
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม
โดยการปลูกตน้ไม ้ให้
เจริญเติบโตและอยูร่อดเป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
๒. เพ่ือร่วมฟ้ืนฟแูละเพ่ิม
พ้ืนท่ีป่าให้มีความสมบูรณ์ 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมใ้น
ทอ้งถ่ิน ชุมชนสนองพระราช
เสาวนีย ์ในดา้นการฟ้ืนฟแูละ
รักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิทอง
และเจา้หนา้ท่ี 
อบต.ดอนโพธ์ิทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื
ต่อไป 

๑.ประชาชนชาวต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง ไดร่้วมกนัปลูก
ตน้ไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวายสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
๒.ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแล
รักษาตน้ไม ้รวมทั้งมีจิตส านึก
และความรู้สึกเป็นเป็นเจา้ของ
และมีส่วนร่วมในการดูแล
บ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้ปลูกไวแ้ลว้ 
ให้เจริญเติบโตและอยูร่อดเป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

สาธารณสุขฯ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 

ส่ิงแวดลอ้ม 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทอง เป็นเมืองท่ีน่า
อยู ่สวยงามและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนของภาครัฐ 
ชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดช และ
พระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระ
นางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ  

เพื่อสืบสานตามโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ประชาชนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง  
หมู่ท่ี 1-6 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 6 หมู่บา้น ประชาชนมีความรู้น ามา
ประกอบอาชีพเพ่ิมรายได ้

ก. 
สาธารณสุข 

รวม 4 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การยกระดบัคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน   
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  
  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 
     2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้การด าเนินงาน 
ในดา้นสุขภาพให้กบั
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

ประชาชน 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

120,500 120,500 150,000 150,000 150,000 1 ต าบล ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุขฯ 

2 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี
บริบูรณ์ ไดรั้บความช่วยเหลือ  

ผูสู้งอาย ุหมู่ท่ี 1-6 
 

9,517,200 11,378,800 11,378,800 11,378,800 11,378,800 ร้อยละ100 
ผูสู้งอายไุดรั้บ
เบ้ียยงัชีพ 

ผูสู้งอายไุดรั้บเบ้ียยงัชีพตาม
ก าหนดใน 
ระเบียบฯ 

ส านกัปลดั 

3 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ 
ผูพิ้การ 

เพื่อให้ผูพิ้การไดรั้บความ
เหลือ 

ผูพิ้การ หมู่ท่ี 1-6  1,488,000 1,824,000 1,824,000 1,824,000 1,824,000 ร้อยละ 100 ผู้
พิการไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพ 

ผูพิ้การไดรั้บเบ้ียยงัชีพตาม
ก าหนดใน 
ระเบียบฯ 

ส านกัปลดั 

4 สนบัสนุนผูป่้วยเอดส์ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บความเหลือ ผูป่้วยเอดส์ หมู่ท่ี 1-6  78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ร้อยละ 100 
ผูป่้วยเอดส์
ไดรั้บเบ้ีย 
ยงัชีพ 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ
ตามก าหนดในระเบียบฯ 

ส านกัปลดั 

รวม 4 โครงการ - - 11,203,700 13,401,300 13,430,800 13,430,800 13,430,800 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพฒันาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน   
  3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อน ้า
บาดาล หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใชใ้นการผลิตน ้าประปา
ให้มากข้ึน 

เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมวาง
ท่อและอุปกรณ์การติดตั้ง 
หมู่ท่ี 2 (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด) 
(พิกดั  N 14.411432 E 
100.046270) 

- 500,000 563,200 563,200 563,200 1 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถงัน ้าใส ขนาด  
100 ลบ.ม.  
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใชใ้นการเก็บน ้าประปา 
ให้มากข้ึน 

ก่อสร้างถงัน ้าใส ขนาด 100 
ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนดและ
แบบมาตราฐานของกร
มทรัพยกรน ้าบาดาล) พิกดั  
N 14.411432 E 100.046270 

- - 737,000 737,000 737,000 1 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างเทพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพื่อในการสะดวกดูแลรักษา
พ้ืนท่ีผลิตน ้าประปาหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 2 

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 
ขนาดพ้ืนท่ี 1,400 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม.(รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด)พิกดั  N 14.411432 
E 100.046270 

- - 480,000 480,000 480,000 1 แห่ง เพื่อความสะดวกและระบบ
การท างานของการผลิต
น ้าประปาไดส้ะอาดและ
สะดวกยิง่ข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
ท่ีท าการประปาหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาท่ี
ผลิตน ้าประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

ร้ัวรอบท่ีท าการประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ความยาว
ร้ัว 183 เมตร สูง 2.00 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด) พิกดั  N 
14.411432 E 100.046270 

- - 400,000 400,000 400,000 1 แห่ง สามารถป้องกนับุคคลอ่ืนเขา้
มาในสถานท่ีผลิตน ้าประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2  

กองช่าง 

5 โครงการถมดินพ้ืนท่ี 
บึงลาดคา หมู่ท่ี 2 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการผลิต
น ้าประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

ถมดินพ้ืนท่ีบึงลาดคา  
หมู่ท่ี 2 (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด) 
พิกดั  N 14.411432 E 
100.046270 

- - 400,000 400,000 400,000 1 แห่ง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการท างานของ
การผลิตน ้าประปาไดส้ะอาด
และสะดวกยิง่ข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง รหสัทางหลวง
ทอ้งถ่ิน สพ.ถ.56-002  
สายทางบา้นดอนโพธ์ิทอง - 
บา้นดอนโก (สพ.2035) 

เพื่อให้มีเส้นทาง 
การคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2,935 เมตร จุดเร่ิมตน้ พิกดั  
N 14.423802 E 100.024060 จุดส้ินสุด 
พิกดั  N 14.401222 E 100.015584 

- 
 
 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการซ่อมแซม  
ยาว 2,935 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง รหสัทางหลวง
ทอ้งถ่ิน สพ.ถ.56-003  
สายทางบา้นหวัไมซุ้ง - 
บา้นอุโมง (สพ.2035) 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 1,685 เมตร จุดเร่ิมตน้ พิกดั  
N 14.403691 E 100.012991 จุดส้ินสุด 
พิกดั  N 14.412674 E 100.002795 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการซ่อมแซม  
ยาว 1,685 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE 
สายทางบา้นสามเหล่ียม-
บา้นพนัต าลึง  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 1 ,567 เมตร จุดเร่ิมตน้ พิกดั  
N 14.464820 E 100.047656 จุดส้ินสุด 
พิกดั  N 14.459563 E 100.060339 

- 930,000 930,000 930,000 930,000 ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการซ่อมแซม  
ยาว 1,567 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  
สายดงมะนาว ซอย 1  
 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงทาง 
เขา้บา้นนายสมาน เขดี้  
ถนนคสล. กวา้ง 3.00 ม.  
ยาว 92 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 153,000 153,000 153,000 มีถนนคอนกรีตเพ่ิมข้ึน 
1 สาย ยาว 92 เมตร 
 

 ถนนมีมาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 
สายดอนทอง ซอย 1 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงทางแยกถนนสาย 
ดงมะนาว ซอย 1 บริเวณท่ีนานางชุมสาย บุญช่วย 
ถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 170,000 170,000 170,000 มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 95 เมตร 
 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 สาย 
บา้นดอนมะขามเทศ 
ซอย 1 

 เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากถนนลาดยางสายบา้นดอนโพธ์ิทอง 
-บา้นวงัพระนอนถึงบา้นนายสุเทพ เกตุคง 
ระยะทาง 560 ม. กวา้ง 3.00 ม.  
หนา 0.15 ม.  

- - 924,000 924,000 924,000 ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซม  
ยาว 560 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 สายบา้น 
ดอนกร่าง ซอย 4 

 เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากถนนลาดยางสายบา้นดอนโพธ์ิทอง – 
บา้นวงัพระนอนบริเวณ บา้นนายจ าลอง 
หงส์เวียงจนัทร์ ถึงบา้นนางปิยรัตน์ มณีแสง 
 ระยะทาง  60 ม. กวา้ง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.  

- - 120,000  120,000  120,000  ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซม  
ยาว 60 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 สายบา้น 
ดอนครก ซอย 2 

 เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากถนนคอนกรีตเดิมบา้นนางวนัดี โพธ์ิทอง  
ถึง นานายสามารถ  รุนเฉ่ือย ระยะทาง 500 ม. 
กวา้ง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.  

- - 825,000  825,000  825,000  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 500 เมตร 
 

ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ซ่อมแซมและก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 สายบา้น 
ดอนอา้ยดาว ซอย 1 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนลาดยางสาย 
ดอนโพธ์ิทอง-วงัพระนอน 
ถึงบา้นนายทอง   วงษพ์นัธ์ุฉาย 
ระยะทาง 726 ม.  
กวา้ง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 1,198,000 1,198,000 1,198,000 ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซม  
ยาว 726 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 3  

สถานท่ีสะดวกสะอาดในการ
ใชง้านกิจกรรมต่างๆ 

ตีฝ้าเพดาน 
พ้ืนท่ีตีฝ้า283 ตรม. 

- - 399,000 399,000 399,000 พ้ืนท่ีฝ้าท่ีตี  
283 ตร.ม. 

ศาลาเอนกประสงคมี์ความ
พร้อมและสะดวกในการจดั
ประชุมและจดักิจกรรม  

กองช่าง 

16 ปรับปรุง ผิวจราจรโดย 
ลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 
ซอย 10 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนลาดยางสายดอน
โพธ์ิทอง-ดอนโกถึงทาง
แยกหวัไมซุ้งซอย 1 
ระยะทาง ยาว 1,090 ม. 
กวา้ง 3.00 ม. 

- - 160,000  160,000  160,000  ระยะทางท่ี
ปรับปรุงผิว
จราจร 
ยาว 1,090 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
หินคลุก หมู่ท่ี 3 สาย 
หวัไมซุ้ง ซอย 4 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนน ลาดยางบา้น 
ดอนโพธ์ิทอง-บา้นดอนโก 
ถึงนานายใย สมิงนคร 
ระยะทาง 980 ม.  
กวา้ง 3.00 ม. 

- - 145,000 145,000 145,000 ระยะทางท่ี
ปรับปรุงผิว
จราจร 
ยาว 980 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4 สายคนัคลอง
ระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 
ฝ่ังซา้ย 

 เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

จากบา้น นายจ าลอง อ ่าแกว้ ถึง
บา้นนายประเสริฐ พนัช านาญ 
ระยะทาง 490 ม.  
กวา้ง 3.00 ม.  

- - 75,000  75,000  75,000  ระยะทางท่ี
ปรับปรุงผิวจราจร 
ยาว 490 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 
 

19 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ท่ี 4 

 เพ่ือให้ประชาชนไดมี้น ้า
เพื่ออุปโภคและบริโภค 

จากถนนมาลยัแมน 321 ถึง  
บา้นนางทองดี อุ่นวงษแ์หวน 
ระยะทาง 400 ม. 

- - 1,200,000  1,200,000  1,200,000   ระยะทางขยายเขต
ประปา 400 ม. 

 ประชาชนมีน ้าเพ่ือ
อุปโภคและบริโภคทัว่ถึง 

กองช่าง  
 
 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 สาย
ถนนคนัคลองระบาย 2 
ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังซา้ย 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนเล่ียงเมือง 357  
ถึงบา้นนางกาญจนารมย ์บุญเอ่ียม 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง  
130 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง 
ขา้งละ 1.00 ม.  

- - 600,000  600,000  600,000  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย  
ยาว 130 เมตร 
 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 
ถนนมาลยัแมน 321  

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนมาลยัแมน 321  
ถึงบา้นนางอ ่า มาลาศรี  
กวา้ง 3.00 ม. ยาว150 ม.  
หนา 0.15 ม.  

- - 262,500  262,500  262,500  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย  
ยาว 150 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 จาก
บา้นนางเพทาย ปริสวสัด์ิ 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

จากบา้นนางเพทาย ปริสวสัด์ิ  
ถึงบา้นนางเบ้ียว ชุ่มเพง็พนัธุ์  
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 145 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 250,000  250,000  250,000  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย  
ยาว 145 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
ถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
บา้นนางรุ่งทิวา เพง็พลู 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
บา้นนางรุ่งทิวา เพง็พลู  
ผิวจราจรกวา้ง3.00 ม.  
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 208,000  208,000  208,000  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 100 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ถนน
ไผแ่ขก-สามเหล่ียม 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนไผแ่ขก-สามเหล่ียม 
ถึง บา้นนางฉตัร ต่ึงพนัธ์ุ 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 156,000  156,000  156,000  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 90 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จาก
ถนนไผแ่ขก-สามเหล่ียม 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนไผแ่ขก-สามเหล่ียม 
ถึง ถนนเล่ียงเมืองผิวจราจร
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 190 ม.  
หนา  0.15 ม. 

- -  330,000  330,000  330,000  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 190 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

26 ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 6 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 6 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารทัว่ถึง 

 ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
หินคลุก หมู่ท่ี 6 คลอง
ชลประทาน 1 ข 1 ข 
ฝังขวา 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากบา้นนางจ าปี สร้อยโพธ์ิพนัธ์ุ 
ถึงบา้นนายช่ืน ขาวเน 
 ผิวจราจร กวา้ง 3.00 ม. 
ระยะทาง 2,290 ม. 

- -  343,500  343,500  343,500  ระยะทางท่ี
ปรับปรุง 
ผิวจราจร 
ยาว 2,290 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 สาย
บา้นหนองลาน ซอย 3 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนคอนกรีตเดิมถึง 
บา้นนายคราว รักศรีสวา่ง  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.  
ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 222,700  222,700  222,700  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 135 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 สาย
บา้นหนองลาน ซอย 4 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากบา้นนายสงบ ก่ิมศาสตร์ 
ถึงบา้นนายเทียน เชิดฉนัท ์ 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.  
ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม.  

- - 387,700  387,700  387,700  มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 235 เมตร 

 ถนนมีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็วในการคมนาคมและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

30 ซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
สายบา้นดอนกระพ้ี  
ซอย 1 

 เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

จากคลองชลประทาน 1 ข 1 ข 
ถึง ถนน มาลยัแมน 321  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.  
ยาว 1,870 ม. 

- - 3,085,500  3,085,500  3,085,500  ระยะทางถนน 
ท่ีไดรั้บการ 
ซ่อมสร้าง  
ยาว 1,870 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

31 ยา้ยแนวสาไฟฟ้า 
พร้อมเสา หมู่ท่ี 6  
บริเวณคลองชลประทาน 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้
รถใชถ้นนและในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

บริเวณคลองชลประทาน 
บา้นดอนกระพ้ี หมู่ท่ี 6 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนท่ีใชเ้ส้นทางสญัจร
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 1   

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนดอนทองซอย 1 จากถนนสาย
ดอนโพธ์ิทอง-สามเหล่ียม บริเวณ
บา้นนางสุวรรณา ชยัศรี ถึงถนน
คอนกรีตเดิม กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)   

672,600   - - - - 1 สาย 
 

1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2   
 

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนดอนกร่างซอย 4 จากถนน
สายดอนโพธ์ิทอง-วงัพระนอน ถึง
บริเวณบา้นนางสุภกัษร แกว้วิชิต 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด) 

116,820   - - - - 1 สาย 1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3 
 

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนทองเสือข่วนซอย 11 จาก
ถนนสายดอนโพธ์ิทอง - หวัไมซุ้ง 
บริเวณบา้นนายสุรชยัปาลพนัธ์  
ถึงบริเวณสวนนางน ้าคา้ง  
พิมพแ์กว้ กวา้ง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  

531,000   - - - - 1 สาย 1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
พ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 
พร้อมประตูเขา้ออก และ
ป้ายช่ือท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือป้องกนัความ
ปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของ 
ทางราชการ 

ความยาวร่ัวรวมป้าย 276 เมตร  
สูง 2.00 เมตร  
พิกดั N 14.423188 
E 100.031624 

2,443,000 2,443,000 2,565,000 2,565,000 2,565,000 มีร้ัวส านกังาน สถานท่ีราชการไดรั้บการ
ป้องกนัความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของราชการ 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

36 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
หินคลุก หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากสุดเขตต าบลดอนก ายาน  
(คนัคลองชลประทานฝ่ังตะวนัออก) 
ถึงสุดเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง  
ยาว 2,800 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 
303 ลบ.ม.  

145,700 145,700 145,700 145,700 145,700 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายข้ึน 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
หินคลุก หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

(ถนนสายบึงลาดคา ซอย 2)  
จากถนนรอบบึงลาดคา (ทา้ยประมง)  
ถึงเขตอ าเภอบางปลามา้ ยาว 700 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 104 ลบ.ม. 

49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายข้ึน 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
หินคลุก หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

จากถนนสายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 
(ถนนเรียบคลองชลประทาน ทางเขา้บา้น
นางอ านวย คงศิริ) ถึงถนนเล่ียงเมือง  
ยาว 760 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 
258 ลบ.ม.  

123,800 123,800 123,800 123,800 123,800 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
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 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ปรับปรุงผิวจราจรโดย
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 5  
จากถนนสายไข่แขก-
ดอนมะขาม 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนสายไข่แขก-ดอนมะขาม 
(แยกบา้นนายวินยั วิไลชยักุล)  
ถึงสุดเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง  
ยาว 1,000 เมตร คิดเป็นปริมาตร 
หินคลุก 262 ลบ.ม. 

125,900 125,900 125,900 125,900 125,900 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายข้ึน 

กองช่าง 

40 ปรับปรุงผิวจราจรโดย
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 5  
จากถนนไผแ่ขกซอย 1 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

จากถนนไผแ่ขกซอย 1 จากถนนสาย
ไผแ่ขก-หนองหมอ้แกง ถึงถนนสาย
ไผแ่ขก-หนองหมอ้แกง รอบบึงไผ่
แขกฝังเหนือ ยาว 3,500 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุก 262 ลบ.ม. 

125,900 125,900 125,900 125,900 125,900 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายข้ึน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

ทองเสือข่วน ซอย 1 จากถนนสาย
ดอนโพธ์ิทอง-ดอนโก ทางเขา้บา้น
นายเจียม พนัธ์ุแตง ถึงสุดระยะทาง 
144 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 144 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 
432 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ  
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
ตลอดแนวสองขา้งทาง พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

250,800 250,800 250,800 250,800 250,800 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
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แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 สายหนองลาน 
ซอย 3 
 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

สายหนองลาน ซอย 3 จากถนนสาย
บา้นหนองลานซอย 1 (แยกบา้นนาย
เคล้ิม รักศรีสวา่ง) ถึงสุดระยะทาง 72 
เมตร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 72 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 216 
ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ีตลอดแนว
สองขา้งทาง พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

125,900 125,900 125,900 125,900 125,900 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 สายบา้น 
ดอนกระพ้ี ซอย 2 
 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

สายบา้นดอนกระพ้ี ซอย 2 จากถนน
สายบา้นดอนกระพ้ี ซอย 1 (แยกบา้น
นายอ าไพ  พกุถนั) ถึงสุดระยะทาง 
72 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 72 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 
216 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ีตลอดแนว
สองขา้งทาง พร้อมป้ายระชาสมัพนัธ์
โครงการ จ  านวน 1 ป้าย 

125,900 125,900 125,900 125,900 125,900 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1สาย 
ดอนโพธ์ิทอง ซอย 16 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 16 จากถนน
สายดอนโพธ์ิทอง-สามเหล่ียม  
(แยกบา้นนายแยม้ ปาลพนัธ์) ถึงสุด
ระยะทาง 144 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 144 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่นอ้ยกวา่ 432 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ0.25 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ีตลอดแนวสองขา้งทาง พร้อม
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  

250,800 250,800 250,800 250,800 250,800 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

(ถนนสายสามเหล่ียม ซอย 7) จาก
ถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข321 
(ถนนมาลยัแมน)ถึงทางเขา้บา้น 
นางอญัคณางค ์ทองนาค ผิวจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาวรวม 92.80 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ถนนลาดยาง (Asphalt Concpete)  
ไม่นอ้ยกวา่ 278.40 ตารางเมตร  

128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความปลอดภยั 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3   

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนหวัทางหลวงซอย 1 จากถนน
คอนกรีตเดิมบริเวณท่ีนา นางพชัริ
นทร์ ศรีสุข ถึงบริเวณบา้นนาง
ทองยอ้ย หวลบุดตา  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 103 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)   

202,650 - - - - 
 

1 สาย 
 

1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนไผแ่ขก ซอย 11 จากถนนสาย
สามเหล่ียม-ไผแ่ขก ถึงบริเวณนา 
นายถึก อ ่าแกว้  
กวา้ง 3 เมตร ยาว 230 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ( ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด ) 

407,100   - - - - 1 สาย 1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนหนองลาน ซอย 3  จากบริเวณ
บา้นนายนพรัตน์ รักศรีสวา่ง  
ถึงบริเวณบา้นนายคราม รักศรีสวา่ง  
กวา้ง 3 เมตร  
ยาว 360 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)   

637,200 - - - - 
 

1 สาย 
 

1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

1.ถนนดอนกระพ้ี ซอย 2 จากบริเวณ
นานายนิมิตร ค  านวณ  ถึงบริเวณ
บา้นนายอ าไพ พกุถนั กวา้ง 3 เมตร  
ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)   

447,900 - - - - 
 

1 สาย 
 

1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนดิน พร้อมลงลูกรัง
และหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  

1.เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 
2.การคมนาคมสะดวก 

ถนนไผแ่ขกซอย 9 จากถนนทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 357  
(เล่ียงเมือง) ถึงบริเวณบา้น 
นายอินทร์ ภู่คงพนัธุ์ ถนนเสริมดิน
กวา้ง 4 เมตร ยาว 190.50 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 
 

273,000 - - - - 1 สาย 1.มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 
 

กองช่าง 

51 โครงการเสริมถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหิน
คลุกจากถนนลาดยาง
ดอนโพธ์ิทอง – 
วงัพระนอนถึงหมู่บา้น
หนองน ้าเตา้ หมู่ท่ี 1 
(คลองระบาย1ซา้ย 
คลองสองพ่ีนอ้ง 
ฝ่ังขวา) 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.50 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร  
ความสูงโดยเฉล่ีย  
0.50-1.50 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)  

- 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค หมู่ท่ี 1 ซอยหลงั
โรงเรียนวดัดอนโพธ์ิทอง ถึง
บา้นนางเรณู ชอบสะอาด  

เพ่ือให้ประชาชน มีน ้า
อุปโภคและบริโภคอยา่ง
ทัว่ถึง 

ยาว 700 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 1 จุด ประชาชนมีน ้าเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 ซอยบา้น 
นายแสวง แกว้เมฆ  
 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 55 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)  

- 99,000 99,000 99,000 99,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความ 
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
ซอยดอนมะขามเทศถึง 
บา้นนายฉลวย พนัธ์ุจอ้ย  

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)  

- 180,000 180,000 180,000 180,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความ 
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 ถึงบา้น 
นางบุญมา ฉายวิเชียร  
 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)  

- 144,000 144,000 144,000 144,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความ 
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 2 ซอยดอน
มะขามเทศ  
 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 370 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)  

- 55,000 55,000 55,000 55,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 ขา้ม
คลองชลประทาน
บริเวณบา้น 
นายสมพร มณีแมน  
 

เพื่อพฒันา 
ระบบคมนาคม 
ขนส่งให้มีความสะดวก
และปลอดภยัในการ
เดินทางสญัจร 

กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 1 สะพาน ประชาชนมีความ 
สะดวกและ 
ปลอดภยัในการ 
เดินทางสญัจร 

กองช่าง 

58 โครงการปรับภูมิทศัน์
ท่ีผลิตน ้าประปา
หมู่บา้น ของ 
อบต.ดอนโพธ์ิทอง  
 

เพ่ือพฒันาแหล่งผลิต
น ้าประปาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

ปรับภูมิทศัน์ท่ีผลิตน ้าประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีอบต.
ก าหนด) 

- 500,000 - 500,000 - 1 แห่ง การท างานของระบบผลิตน ้า
ปาสะดวกยิง่ข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการเสริมดินและ
ลงหินคลุกหรือลูกรัง 
หมู่ท่ี 3 จากถนนซอย 2 
ทองเสือข่วนถึง  
นานางเฮ่ียง โพธ์ิทอง  

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 1,590 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)  

- 901,000 901,000 901,000 901,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 ซอย 9  
ทองเสือข่วน  
 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 106 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด)   

- 191,000 191,000 191,000 191,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 ซอย 3  
ทองเสือข่วน  
 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 486,000 486,000 486,000 486,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 ซอย 3 
ทองเสือข่วน  
 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีอบต.
ก าหนด) 

- 486,000 486,000 486,000 486,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการปรับผิวจราจร 
โดยลงหินคลุกถนนถนน
คนัคลองชลประทาน  
หมู่ท่ี 4 จากบริเวณท่ี 
นานางอ านวย คงศรี ถึง 
บา้นนายประเสริฐ พนัธ์ุแตง  

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 72,000 72,000 72,000 72,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

64 โครงการวางท่อระบายน ้า
ทิ้งบริเวณสนามฝึกซอ้ม
สุพรรณบุรีเอฟซี หมู่ท่ี 5 

เพ่ือการระบายน ้าไม่ให้
ท่วมขงัในพ้ืนท่ีชุมชน/
บา้นเรือน  

ท่อคสล. ø0.40 เมตร  
พร้อมเจาะท่อลอดถนน 
 คสล. ท่อ ø0.30 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 155,000 155,000 155,000 155,000 1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็วและไม่ท่วมขงัส่งกล่ิน
เหมน็ 

กองช่าง 

65 โครงการเสริมถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
หมู่ท่ี 1 จากคนัคลองหลงั
โรงสี ถึงสะพานคลอง1  

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 640 เมตร 
ความสูงเฉล่ีย 0.5-1.50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 1,088,000 1,088,000 1,088,000 1,088,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 จากถนนดอน
โพธ์ิทอง –หนองลาน 
ถึงทางเขา้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กปรีชาวฒิุคุณ 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 70 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 
 
 

- 168,000 168,000 168,000 168,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซม
สะพานไม ้หมู่ท่ี 1 บา้น
หนองน ้าเตา้ บริเวณ
บา้นนายวิเชียร ปานบุญ 

เพื่อให้สะพานได้
มาตรฐานและการ
คมนาคมสะดวก 

กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 18.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สะพาน มีสะพานท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

68 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะปักเสา
พาดสายพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2  

เพ่ือส่องสวา่งในความ
ปลอดภยัการใชร้ถใช้
ถนน 

ซอยบา้นนายจ าลอง หงส์เวียงจนัทร์ 
ถึงบา้นนางจ าเนียร ราชสณั  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 

69 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะปักเสา
พาดสายพร้อมติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2  

เพ่ือส่องสวา่งเส้นทางใน
การใชร้ถใชถ้นน 

สายบา้นดอนครกจากร้านคา้ 
นายผรส ข าดี ถึงบา้น 
นายเลง้ ทองฤทธ์ิ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 450,400 450,400 450,400 450,400 1 สาย ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการเสริมดิน (บางจุด) และ
ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 3 ถนนเส้นเกาะไก่ชน 
ตั้งแต่ถนนลาดยางถึง 
นานายใหม่ วงษแ์กว้ 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้ง 2.80 เมตร  
ยาว 900 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด) 
 

- 263,000 263,000 263,000 263,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง
หินคลุก หมู่ท่ี 3 จากถนนลาดยาง
ดอนโพธ์ิทอง-หวัไมซุ้ง ถึงบา้น
นายสมภาค ปาลพนัธ์ ซอย 15  

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด) 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

72 โครงการเสริมดิน(บางจุด)และ
ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 3 จากถนนดอนโพธ์ิทอง 
-หวัไมซุ้ง ซอย10 ทองเสือข่วน  
ถึง ซอย1 หวัไมซุ้ง 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร  
ยาว 1,590 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด) 
 

- 155,520 155,520 155,520 155,520 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ปักพาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ  หมู่ท่ี 6  
บา้นนายฉลวย เชิดฉนัท ์

เพ่ือส่องสวา่งเส้นทางใน
การใชร้ถใชถ้นน 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด) 
 

 785,000 785,000 785,000 785,000 1 สาย ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะปักพาดสาย 
พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  
หมู่ท่ี 6 บา้นนายเคล้ิม  
รักศรีสวา่ง 

เพ่ือส่องสวา่งเส้นทางใน
การใชร้ถใชถ้นน 

(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 
 

- 550,000 550,000 550,000 550,000 1 สาย ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการใชร้ถ
ใชถ้นน 

กองช่าง 

75 โครงการยกระดบัถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกบดอดัแน่น
คลองระบายน ้า 1ซ สองพ่ีนอ้ง
ฝ่ังซา้ย หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน
และการคมนาคมสะดวก 

ยกระดบัถนนดิน ฐานล่าง
กวา้ง 10.00 เมตร ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร สูงเฉล่ีย 
2.65 เมตร ยาว 2,450 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 13,892,000 13,892,000 13,892,000 13,892,000 1 สาย มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

รวม 75 โครงการ - - 7,820,970 34,846,420 49,863,520 49,863,520 49,863,520 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  การพฒันาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจังหวดัที่ 7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน   
  3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    3.2 แผนงานการเกษตร 

  
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างดาดคลอง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1   
นานายมานพ พรหมเดช 

 เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

บริเวณนานายมานพ พรหมเดช   
ถึงสวน นางอ านวย ก ามอญ   
ปากคลองกวา้ง 3.00 ม.  
ลึก 1.60 ม. กน้ 0.70 ม.  
หนา 0.07 ยาว 568 ม.   

- - 1,481,000 1,481,000 1,481,000  มีดาดคลอง
คอนกรีต 
เพ่ิมข้ึน 
1 สาว  
ยาว 568 เมตร 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

 กองช่าง 

2 ขดุลอกคูนาสาธารณะ
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 
บริเวณบ่อกุง้ 

 เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

บริเวณบ่อกุง้บา้น 
นายสุนทร นาถสมพนัธ์ุ  
ถึงบา้นนายแล คชาพนัธ์ ระยะทาง 
1,700 ม. 

- - 125,000 125,000 125,000  ระยะทาง 
ขดุลอกคูนา 
1,700 เมตร  

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  
 
 

3 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน ้า 
จ  านวน 2 จุด หมู่ท่ี 1 

 มีประตูเปิด-ปิด น ้า
และกกัเก็บน ้า 

จุดท่ี 1 อ่างวิดน ้าขา้งท่ีนายนาวา 
บุญรักษา ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน ้า   
จ านวน 1 บาน  
จุดท่ี 2 บริเวณ สะพาน คสล. ขา้ม
คลองระบาย 1 ช สองพ่ีนอ้ง ก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน ้า  พร้อมฝังท่อคลอง 
ขนาดØ 0.80 ม. จ านวน 8 ท่อน และ 
อ่างวิดน ้า จ านวน 1 อ่าง 

- - 490,000 490,000 490,000 มีประต ู
ระบายน ้า 2 จุด  

มีประตูเปิด-ปิดน ้า เพ่ือกกัเก็บ
น ้าเพ่ือการเกษตร 

 กองช่าง  
 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างดาดคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 จากดาด 
คอนกรีตเดิม บริเวณ 
สวนนายวิษณุ แกว้เมฆ 

 เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากดาดคอนกรีตเดิม บริเวณ
สวนนายวิษณุ  แกว้เมฆ  
ถึงเขตต าบล ดอนก ายาน 
ระยะทาง 320 ม.ปากคลอง
กวา้ง 2.20 ม. กน้คลองกวา้ง 
0.60 ม. ลึก 1.50 หนา 0.07 ม. 

- - 864,000 864,000 864,000 มีดาดคลอง
คอนกรีต 
เพ่ิมข้ึน 
1 สาว  
ยาว 320 เมตร 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

 กองช่าง 

5 ก่อสร้าง ดาดคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 4 จากนานาย
จ าเนียร ชาวประชา 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากนานายจ าเนียร ชาวประชา 
ถึง บา้นป้าพรวน ปากคลอง
กวา้ง 2.20 ม. กน้คลองกวา้ง 
0.60 ม. ลึก1.20 ม. 
หนา 0.07 ม. ยาว 430 ม. 

- - 1,161,000 1,161,000 1,161,000 มีดาดคลอง
คอนกรีต 
เพ่ิมข้ึน 
1 สาว  
ยาว 430 เมตร 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

 กองช่าง 

6 ก่อสร้าง ดาดคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 4 ต่อจากดาด
คอนกรีตเดิมบา้น 
ผอ.ณรงค ์อินทร์สุข  

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

บริเวณบา้นผอ.ณรงค ์อินทร์สุข     
ถึง บา้นนายบุญรอด ปรีสงค ์
ปากคลองกวา้ง 3.50 ม.  
กน้คลองกวา้ง 1.20 ม.  
ลึก 2.00 เมตร หนา 0.07 ม.
ระยะทาง 325 ม. 

- - 1,137,500  1,137,500  1,137,500  มีดาดคลอง
คอนกรีต 
เพ่ิมข้ึน 
1 สาว  
ยาว 325 เมตร 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

 กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เปล่ียนท่อระบายน ้า  
หมู่ท่ี 4 บริเวณบริษทั 
สระหลวง 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

เปล่ียนท่อระบายน ้า  
จ านวน 5 จุด จากบริเวณ
บริษทัสระหลวง จ ากดั ถึง
บา้นนายบุญรอด ปริสงค์ 
ขนาดท่อคสล. Ø 1.00 ม.  
พร้อมดินกลบหลงัท่อ  

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนจุด 
ท่ีเปล่ียนท่อ
ระบายน ้า 5 จุด 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

 กองช่าง 

8 ก่อสร้างดาดคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี4 บริเวณบา้น 
นายประไพ แกว้เมฆ 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากบา้นนายประไพ แกว้เมฆ 
ถึงบา้น นายพล รัตกินโต ปาก
คลองกวา้ง 2.20 ม. กน้คลอง
กวา้ง 0.60 ม. ลึก 1.20 ม. หนา 
0.07 ม. ยาว 305 ม.  

- - 850,000  850,000  850,000  มีดาดคลอง
คอนกรีต 
เพ่ิมข้ึน 
1 สาย  
ยาว 305 เมตร 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

 กองช่าง 

9 ขดุลอกคูนาสาธารณะ
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4  
จากบา้นนายหวาน  
พลูคลา้ยวงษ ์

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากบา้นนายหวาน    พลูคลา้ยวงษ์ 
ถึงนานายปัญญา สภาพเดิม 
ปากกวา้ง 2.50 ม. กน้คอลง
กวา้ง 0.60 ม. ลึก 1.00 ม.  
ยาว 1,100 ม. สภาพใหม่ 
ปากกวา้ง 2.50 ม. กน้คลอง
กวา้ง 0.80 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 1,100 ม.  

- - 75,000  75,000  75,000  ระยะทาง 
ขดุลอกคูนา 
1,100 เมตร  

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 วางท่อ PVC 
 เพ่ือระบายน ้า 
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4  
บา้นนายบุญรอด ปริสงค์ 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

วางท่อ PVC ขนาด 12 น้ิว  
ชั้น 8.5  จากบา้น นายบุญรอด 
ปริสงค ์ถึงบา้นนายด า เสือจุ่น  
ความยาว 652 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง 
วางท่อ PVC  
525 เมตร  

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  
 
 
 

11 ขดุลอกคูนาสาธารณะ
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 
สายเล่ียงเมือง ถนน
หมายเลข 357 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

สายเล่ียงเมืองถนนหมายเลข 
357 ระยะทาง 720 ม. ปากเดิม
กวา้ง 2.00  ม. กน้กวา้ง  
0.60 ม. ลึก1.00.ม. ปากใหม่
กวา้ง 2.00 ม. กน้กวา้ง  
0.60 .ม. ลึก 1.50 ม. 

 - -  50,000  50,000  50,000  ระยะทาง 
ขดุลอกคูนา 
720 เมตร  

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  
 
 
 

12 ก่อสร้างดาดคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 6 จากบา้น 
นายจรูญ ชอ้ยสามนาค 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากบา้นนายจรูญ     ชอ้ยสามนาค  
ถึงถนนมาลยัแมน ดาดคลอง
คอนกรีต ปากคลองกวา้ง 
2.50 ม. กน้กวา้ง 0.60 ม. ลึก 
1.20 ม. หนา 0.07 ม.ระยะทาง 
1,000 ม.  

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีดาดคลอง
คอนกรีต 
เพ่ิมข้ึน 
1 สาย  
ยาว 1,000 เมตร 

 มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

 กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 2  
 

เพ่ือการระบายน ้าไม่ให้
ท่วมขงัในพ้ืนท่ีชุมชน/
บา้นเรือน  

บริเวณบา้นนางสุภกัษร 
แกว้วิชิต ถึงดาดคลอง
คอนกรีต ฝังท่อ คสล.  
พร้อมบ่อพกั และเจาะท่อลอด
ถนนลาดยางระยะทางยาว
รวม 73 เมตร (ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด) 

102,900 - 102,900 102,900 102,900 1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็วและไม่ท่วมขงัส่งกล่ิน
เหมน็ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
พร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 2  
 

เพ่ือการระบายน ้าไม่ให้
ท่วมขงัในพ้ืนท่ีชุมชน/
บา้นเรือน  

บริเวณบา้นนางเล็ก ไหมสี  
ถึง ดาดคลองคอนกรีต  
ฝังท่อ คสล. พร้อมบ่อพกัและ
เจาะท่อลอดถนนลาดยาง 
ระยะทางยาวรวม 54  เมตร  
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  

89,250 - 89,250 89,250 89,250 1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็วและไม่ท่วมขงัส่งกล่ิน
เหมน็ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพกั หมู่ท่ี 2  

เพ่ือการระบายน ้าไม่ให้
ท่วมขงัในพ้ืนท่ีชุมชน/
บา้นเรือน  

บริเวณบา้นนางสาล่ี พนัธ์ุไทย 
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพ่ี
นอ้ง ฝังท่อ คสล. พร้อมบ่อ
พกัและวางท่อลอดคนัคลอง
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง
ระยะทางยาวรวม 307 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

262,500 - 262,500 262,500 262,500 1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็วและไม่ท่วมขงัส่งกล่ิน
เหมน็ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 วางท่อระบายน ้าคูนา
สาธารณะ หมู่ท่ี 4   
บริเวณทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 321 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

จากบริเวณทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 321 ถึงบริเวณนา
นายบุญรอด  ปรีสงค ์โดยฝัง
ท่อ คสล.  จ านวน 6 จุด 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  

320,000   - 320,000   320,000   320,000   1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

17 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4
จากบริเวณถนนสาย
สามเหล่ียม – พนัต าลึง     
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

จากบริเวณถนนสาย
สามเหล่ียม – พนัต าลึง  ถึง
บริเวณท่ีนายอ านวย 
สงัวรรณะ ยาว 800 เมตร 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) 

57,750 - 57,750 57,750 57,750 1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงท่อระบายน ้า
คอนกรีตเหล็กพร้อมอ่าง
วิดน ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี 5 
   

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

บริเวณหวับึงไผแ่ขก 
บริเวณท่ีนานายฉุน  พนัธ์มุข   
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)    

94,500 - 94,500 94,500 94,500 1 แห่ง มีการระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการขดุลอกคูนา
สาธารณะพร้อมฝังท่อ 
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้การระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

จากถนนสายดอนโพธ์ิทอง-วงัพระ
นอน ถึงคลองทิ้งน ้า (ทา้ยบึงลาดคา) 
สภาพเดิม ปากคูกวา้งเฉล่ีย 2.00 
เมตร  กน้คูกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.70 เมตร ยาว 620 เมตรสภาพหลงั
ขดุลอก ปากคูกวา้งเฉล่ีย 2.80 เมตร  
กน้คูกวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร ยาว 620 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินขดุ 1,546 ลบ.ม. 

55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 มีคูนาสาธารณะ
ส่งน ้าระบายน ้า
สะดวกสบายใน
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

คูนาสาธารณะมีการระบายน ้า
ท่ีสะดวกเพ่ิมข้ึน 

กช. 

20 โครงการฝังท่อระบายน ้า 
หมู่ท่ี 2 (บา้นดอนครก) 
จากบา้นนายสนัเข่ือน  
เรืองวิทย ์ถึงคลอง 
คสล. (บริเวณนา 
นายทองค า ปาลพนัธ์)  

เพื่อให้มีการระบาย 
น ้าท่ีสะดวก 

ฝังท่อระบายน ้า  
ø0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัคสล.  
ยาว 420 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 55,300 55,300 55,300 55,300 1 จุด มีการระบายน ้าท่ีดีสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการเปล่ียนท่อ
ระบายน ้าคสล.  
หมู่ท่ี 3 จากคลองทิ้งน ้า 
ถึงคลองระบายน ้า1ซา้ย
สองพ่ีนอ้ง  

เพื่อให้มีการระบาย 
น ้าท่ีสะดวก 

จ านวน 5 จุด  
พร้อมอ่างวิดน ้า  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 180,000 180,000 180,000 180,000 5 จุด มีการระบายน ้าท่ีดีสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการเปล่ียนท่อระบายน ้าค
สล. หมู่ท่ี 3 จากหวัไมซุ้งซอย 14  
ถึงถึงคลองระบายน ้า1ซา้ย 
สองพ่ีนอ้ง  

มีการระบายน ้าท่ีดีสะดวก 
รวดเร็ว 

จ  านวน 3 จุด  
พร้อมอ่างวิดน ้า  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 3 จุด มีการระบายน ้าท่ีดีสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 โครงการขดุลอกคูนาสาธารณะ 
หมู่ท่ี 3 จากบา้นนายแกว้ ภูมิศรี 
ถึงบา้นนายมณเฑียร  ฤทธ์ิเดช  

เพ่ือให้มีการระบายน ้าท่ีดี ยาว 1,200 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ีดีสะดวก กองช่าง 

24 โครงการดาดคลองคอนกรีต 
หมู่ท่ี 4 หลงับา้น 
นายประไพ  แกว้เมฆ  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร  
กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 1.20 หนา 0.07 เมตร ยาว 
350 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีอบต.ก าหนด) 

- 665,000 665,000 665,000 665,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ีสะดวกข้ึน กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างบานประตู 
เปิด-ปิดน ้า หมู่ท่ี 4 บริเวณคลอง
ชลประทาน2ซา้ย สามชุก1 

เพ่ือเป็นการเก็บกกัน ้าส่ง
น ้าและชะลอการไหล 
ของน ้า 

ก่อสร้างบานประตู 
เปิด-ปิดน ้าขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 แห่ง มีประตูเปิด-ปิดน ้าในการเก็บ
กกัน ้าในการท าเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการเปล่ียนท่อระบายน ้า  
หมู่ท่ี 4 จากบา้นผอ.ณรงค ์ อินทร์สุข 
ถึงบา้นนายบุญรอด  ปรีสงค ์ 

เพ่ือให้มีการระบายน ้าท่ีดี ฝังท่อระบายน ้า ø1.00เมตร  
จ านวน 5 จุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 5 จุด มีการระบายน ้าท่ีดี
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 5 
จากบึงไผแ่ขก ถึงบา้นนางเล่ือม  
เพง็จนัทร์ พร้อมอ่างวิดน ้า 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร กน้คลอง
กวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.20 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ยาว 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 570,000 570,000 570,000 570,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการเปล่ียนท่อระบายน ้าทิ้ง  
หมู่ท่ี 5 เส้นเล่ียงเมือง  

เพ่ือให้มีการระบายน ้าท่ีดี ฝังท่อระบายน ้า ø 0.80เมตร 
จ านวน 10 จุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 10 จุด มีการระบายน ้าท่ีดี
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 5  
จากบึงไผแ่ขกถึงบา้น 
นายอ านาจ แตงร่ืน  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.20 เมตร กน้คลอง
กวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ยาว 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 570,000 570,000 570,000 570,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 5 
จากบึงไผแ่ขกถึงนานางวนัเพญ็  
ฤทธ์ิกนัโต (เส้นหลงัโรงเรียน 
วดัอุทุมพราราม)  

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.20 เมตร กน้
คลองกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.50 
หนา 0.07 เมตร ยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 950,000 950,000 950,000 950,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

31 โครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ท่ี 6  
จากบา้นนายเชวง พวงทองใบ ถึง
บา้นนางปรชุม พลิคง  

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.00 เมตร กน้
คลองกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.20 
หนา 0.07 เมตร ยาว 280 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 532,000 532,000 532,000 532,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

32 โครงการดาดคลองคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบา้นนายชว้น สุมูลเวช ถึง
นานายมานพ พรหมเดช หมู่ท่ี 1  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร กน้
คลองกวา้ง 0.80 เมตรลึก 1.60 
เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 580 
เมตร พร้อมวางท่อคสล. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
ต่อจากเดิมเส้นดอนมะขามเทศ  
หมู่ท่ี 2  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้
น ้าท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.20 เมตร กน้
คลองกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.50 
หนา 0.07 เมตร ยาว 330 เมตร 
พร้อมวางท่อคสล. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.ก าหนด) 

- 660,000 660,000 660,000 660,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง 
บานประตูเปิด-ปิดน ้า 
หมู่ท่ี 2 บริเวณคลองชลประทาน 
ฝ่ังตะวนัออก (1ซา้ย1ขวา1ขวา)  

เพ่ือเป็นการเก็บกกัน ้าส่งน ้า
และชะลอการไหล 
ของน ้า 

แยกอุโมงค ์(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 สาย มีประตูเปิด-ปิดน ้าใน
การเก็บกกัน ้าในการ
ท าเกษตร 

กองช่าง 

35 โครงการดาดคลองคอนกรีตหมู่ท่ี 4 
จากแยกถนนสามเหล่ียม –ไผแ่ขก  
ถึงบา้นนางร าพวน รสมณี  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้น ้า
ท่วมขงั 

ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร 
กน้กวา้ง 0.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ยาว 425 เมตร 
พร้อมวางท่อคสล. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 807,500 807,500 807,500 807,500 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

 

36 โครงการขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 5 
จากคลองงูเห่า ถึงบา้นนายศรี เสือเปรม 
 

เพ่ือให้มีการระบายน ้าท่ีดี ความยาว 400 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

 

37 โครงการดาดคลองคอนกรีตหมู่ท่ี 6 
สายดอนกระพ้ีต่อจากเดิมถึงสุดสาย 
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อการเกษตรและไม่ให้น ้า
ท่วมขงั 

ยาว 500 เมตร 
พร้อมวางท่อคสล. 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท่ีอบต.ก าหนด) 

- 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1 สาย มีการระบายน ้าท่ี
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2  แผนงานการเกษตร 

  
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ขดุลอกบึงไผแ่ขก เพ่ือให้สามารถเก็บกกัน ้า 
ไดม้ากข้ึน 

ขดุลอกบึงไผแ่ขก กวา้งเฉล่ีย 
130 เมตร ยาว 2,300 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.สามารถเก็บกกัน ้าไดเ้พ่ิมข้ึน 
2.พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิต 
ท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

39 ขดุลอกบึงลาดคา เพ่ือให้สามารถเก็บกกัน ้า 
ไดม้ากข้ึน 

ขดุลอกบึงลาดคา กวา้งเฉล่ีย 
100 เมตร ยาว 700 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.สามารถเก็บกกัน ้าไดเ้พ่ิมข้ึน 
2.พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิต 
ท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

40 ขดุลอกคลอง
ชลประทาน  
1ซ 1ข 1ข  
(ดอนทอง) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองชลประทาน  
1ซ 1ข 1ข คลองกวา้งเฉล่ีย 
40 เมตร ยาว 3,600 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร  

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝน
ทิ้งช่วงและการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย  
126,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

41 ขดุลอกคลอง
ชลประทาน  
1ซ 1ข 1ข  
(ดอนกร่าง) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองชลประทาน  
1ซ 1ข 1ข คลองกวา้งเฉล่ีย 
40 เมตร ยาว 3,600 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร  

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝน
ทิ้งช่วงและการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 
126,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2  แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ขดุลอกคลอง
ชลประทาน  
1ซ 1ข 1ข  
(หวัไมซุ้ง) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองชลประทาน  
1ซ 1ข 1ข คลองกวา้ง
เฉล่ีย 40 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร  

4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย  
126,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

43 ขดุลอกคลอง 
ระบาย 1 ซา้ย 
สองพ่ีนอ้ง 
(หวัไมซุ้ง) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลอง 
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง 
คลองกวา้งเฉล่ีย 40 เมตร 
ยาว 5,800 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

7,554,000 7,554,000 7,554,000 7,554,000 7,554,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย  
203,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

44 ขดุลอกคลอง 
ระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีนอ้ง 
(ดอนอา้ยดาว) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลอง 
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง 
คลองกวา้งเฉล่ีย 40 เมตร 
ยาว 5,800 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

7,554,000 7,554,000 7,554,000 7,554,000 7,554,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 
 203,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2  แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ขดุลอกคลอง 
ระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีนอ้ง 
(หนองน ้าเตา้) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลอง 
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง 
คลองกวา้งเฉล่ีย 40 เมตร 
ยาว 5,800 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

7,554,000 7,554,000 7,554,000 7,554,000 7,554,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 
 203,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

46 ขดุลอกคลอง
ชลประทาน  1ข 1ข  
(หนองลาน) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองชลประทาน  
1ข 1ข คลองกวา้งเฉล่ีย 
50 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย  
90,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

47 ขดุลอกคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1  
(สามเหล่ียม) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1  
คลองกวา้งเฉล่ีย 50 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

5,974,000 5,974,000 5,974,000 5,974,000 5,974,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย  
160,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ขดุลอกคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1  
(ไผแ่ขก) 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลองสาธารณะไวเ้ป็น
ตน้ทุนส ารองกรณีฝนทิ้งช่วง
และการเพราะปลูกพืชนอก
ฤดูกาลการผลิต 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1  
คลองกวา้งเฉล่ีย 50 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

5,974,000 5,974,000 5,974,000 5,974,000 5,974,000 ปริมาณ 
การเก็บกกัน ้า 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและการเพราะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย  
160,000 ลบ.ม 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก 
คอลงสาธารณะในกรณีฝน 
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

รวม 48 โครงการ - - 68,302,200 75,834,800 86,350,500 86,350,500 86,350,500 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 5  การส่งเสริมการศึกษา การกฬีามุ่งความเป็นเลศิในระดบัสากล  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกบัความต้องการประชาชน   
  2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านยกระดบัคุณภาพชีวติและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
      2.1  แผนงานการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขนาดใหญ่
พร้อมร้ัวและเสาธง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู่ท่ี 5 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน สามารถรองรับ 
เด็กไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 5 
พิกดั    
N 14.478310 
E 100.051004 

- 6,498,000 6,498,000 6,498,000 6,498,000 มีศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเพ่ิม 
จ านวน 1 แห่ง  

มีอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีดี 
มีมาตรฐาน  

กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ - - - 6,498,000 6,498,000 6,498,000 6,498,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 2  การพฒันาด้านการท่องเทีย่วสู่สากล  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ไีด้มาตรฐาน   
  3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง รหสัทาง
หลวงทอ้งถ่ิน สพ.ถ. 
56-002 สายทาง 
บา้นดอนโพธ์ิทอง –  
บา้นดอนโก (สพ.2035) 

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง   
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2,935 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ พิกดั  N 
14.423802 E 100.024060 
จุดส้ินสุด พิกดั  N 
14.401222 E 100.015584 

- 1,500,000 9,861,000 9,861,000 9,861,000 ระยะทางท่ี
ไดรั้บการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง 
2,935 เมตร 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง รหสัทาง
หลวงทอ้งถ่ิน สพ.ถ. 
56-003 สายทาง 
บา้นหวัไมซุ้ง - บา้นอุโมง 
(สพ.2035) 

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง   
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 1,685 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ พิกดั  N 
14.403691 E 100.012991 
จุดส้ินสุด พิกดั  N 
14.412674 E 100.002795 

- - 5,661,000  5,661,000  5,661,000  ระยะทางท่ี
ไดรั้บการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง 
1,685 เมตร 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงพฒันาบึงสาธารณะ
(บึงไผแ่ขก) เป็นบึงหลวง 
ร.10 ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ดงัน้ี   
                    
3.1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (Asphalt 
Concpete) สายไผแ่ขก 
ซอย 1 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐานและ
คมนาคมสะดวก 

 
 
 
 
 
 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,486 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีก าหนด) จุดเร่ิมตน้ พิกดั 
N 14.476892 E 100.052277 
จุดส้ินสุด พิกดั N 
14.477198 E 100.051141 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14,000,000 

 
 
 
 
 
 

14,000,000 

 
 
 
 
 
 

14,000,000 

 
 
 
 
 
 

14,000,000 

 
 
 
 
 
 
มีถนนลาดยาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 3,486 เมตร 

 
 
 
 
 
 
มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงพฒันาบึงสาธารณะ
(บึงไผแ่ขก) เป็นบึงหลวง 
ร.10 ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ดงัน้ี 
                      
3.2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (Asphalt 
Concpete) สายไผแ่ขก 
ซอย 3 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐานและ
คมนาคมสะดวก 

 
 
 
 
 
 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 3,486 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีก าหนด)จุดเร่ิมตน้ พิกดั N 
14.477318 E 100.050287 
จุดส้ินสุด พิกดั N 
14.476742 E 100.052092 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

7,500,000 

 
 
 
 
 
 

7,500,000 

 
 
 
 
 
 

7,500,000 

 
 
 
 
 
 

7,500,000 

 
 
 
 
 
 
มีถนนลาดยาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 3,486 เมตร 

 
 
 
 
 
 
มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ยกระดบัถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก 
บดทบัแน่น ถนนคนั
คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีนอ้ง  ฝ่ังซา้ย  
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐานและ
คมนาคมสะดวก 

ปรับปรุงยกระดบัถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก
บดทบัแน่น ถนนคนัคลอง
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง  
ฝ่ังซา้ย หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 
ผิวจราจรดา้นบนกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 2,840 เมตร  ฐาน
ถนนกวา้งเฉล่ีย 10.00 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ พิกดั N 
14.434793 E 100.051670 
จุดส้ินสุด พิกดั N 
14.415638 E 100.040490 

- - 25,560,000 25,560,000 25,560,000 ระยะทางท่ี
ไดรั้บการ
ปรับปรุง
ยกระดบัถนน
ดินระยะทาง  
2,480 เมตร 

มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ยกระดบัถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกบด
ทบัแน่น ถนนคนัคลอง
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง  
ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 1 , 2  
และหมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐานและ
คมนาคมสะดวก 

ปรับปรุงยกระดบัถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก
บดทบัแน่น ถนนคนัคลอง
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง  
ฝ่ังซา้ย หมู่ท่ี 1 , 2 และหมู่ท่ี 
3 ผิวจราจรดา้นบนกวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 5,870 เมตร  
ฐานถนนกวา้งเฉล่ีย 10.00 
เมตร จุดเร่ิมตน้ พิกดั N 
14.438623 E 100.052598 
จุดส้ินสุด พิกดั N 
14.400476 E 100.025938 

- - 52,830,000 52,830,000 52,830,000 ระยะทางท่ี
ไดรั้บการ
ปรับปรุง
ยกระดบัถนน
ดินระยะทาง  
2,480 เมตร 

มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง รหสัทาง
หลวงทอ้งถ่ิน สพ.ถ. 
56-001 สายทางบา้น
สามเหล่ียม-บา้นพนัต าลึง 
(สพ 3263) 

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2,935 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ พิกดั  N 
14.464820 E 100.047656 
จุดส้ินสุด พิกดั  N 
14.459563 E 100.060339 

- - 5,265,000 5,265,000 5,265,000 ระยะทางถนนท่ี
ไดรั้บการ
ซ่อมแซม  
ยาว 2,935 เมตร 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนคนัคลอง
ชลประทาน  1 ขวา 1 ขวา 
ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนคนัคลอง
ชลประทาน  1 ขวา 1 ขวา 
ฝ่ังขวา  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 
0.15 เมตร จุดเร่ิมตน้ พิกดั  
N 14.445369 E 100.050081 
จุดส้ินสุด พิกดั  N 
14.447733 E 100.030033 

- - 5,038,000 5,038,000 5,038,000 มีถนนคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 1 สาย 
ยาว 2,290 เมตร 

ประชาชนมีความปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ยกระดบัถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกบด
ทบัแน่น ถนนคนัคลอง
ธรรมชาติ  ฝ่ังขวา หมู่ท่ี4 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐานและ
คมนาคมสะดวก 

ปรับปรุงยกระดบัถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก
บดทบัแน่น ผิวจราจร
ดา้นบนกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 1,410 เมตร  ฐานถนน
กวา้งเฉล่ีย 10.00 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ พิกดั  N 
14.471008 E 100.040081 
จุดส้ินสุด พิกดั  N 
14.467769 E 100.049449 

- - 12,690,000 12,690,000 12,690,000 ระยะทางท่ี
ไดรั้บการ
ปรับปรุง
ยกระดบัถนน
ดินระยะทาง  
1,410 เมตร 

มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ยกระดบัถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกบด
ทบัแน่น ถนนคนัคลอง
ระบาย สามชุก 1  ฝ่ังขวา 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐานและ
คมนาคมสะดวก 

ปรับปรุงยกระดบัถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก
บดทบัแน่น ถนนคนัคลอง
ธรรมชาติ  ฝ่ังขวา หมู่ท่ี4 
ผิวจราจรดา้นบนกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 1,590 เมตร  ฐาน
ถนนกวา้งเฉล่ีย 10.00 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ พิกดั  N 
14.471353 E 100.040252 
จุดส้ินสุด พิกดั  N 
14.476700 E 100.044664 

- - 14,310,000 14,310,000 14,310,000 ระยะทางท่ีไดรั้บ
การปรับปรุง
ยกระดบัถนนดิน 
ระยะทาง  
1,590 เมตร 

มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถงัน ้า
ใส ขนาด 100 ลบ.ม. 
พร้อมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใชใ้นการเก็บน ้าประปาให้
มากข้ึนและเพ่ือใชใ้นการผลิต
น ้าประปาให้มากข้ึน 

ก่อสร้างถงัน ้าใส ขนาด 100 
ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อน ้า
บาดาล ประปาหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 2 พิกดั  N 14.411432 
E 100.046270 

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีถงัน ้าใส 
ขนาด 100  
ลบ.ม. 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ - - 1,500,000 9,861,000 154,015,000 154,015,000 154,015,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่ 2  การพฒันาด้านการท่องเทีย่วสู่สากล  
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ไีด้มาตรฐาน   
  3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    3.1 แผนงานเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงพฒันาบึงสาธารณะ
(บึงไผแ่ขก) เป็นบึงหลวง 
ร.10 ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ดงัน้ี   
                       
1.1. โครงการพฒันาบึง
สาธารณะ  (บึงไผแ่ขก) 
ขดุลอกบึงไผแ่ขก 
 

 
 
 
 
 
 
1.เพ่ือเป็นการอนุรักษแ์หล่งน ้า
ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและไม่ถูก
ท าลาย 
2.เพื่อให้มีสถานท่ีสาธารณะ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 
 
 
 
 
 
ปริมาณดินขดุลอก  
266,211 ลบ.ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด) 
พิกดั N14.480344 
E100.051978 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

22,000,000 

 
 
 
 
 
 

22,000,000 

 
 
 
 
 
 

22,000,000 

 
 
 
 
 
 

22,000,000 

 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
1.มีแหล่งน ้าอยูใ่นสภาพท่ีดี 
ไม่ถูกท าลาย 
2.ประชาชนมีสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบ ผ. 02/1 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   3.1 แผนงานเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการขดุลอกบึงลาด
คา หมู่ท่ี 2 

เพ่ือเป็นการอนุรักษแ์หล่งน ้า
ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและไม่ถูก
ท าลาย 

ปริมาณดินขดุลอก 164,786 
ลบ.ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด) พิกดั 
N14.413257 E100.044580 
 

- 13,677,000 13,677,000 13,677,000 13,677,000 1 แห่ง มีแหล่งน ้าอยูใ่นสภาพท่ีดี 
ไม่ถูกท าลาย 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - 35,677,000 35,677,000 35,677,000 35,677,000 - - - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ -ป้ายสามเหล่ียมหยดุตรวจ 
ชนิดโปร่ง จ  านวน 3 ชุด 

 
36,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ส านกัปลดั 

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน -ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 1 หลงั 
-โตะ๊คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตวั 

5,500 
3,800 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

กองคลงั 
กองคลงั 

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊  
จ านวน 1 เคร่ือง 

 
22,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กองคลงั 

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน -เกา้อ้ีบุนวมชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน  
จ านวน 1 ตวั 
-โตะ๊ท างานพร้อมกระจก  จ านวน 1 ตวั 
-พดัลมติดเพดาน  จ านวน 1 ตวั  

5,000 
 

6,500 
3,000 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

กองการศึกษา 
 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

5 กองช่าง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 
และขนส่ง 

-รถจกัรยานยนต ์ขนาด110ซีซี  
จ านวน 1 คนั  

- 40,000 
 

- - - กองช่าง 

6 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก  
จ านวน 2 ตู ้ 

- 10,000 - - - ส านกัปลดั 

7 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน  
จ านวน 2 ตวั 

- 5,000 - - - ส านกัปลดั 

8 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารตูร้วม 4ฟตุ 1 บาน 4 ล้ินชกั   
จ านวน 1 ตู ้

- 4,500 - - - ส านกัปลดั 

9 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ชั้นวางอเนกประสงค ์(มีแผน่หลงั) 
ขนาด 1195x455x1828 mm.   จ านวน 1 ตู ้

- 6,000 - - - ส านกัปลดั 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูโ้ชว ์ขนาด “80xD40xH190 cm” 
จ านวน 1 ตู ้

- 8,000 - - - ส านกัปลดั 

11 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊คอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ตวั  

- 2,000 - - - ส านกัปลดั 

12 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  

- 66,000 - -  ส านกัปลดั 
 

13 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวด า 
ชนิด Netwaork  แบบท่ี 2 (33 หนา้/นาที ) 

- 30,000 - - - ส านกัปลดั 

14 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บาน  
จ านวน 3 ตู ้ 

- 16,500 - - - กองคลงั 

15 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊คอมพิวเตอร์มีท่ีวาง CPU   
จ านวน 2 ตวั  

- 4,000 - - - กองคลงั 

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูช้ั้นวางแฟ้มตั้ง ขนาด 40 ช่อง 
 จ านวน 1 ตู ้

- 9,000 - - - กองคลงั 

17 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหล็กแบบมีล้ินชกั 5 ฟตุ 
พร้อมกระจก จ านวน 1 ตวั 

- 7,000 - - - กองคลงั 

18 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน 
จ านวน 2 ตวั 

- 5,000 - - - กองคลงั 

19 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 2 ชุด 

- 44,000 - - - กองคลงั 

แบบ ผ.03 แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  
(18 หนา้/นาที ) จ านวน 1 เคร่ือง 

- 2,600 - - - กองคลงั 

21 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์
งานบา้นงานครัว 

เคร่ืองท าน ้าเยน็แบบถงัคว  ่า   
จ านวน 1 ตู ้

- 5,000 - - - กองคลงั 

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บาน  
จ านวน 1 ตู ้ 

- 5,500 - - - กองช่าง 

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์น เคร่ืองสูบน ้าบาดาล ขนาด 7.5 แรงมา้  
พร้อมติดตั้ง 

- 140,000 140,000 140,000 - กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์น มอเตอร์สูบน ้า ขนาด 2 แรงมา้ 
จ านวน 2 ตวั 

- 21,500 21,500 21,500 - กองช่าง 

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2* (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 1 ชุด 

- 30,000 - - - กองช่าง 

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 
(inkjet Printer)  ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- 7,100 - - - กองช่าง 

27 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบท่ี 1* จ านวน 1 ชุด 

- 22,000 - - - กองการศึกษา 

28 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊คอมพิวเตอร์มีท่ีวาง CPU  
จ านวน 2 ตวั  

- 4,000 - - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์าน 
บา้นงานครัว 

เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  
จ านวน 2 เคร่ือง 

- 19,000 - - - กองสาธารณสุข 

30 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน  
จ านวน 2 ตวั 

- - 5,000 5,000 5,000 ส านกัปลดั 

31 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บแฟ้มสนักวา้ง 4 ชั้น จ  านวน 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู ้

- - 7,100 - 7,100 ส านกัปลดั 

32 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้อกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟตุ  
จ านวน 1 ตู ้

- - 5,500 5,500 5,500 ส านกัปลดั 

33 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลิตร  
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 13,000 - - ส านกัปลดั 

34 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน บอร์ดติดประกาศตูก้ระจกบานเล่ือน  
ขนาด 1.20 x 2.70 เมตร จ  านวน 2 บอร์ด 

- - 20,000 - - ส านกัปลดั 

35 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็ก 2 บาน ขนาดไมน้อ้ยกวา่ 90x45x180  ซม.  
จ านวน 2 ตู ้ 

- - 11,000 11,000 11,000 กองคลงั 

36 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารลานเล่ือน 5 ฟตุ  
จ านวน 2 ตู ้ 

- - 13,000 13,000 13,000 กองคลงั 

37 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูร้วม 3 ฟตุ 1 บาน 4 ล้ินชกั 
จ านวน 1 ตู ้

- - 3,500 3,500 3,500 กองคลงั 

38 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บแฟ้มสนักวา้ง ขนาด 4 ชั้น  
ช่องแฟ้ม 40 ช่อง จ านวน 2 ตู ้

- - 14,200 14,200 14,200 กองคลงั 

39 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีบุนวมแบบมีพนกัพิง - - 2,500 2,500 2,500 กองคลงั 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน 

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์  
มีท่ีวาง CPU จ านวน 1 ตวั ตวัละ 2,000 บาท 

- - 2,000 2,000 2,000 กองคลงั 

41 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองอ่านบาโคด้ จ  านวน 1 ตวั  - - 3,000 3,000 3,000 กองคลงั 
42 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนส่ง 
รถยนตบ์รรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคล่ือน 2 ลอ้  
2,400 ซีซี แบบดบัเบิ้ลแคบ 4 ประตู 

- - 868,000 868,000 868,000 กองคลงั 

43 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบท่ี 1 จอ 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 

- - 44,000 44,000 44,000 กองคลงั 

44 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
(18หนา้/นาที) 

- - 3,300 3,300 3,300 กองคลงั 

45 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader ) 

- - 700 700 700 กองคลงั 

46 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ชนิด Dot Matrix Printer  
แบบแคร่สั้น 

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลงั 

47 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้น 
งานครัว 

ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบ๊ิกฟตุ - - 9,400 9,400 9,400 กองคลงั 

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑเ์กษตร เคร่ืองพน่ยา ชนิดสะพายหลงั ขนาดคลชัท ์2.6 - - 3,500 3,500 3,500 กองช่าง 
49 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนส่ง 
รถยนตบ์รรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตร
กระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลงั
เคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต  ่ากวา่ 110 กิโลวตัต ์
ขบัเคล่ือน 2 ลอ้  
-แบบมีช่องวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) 

- - 715,000 715,000 715,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซีซี - - 56,000 56,000 56,000 กองช่าง 

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

เรืองทอ้งแบน ไฟอบร์กลาส  
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 17 ฟตุ 

- - 110,000 110,000 110,000 กองช่าง 

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองเจียร์ ขนาด 4 น้ิว 720 W - - 3,500 3,500 3,500 กองช่าง 
53 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองตดัไฟเอบร์ ขนาด 14 น้ิว 2200 W - - 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 
54 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน สวา่นไร้สาย  ขนาด 12 V - - 7,000 7,000 7,000 กองช่าง 
55 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองเช่ือม INVERTER ขนาด 160 A - - 11,500 11,500 11,500 กองช่าง 
56 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน 5 ฟตุ  

จ านวน 2 ตู ้ 
- - 13,000 13,000 13,000 กองช่าง 

57 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็กบานทึบ 5 ฟตุ พร้อมฐานรอง 
จ านวน 2 ตู ้ 

- - 11,000 11,000 11,000 กองช่าง 

58 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตู ้2 บานเปิด มือจบัฝัง 
จ านวน 1 ตู ้ 

- - 6,500 6,500 6,500 กองช่าง 

59 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ  
จ านวน 2 ตวั  

- - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

60 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน  
จ านวน 2 ตวั 

- - 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

61 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน แสตนแบบตั้ง 
จ านวน 2 ตวั 

- - 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊วางของ พ้ืนไมอ้ดั,ขาเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.60 ม.
ยาว 2.40 ม. จ านวน 12 ตวั 

- - 25,500 25,500 25,500 กองช่าง 

63 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊กลม พ้ืนพีวีซี , ขาเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 1.10 ม.  
จ านวน 12 ตวั 

- - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

64 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีนัง่ พีวีซี อยา่งหนา จ านวน 200 ตวั  - - 46,000 46,000 46,000 กองช่าง 
65 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  

แบบท่ี 2* (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 1 ชุด 

- - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

66 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์Aultifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
ขนาด A4 จ านวน 1 เคร่ือง  

- - 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 

67 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ บนัได อลูมิเนียมอยา่งหนา ขนาด 7 ขั้น  
จ านวน 2 อนั 

- - 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

68 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ เคร่ืองยนตเ์บนซิน พร้อมกกหางแบบ 4 จงัหวดั  
ขนาด 13 แรงมา้ จ  านวน 1 ตวั 

- - 29,000 29,000 29,000 กองช่าง 

69 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ ป้ัมลมสายพาน 3 แรง 2 สูบ  
จ านวน 1 ตวั 

- - 14,000 14,000 14,000 กองช่าง 

70 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้อกสารแบบ 2 บานทึบ 
จ านวน 3 ตู ้

- - 16,500 16,500 16,500 กองการศึกษา 

71 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้อกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 3 ตู ้

- - 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ไมแ้บบมีล้ินชกั 2 ดา้น ขนาด 5 ฟตุ  
พร้อมกระจก จ านวน 1 ตวั 

- - 6,500 6,500 - กองการศึกษา 

73 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก  
จ านวน 1 ตู ้

- - 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุข 

74 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั 
(ระบบinverter) ขนาด 24,000 บีทีย ู
 จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 36,400 36,400 36,400 กองสาธารณสุข 

75 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2* (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 1 ชุด 

- - 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข 

76 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 2 (38 หนา้/นาที) 
 

- - 15,000 15,000 15,000 กองสาธารณสุข 

77 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหล็กแบบมีล้ินชกั 5 ฟตุ พร้อมกระจก  
จ านวน 2 ตวั  

- - 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสุข 

78 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน  
จ านวน 2 ตวั 

- - 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุข 

79 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊วางคอมพิวเตอร์  
มีท่ีวาง CPU จ านวน 1 ตวั  

- - 3,000 3,000 3,000 กองสาธารณสุข 

80 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบอดัทา้ย  
จ านวน 1 คนั  

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑเ์กษตร เคร่ืองพน่หมอกควนัสารเคมีก าจดัยงุแมลง 
จ านวน 1 เคร่ือง  

- - 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุข 

รวม         81,800           513,000           4,994,200           4,954,100           4,799,700  - 

 
 

แบบ ผ.03 



ส่วนท่ี  4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท าร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๓)  

 
 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 
 
 



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 

ประเด็น... 
 



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย     

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ     
5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยนื ภายใตห้ลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง... 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภา พรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 

 
 

แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ต าบลดอนโพธิ์ทอง 
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
************************************************************************************* 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง  
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น   
11.       มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบท่ี 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 
 
 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง   :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุ ดการของ
ปีงบประมาณนั้น 
**************************************************************************************************** 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
     1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
     2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................ 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.............................. 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ
เพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

          

2. การพัฒนา
ด้านยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

          

3. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  …………..………. 

 
ยุทธศาสตร ์

 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมดใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี ................. 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการเสร็จ 
ปี ................... 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านการ
บริหารและการบริการ
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

        

2. การพัฒนาด้าน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

        

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

        

รวม         

 
       5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  …………… 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาด้านการบริหาร
และการบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

   

2. การพัฒนาด้านยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ............................ 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไป 

      
      

รวม 
     

 
ส่วนที่  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ    
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
งบประมาณ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดงบประมาณ 

********************************************************************************************** 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ อปท. ................................................................................................ 
2.  วัน/เดือนปีที่รายงาน............................................................................................. 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  …………………… 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ 
ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

  

2. การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  

รวม   
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก การด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม 
   

แบบท่ี 3/1 แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ …………………………………………………………… 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม 
 

 



 
 
 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
               ในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธิ์ทองภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
****************************************************************************************************** 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)    ชาย  (2)    หญิง 
 
2.  อายุ  (1)    ต่ ากว่า  20  ปี (2)    20 – 30  ปี   (3)    31 – 40  ปี 
  (4)    41 – 50  ปี (5)    51 – 60  ปี   (6)    มากกว่า  60  ปี 
 
3.  การศึกษา (1)    ประถมศึกษา (2)    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)    ปริญญาตรี (5)    สูงกว่าปริญญาตรี  (6)    อ่ืน ๆ 
 
4.  อาชีพหลัก (1)    รับราชการ  (2)    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)    ค้าขาย 
           (4)    ธุรกิจส่วนตัว (5)    รับจ้าง   (6)    นักเรียนนักศึกษา  
       (7)    เกษตรกร             อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................ 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทองในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 

แบบท่ี 3/2 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ใน 
               แต่ละยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธิ์ทองในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
****************************************************************************************************** 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)    ชาย  (2)    หญิง 
 
2.  อายุ  (1)    ต่ ากว่า  20  ปี (2)    20 – 30  ปี  (3)    31 – 40  ปี 
  (4)    41 – 50  ปี (5)    51 – 60  ปี  (6)    มากกว่า  60  ปี 
 
3.  การศึกษา (1)    ประถมศึกษา (2)    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)    ปริญญาตรี (5)    สูงกว่าปริญญาตรี  (6)    อ่ืน ๆ 
 
4.  อาชีพหลัก (1)    รับราชการ  (2)    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)    ค้าขาย 
           (4)    ธุรกิจส่วนตัว (5)    รับจ้าง   (6)    นักเรียนนักศึกษา  

(7)    เกษตรกร             อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................  
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทองในการพัฒนา 
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) 
ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทองเท่าใด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การพัฒนาด้าน
บุคลากร , เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน , การปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ , ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(80  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (10 คะแนน)  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (10 คะแนน)  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  

 
 
 
 

แบบท่ี 3/3 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพ สงเคราะห์คนชรา สงเคราะห์คนพิการ สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนด้านการศึกษา การ
จัดกิจกรรมวันเด็ก การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดระบบขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกจิต
ส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย แก้ไขปัญหายาเสพติดฯลฯ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(80  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (10 คะแนน)  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (10 คะแนน)  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  

 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ถนน         
ทางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา งานสาธารณสุข งานกีฬา 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(80  คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (10 คะแนน)  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (10 คะแนน)  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  

 
 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
 

 
 



4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 (4.4.๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย 
น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข  คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด       
การท าลาย การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย         
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

  

(4.4.2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต   จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม  การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ าประปา /แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ   จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ  โดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

/(๒.๓)  ผลจาก... 
 

 



  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา   จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้ อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
  

 


	IMG_20190917_0014
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

