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ค ำน ำ 

 

        ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองภายใต้การก ากับตรวจสอบดูแลของหน่วยงานรัฐและผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า "แผนพัฒนา" หมายความว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น "แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธิ์ทองจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น  
 

        แต่ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือให้สอดคล้องคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นต่อไป  
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ส่วนท่ี  1 
สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 
1 ด้ำนกำยภำพ 
   1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 1 ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลดอนโพธิ์ทองเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2538  โดยมีอาณาเขต  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 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และพ้ืนที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  
 

1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะทางภูมิอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   
 

1.4  ลักษณะของดิน 
  ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การท านาและการเกษตร 
 

2.ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1  เขตกำรปกครอง 

  ต าบลดอนโพธิ์ทองมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งสิ้น  6  หมู่บ้าน   ดังนี้     
            หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรัตน์  ศรีสุข 

            หมู่ที่  2  บ้านดอนอ้ายดาว         ก านันต.ดอนโพธิ์ทอง นางธนาภา  ค านวณศิลป์ 
            หมู่ที่  3  บ้านทองเสือข่วน         ผู้ใหญ่บ้าน     นายจักรพงศ์  เพ็งสุวรรณ์  
            หมู่ที่  4  บ้านสามเหลี่ยม  ผู้ใหญ่บ้าน  นายขวัญชัย  นุ่มสุข 
            หมู่ที่  5  บ้านไผ่แขก  ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมพร  ภู่คงพันธุ์ 
            หมู่ที่  6  บ้านหนองลาน  ผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวสุภาภรณ์  เอ่ียมน้อย 
 

 2.2  กำรเลือกตั้ง   
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 6 หมู่บ้าน มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 6 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 คน และได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2555 ดังนี้ 
         สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ทอง 
 1. นายศรัณยู  คงสมจิตต์    สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ทอง 
 2. นายวิจิต  สูมูลเวช  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 บ้านดอนอ้ายดาว 
 3. นางนิตย์  เพ็งสุวรรณ์    สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 บ้านทองเสือข่วน 
 4. นายหวัน  บุญดี  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 
 5. นายสมชาย  เจียมศรี  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก 
 6. นายจักรพงษ์  เอี่ยมน้อย         สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาน  
  

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ทอง      
 นายสุภัทร  ลีอารีย์กุล 
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3. ประชำกร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร (ข้อมูลเปรียบเทียมย้อนหลัง 3-5 ปี และกำรคำดกำรณ์ในอนำคต) 
 ประชากรทั้งสิ้น 6,698 คน แยกเป็นชาย 3,261 คน หญิง 3,437 คน จ านวนครัวเรือน               
2,167 ครัวเรือน มีความหนาแน่น 277.36 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2565) จากส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 

 ตำรำงแสดข้อมูลจ ำนวนประชำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ทอง 
 

 
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

จ ำนวนประชำกร ควำมหนำแน่น 
ประชำกร 

 ต่อ ตร.กม. 
ชำย หญิง รวม 

หมู่ที่  1  บ้านดอนโพธิ์ทอง 386 576 596 1,172 4.22 

หมู่ที่  2  บ้านดอนอ้ายดาว 339 477 503 980 3.53 

หมู่ที่  3  บ้านทองเสือข่วน 358 541 567 1,108 3.99 

หมู่ที่  4  บ้านสามเหลี่ยม 304 424 471 895 3.22 

หมู่ที่  5  บ้านไผ่แขก 494 766 829 1,595 5.74 

หมู่ที่  6  บ้านหนองลาน 286 477 471 948 3.41 

รวม 2,167 3,261 3,437 6,698 24.11 

 
3.2 ข่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร (ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนจริง) 
 

แยกตำมช่วยอำยุ 
เพศชำย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

หมำยเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 119 130 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 436 484 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 644 770 อายุมากกว่า 60 ปี  

รวม 1,199 1,384 รวมทั้งสิ้น 2,583 คน  
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4. สภำพทำงสังคม 
4.1 กำรศึกษำ 
 สถำนศึกษำสอนชั้นอนุบำลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 3 แห่ง ดังนี้  

ที ่ ชื่อสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ ที่ตั้ง 
จ ำนวนครู 

(คน) 

จ ำนวนครู
อัตรำจ้ำง 

(คน) 

นักกำร
ภำรโรง 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 250 หมู่ที่ 1 13 2 1 45 37 82 
2 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ หมู่ที่ 3 6 4 - 32 28 60 
3 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม หมู่ที่ 5  6 4 - 59 46 105 

รวม 25 10 1 136 111 247 
 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง ดังนี้  

ที ่ ชื่อสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ ทีต่ั้ง 
จ ำนวนครู 

(คน) 

จ ำนวนครู
อัตรำจ้ำง 

(คน) 

นักกำร
ภำรโรง 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 250 หมู่ที่ 1 13 2 1 16 23 39 
รวม 13 2 1 16 23 39 

             

           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 แห่ง  

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่ตั้ง 
จ ำนวนคร ู

(คน) 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ หมู่ที่ 1 3 11 14 25 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหัวไม้ซุง หมู่ที่ 3  2 5 9 14 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพราราม หมู่ที่ 5  2 17 8 25 

รวม 7 35 31 64 
 

4.2 สำธำรณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 แห่ง 
 - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100  
 

4.3 อำชญำกรรม 
 - 
 

4.4 ยำเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีบ้างเป็นบางส่วน 
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4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
 

ที ่ ประเภทเบี้ยยังชีพ 
จ ำนวน 

(คน) 

1 ผู้สูงอายุ 1,346 
2 ผู้พิการ 201 
3 ผู้ป่วยเอดส์ 16 

 
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง (ทำงบก , ทำงน้ ำ, ทำงรำง ฯลฯ) 
  การคมนาคมภายในต าบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีส าคัญได้แก่ 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

-  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 ( ถนนมาลัยแมน ) 
-  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 357 ( ถนนมาลัยแมน ) 
ถนนลำดยำงแอสฟัลล์ติกคอนกรีต 
-  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

      (สายบ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านสามเหลี่ยม) 
-  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

      (สายบ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านสวนแตง) 
-  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

      (สายบ้านดอนโพธิ์ทอง – บ้านวังพระนอน) 
-  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

      (สายบ้านสามเหลี่ยม – บ้านไผ่แขก) 
-  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

      (สายบ้านไผ่แขก – หนองหม้อแกง) 
ถนนหลวงชนบท   
-  ถนนหลวงชนบท  

      (สายบ้านสามนาค – บ้านสวนแตง) 
-  ถนนหลวงชนบท  

      (สายบ้านดอนกลุ่มทิพย์ – วังน้ าเย็น) 
 

5.2  กำรไฟฟ้ำ 
 - (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) ต าบลดอนโพธิ์ทองมีไฟฟ้าใช้
ทุกหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 99 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัด
กระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 1 ต าบลดอนโพธิ์ทอง มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 100   
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5.3  กำรประปำ   

ต าบลดอนโพธิ์ทองมีระบบประปาทุกหมู่บ้าน โดยการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์
ทอง จ านวน  1  แห่ง ใช้ประโยชน์ 3 หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 1 , 2 , 3 บางส่วน) ระบบประปาส่วนภูมิภาคทั้งหมด  5 
หมู่บ้าน     

5.4  โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือกำรขนส่ง 
 ไปรษณีย์สวนแตง และไปรษณีย์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 กำรเกษตร 
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 กำรประมง     
 มีการท าประมงเป็นบางส่วนนอกจากอาชีพเกษตรกร โดยการขุดบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ได้แก่ ปลานิล
, ปลาดุก, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน, ปลาแรด, และปลายี่สก เป็นต้น 
 

6.3 กำรปศุสัตว ์
 ส าหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พ้ืนเมือง โดยปล่อยให้หากินเอง
ตามธรรมชาติ  เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคและจ าหน่าย เพ่ือเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่  
วัว , สุกร , ไก่ และ เป็ด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพการจัดตั้งฟาร์ม  ได้แก่ ไก่ เป็ดไข่ 
สุกร เป็นต้น 
 

6.4 กำรบริกำร 
 1. ปั๊มน้ ามัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 
 

6.5  กำรท่องเที่ยว 
 - 
 

6.6 อุตสำหกรรม 
 1. โรงงานท าท่อระบายน้ า   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก 
 2. โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ า   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 
 3. โรงงานผลิตแผ่นเมทัลชีท  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม 
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6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
 กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลดอนโพธิ์ทอง   1 กลุ่ม 
 กลุ่มโครงฟางบ้านไผ่แขก หมู่ที่ 5     1 กลุ่ม 
 

6.8 แรงงำน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกร ได้แก่ ท านา ปลูกผักท่ีเหลือ
ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 กำรนับถือศำสนำ 
  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 พระอธิกำรชำตรี เตชวณฺโณ 

 

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

 

7.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี   
 1. ประเพณีสงกรานต์ 
 2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 3. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
 4. ประเพณีลอยกระทง 
 งำนประจ ำปี 
 -วัดดอนโพธิ์ทอง งานประจ าปีวันครบรอบมรณะภาพพระครูปรีชาวุฒิคุณ (หลวงพ่อฮวด)  
ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
      -วัดใหม่รัตนเจดีย์ (วัดหัวไม้ซุง) งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อโตสังฆจายมหาลาภ  
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  
 -วัดไตรรัตนาราม (วัดสามเหลี่ยม) งานประจ าปีปิดทองหลวงปู่ทวด ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  
 -วัดอุทุมพราราม (วัดไผ่แขก) งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อเสด็จ ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 
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7.3 ภูมิปัญหำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
 ต าบลดอนโพธิ์ทอง ใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ไม่มีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมีหลายประเภท เช่น จักสาน  การนวดแผนไทย  การรักษาโรคด้วยสมุนไพรท้องถิ่น  แต่
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้การสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมได้ลดน้อยลงไป 
7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - 
8.ทรัพยำกรธรรมชำติ 
8.1 น้ ำ 

1. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-  คลอง จ านวน  5  สาย    
     1. คลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา ผ่านบ้านหนองลาน หมู่ที่ 6 
 2. คลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา 1 ขวา ผ่านบ้านดอนอ้ายดาว หมู่ที่ 2 

3. คลองระบาย 1 ซ้าย สองพ่ีน้อง ผ่านบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านดอนอ้ายดาว หมู่ที่ 2  
    และบ้านทองเสือข่วน หมู่ที่ 3  
4. คลองระบาย 2 ซ้าย สามชุก 1 ผ่านบ้านไผ่แขก หมู่ที่ 5 (ฝั่งบ้านดอนมะขาม) 
5. คลองงูเห่า ,คลองธรรมชาติ ผ่านบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านไผ่แขก(ชุมชนบ้านฝรั่ง) 

หมู่ที่ 5 
-  บึงกักเก็บน้ า จ านวน 2 บึง 

  1. บึงลาดคา หมู่ที ่2 บ้านดอนอ้ายดาวจ านวนเนื้อที่ 132 ไร่สามารถเก็บกักน้ าได้ 400,000 
ลบ.ม. 
  2.  บึงไผ่แขก หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก จ านวนเนื้อที่ 137 ไร่ สามารถเก็บกักน้ าได้ 450,000 
ลบ.ม. 
   2. แหล่งน้ าสร้างข้ึน 
     1.  สระน้ าเอกชน    จ านวน 2 แห่ง     (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม, หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ลาน) 
     2.  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน 1 แห่ง    (ตั้งอยู่ที่ 2 บ้านดอนอ้ายดาว)  
    3.  ฝาย       จ านวน 1 แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บึงไผ่แขก) 
8.2 ป่ำไม้  

 - 
8.3 ภูเขำ 
 - 
8.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - 
9.อ่ืนๆ 
9.1 เนื้อที่ 
 ต าบลดอนโพธิ์ทองมีพ้ืนที่ประมาณ  15,126  ไร่  หรือประมาณ  24.20  ตารางกิโลเมตร  
อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 16 กิโลเมตร 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

๑.๑  แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว      เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมัน่คงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า            
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุขเศรษฐกิจพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 



11 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  
๑ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ 
     มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
     รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๒ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๓ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 
     การจัดการตนเอง 
๕ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
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 ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
๖ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
    รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง. 
     การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี 
     ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความ 
     สามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

๑.๒  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕64) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย  
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๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
1.๓  แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

1) แผนพัฒนำภำคกลำง 
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศ เนื่องจากที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นหน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาล
ที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม
แม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียง เศรษฐกิจ 
ตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม 
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางลัด         โลจิสติกส์เชื่อมโยทวาย (เมียนมา) กับระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้
ภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเล
ตะวันออกในระยะยาว 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยเพ่ือ

กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

ความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคง

ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-         

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลด

ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
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2) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีและจังหวัด

สุพรรณบุรี          จัดอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิประเทศ มีแม่น้ าท่าจีน 
แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าแคว ไหลผ่านมีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนมหัสจรรย์แห่งสายน้ าและขุนเขาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
เหมาะแก่การเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล การประมง และปศุสัตว์ ท าให้กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือสนับสนุนนโยบายครัวโลกรัฐบาล เป็นพ้ืนที่มี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีแนวเขตชายแดนติดต่อกับพม่าระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตรเหมาะแก่การค้า
ชายแดนแต่ละจังหวัดเป็นขนาดกลางที่มีจ านวนประชากรใกล้เคียงกันซึ่งเหมาะแก่การบริหารการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เป็นอย่างด ี
 วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว คุณภาพ           
และการค้าภาคตะวันตก” 
 พันธกิจ 
 1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับ
กับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 2. สร้างประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ
รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในกลุ่มจังหวัด 
 3. ปรับปรุง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
การเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
 4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชกรรม และบริหาร ด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวาร
วดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น้าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ  
 

3) แผนพัฒนำจังหวัดสุพรรณบุรี 
แผนพัฒนำจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2566 - 2570  
เป้ำหมำยพัฒนำจังหวัด  “เกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข” 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมให้ได้มำตรฐำน        

เพื่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
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วัตถุประสงค์ :  
1. ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรในจังหวัดยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety)  
2. ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร  
แนวทำงกำรพัฒนำ :  
1. ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต และพัฒนาศักยภาพผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/

OTOP/เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและใช้ทรัพยากรทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน  

2. พัฒนาและส่งเสริมสุพรรณบุรีเป็นเมืองสมุนไพรอย่างยั่งยืนและครบวงจร 
3. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป/สินค้า OTOP/สินค้าแบรนด์ของจังหวัด

สุพรรณบุรี และส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start Up/OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม (SE) ด้วย BCG 
โมเดล  

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ :  
1. นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
2. อุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  
3. แหล่งท่องเที่ยว การบริการและการกีฬา ของจังหวัดที่ได้มาตรฐานและเป็นอัตลักษณ์ 
4. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 
แนวทำงกำรพัฒนำ :  
1. พัฒนาสินค้า บริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายบนอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของ

ชุมชนและจังหวัดที่ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและ 

ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์เพ่ือคนทั้งมวล (Tourism for all) และการ

ท่องเที่ยว 
วิถีใหม่ (New-next normal) 

4. ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศตลอดจนระดับนานาชาติและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

5. ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
6. พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ด้วย BCG Model 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยใต้กำรมี
ส่วนร่วมสู่ควำมย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ :  
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
2. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทำงกำรพัฒนำ :  
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. อนุรักษ์และพัฒนาที่ดิน 
3. บูรณาการการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 
4. ลดการเผาในพื้นท่ีโล่งในพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6. การอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
วัตถุประสงค์ :  
1. ประชาชนมีทักษะในการด ารงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและและโรคอุบัติ

ใหม ่
2. ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม สวัสดิการ และ

สวัสดิภาพ  
3. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แนวทำงกำรพัฒนำ :  
1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ ความสามารถโดยการเข้าถึงแหล่งความรู้ ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ และการเข้าถึงด้านบริการทางสังคมตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ยั่งยืน 
4. ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย และสร้างความตระหนักให้ประชาชน

มีสุขภาวะที่ดี  
5. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันการศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและ

ภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
6. เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน  

 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน า ด้านการผลิต

อาหารผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยว การดนตรี การอาชีพ                 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความสุข และปลอดภัย”  

ประเด็นยุทธศำสตร์มี 7 ยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์  1 กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรม เกษตร

อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรบริโภคและกำรส่งออก 
เป้ำประสงค์ 
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1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออก

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
           2. เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
    กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทัน
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4. คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด้านอาหาร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 
 เป้ำประสงค์ 

1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
2. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 

ที่ยั่งยืน 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
4. พัฒนาและสร้างสรรค์ด้านการดนตรีให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
5. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
6. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 

 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและนันทนาการ 
5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
6. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
7. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิต และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  เป้ำประสงค์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
 4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด 

4. พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ  
7. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 กำรขยำยฐำนโอกำสและคุณภำพในกำรศึกษำทุกระดับให้ตรงกับควำม 

ต้องกำรประชำชน 
 เป้ำประสงค์ 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
    กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 กำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมควบคู่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสู่ควำม
ยั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ 

1. มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอื้ออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์  

1. ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 
3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 
4. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 กำรส่งเสริมสถำบันของชำติและกำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรและ
บริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
 เป้ำประสงค์ 

1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
3. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

       ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้
มำตรฐำน 
 เป้ำประสงค์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ  

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

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ทอง 
2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพัฒนา คมนาคมสะดวก เกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม” 
 

 พันธกิจ 
 1. สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีร่วมร่วมในการพัฒนาเมือง 
 3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม 
 5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการท างานและการบริการประชาชน 
7. การส่งเสริมฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
8. การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาส 

 9. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรลดต้นทุนในการผลิต และเพ่ิมรายได้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข 
 11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชน 

12. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 13. ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย  
 

2.2  ยุทธศำสตร์  
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผังเมืองให้อยู่ในเกณฑ์  
ที่ดีได้มาตรฐาน  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการคลัง เศรษฐกิจของชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสถาบันของชาติและน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 

2.3 เป้ำประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ   
3. ส่งเสริมระบบการคมนาคมและการขนส่งให้สะดวก 
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
6. ส่งเสริมการกีฬา การแข่งขันกีฬา  
7. ส่งเสริมกิจกรรม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม   
8. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด และนโยบายรัฐ 
9. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
10. ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
11. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
12. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
13. การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรค 

14. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 

15. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
16. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
17. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2.4 ตัวชี้วัด 

1. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
2. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภค และมีน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอ 
3. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบผังเมืองที่มาตรฐาน 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. จ านวนเด็ก เยาวชน ภายในต าบลได้รับการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  
7. ระบบการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
8. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
9. จ านวนครัวเรือนภายในต าบลมีการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีขึ้น 
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10. จ านวนครัวเรือนภายในต าบลได้มีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
11. เขตพ้ืนที่ภายในต าบลมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 
12. จ านวนครัวเรือนมีผลผลติทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
13. จ านวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
14. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
1. การบริการสาธารณะได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

3. รายได้ในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนน าไปสู่การพัฒนา 

4. จ านวนประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
สมดุล 

5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.6 กลยุทธ์  
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. การควบคุม และการใช้กฎหมายควบคุมอาคารและการผังเมืองรวม 
3. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งต าบล 
4. จัดหาแหล่งอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
6. การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานท า มีรายได้ และชีวิตครอบครัวอบอุ่น  
7. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการศึกษาและ

กีฬา 
9. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  และการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคี  
10. ส่งเสริมกิจกรรม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
11. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
12. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ 
14. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบจัดเก็บเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ 
15. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
16. ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
17. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
18. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
19. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
20. ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 
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21. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 

22. การพัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 

23. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียว  
24. การพัฒนาบึงลาดคาและบึงไผ่แขกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

25. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

25. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร 

27. การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

28. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนที่ต าบลดอนโพธิ์ทอง 

29. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน 

30. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

31. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม 

32. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่เข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านพ่ึงตนเอง 
4. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมดังนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

เป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 



24 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบสำธำรณูปโภค ผังเมืองให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีได้มำตรฐำน  

พันธกิจ  
1. สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
เป้ำประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ   
3. ส่งเสริมระบบการคมนาคมและการขนส่งให้สะดวก 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
1. การบริการสาธารณะได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ                    
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. การควบคุม และการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
และการผังเมืองรวม 
3. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มี
มาตรฐานครอบคลุมทั้งต าบล 
4. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
5. การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

1. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
2. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบผัง
เมืองที่มาตรฐาน 
3. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าใน
การอุปโภค-บริโภค และมีน้ าเพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองการศึกษา    
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ควำม

ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีร่วมร่วมในการพัฒนาเมือง 

 2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม 
 4. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้ำประสงค์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริมการกีฬา การแข่งขันกีฬา  
4. ส่งเสริมกิจกรรม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การดูแลสุขภาพตามกลุม่วัย การมีงานท ามีรายได้  
และชีวิตครอบครัวอบอุ่น  
2. เสริมสร้างหมูบ่้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากรโดย
ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา 

4. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
กีฬาเพื่อสร้างความสามคัคี  
5. ส่งเสริมกจิกรรม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษแ์ละการท่องเที่ยว 

6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
7. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมอาสาสมัครตา่งๆ 

1. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น และครอบครัวอบอุ่น 
2. ประชาชนน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต  
3. เด็ก เยาวชน ภายในต าบลได้รบัการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
4. ประชาชนผูร้่วมกิจกรรมมีสุขภาพดี 
และรักสามัคค ี
5. ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมให้สบืต่อไป 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยและพึ่งพาตนเองได ้
7. เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
8. จ านวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและการ
เทิดทูนสถาบันของชาต ิ
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองการศึกษา กองสาธารณสุข  
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ

ประชาชน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง เศรษฐกิจของชุมชน และกำรยกระดับคุณภำพ

ชีวิต 
พันธกิจ  
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการท างานและการบริการประชาชน 
2. การส่งเสริมฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3. การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาส 
เป้ำประสงค์ 
1. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
2. ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
1. รายได้ในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนน าไปสู่การพัฒนา 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบจัดเก็บเพ่ือ 
เพ่ิมพูนรายได้ 
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหา  
ความยากจน 
6. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม     
เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม  
2. ระบบการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและ        
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองการศึกษา กองสาธารณสุข  
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการ

แข่งขัน 
                   ทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม     



             27 
 

       สู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน    
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่  4  กำรส่ ง เสริมพัฒนำด้ำนกำร เกษตร ด้ ำนสำธำรณสุข และ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรลดต้นทุนในการผลิต และเพ่ิมรายได้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข 
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 

4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย  

เป้ำประสงค์ 
1. การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรค 

2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
1. จ านวนประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ

สมดุล 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมงานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุม
โรค 

2. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 

3. การพัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความสมดุล 

4. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียว  
5. การพัฒนาบึงลาดคาและบึงไผ่แขกให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร 

1. จ านวนครัวเรือนภายในต าบลมีการดูแล
สุขภาพตนเองที่ดีขึ้น 

2. จ านวนครัวเรือนภายในต าบลได้มีการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

3. เขตพ้ืนที่ภายในต าบลมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

4. จ านวนครัวเรือนมีผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ิมข้ึน  
 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อมโยง 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการ

แข่งขัน 
                              ทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม     

                              สู่ความยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมสถำบันของชำติและน ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำร          

และบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 
พันธกิจ  
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน  
2. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการท างานและการบริการประชาชน 
เป้ำประสงค์ 
1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
3. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ต าบล 

ดอนโพธิ์ทอง 

3. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน 

4. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

5. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม 

6. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

1. จ านวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและ
การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
2. การบริหารจัดการขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองการศึกษา  
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ         
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 9 
กำรพัฒนำภำค
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคกลำงตอนล่ำง 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พฒันำสินค้ำเกษตร อตุสำหกรรม 
พำณิชยกรรม และบรกิำรด้วย
นวัตกรรมสู่มำตรฐำนสำกล 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ศูนยก์ำรกำรทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์
ประวัติศำสตร์ภำคตะวันตกและ

อำรยธรรมทวำรวด ี

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พฒันำและส่งเสริมกำรค้ำขำยชำยแดน

และกำรค้ำผ่ำนแดนให้มีศักยภำพ 
ผลกัดนัเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
น ำไปสูก่ำรกระตุน้ให้เกิดกำรค้ำ  

กำรทุนระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรอนุรกัษแ์ละพฒันำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมภำยใตก้ำรมีส่วนร่วมสู่
ควำมยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของ

ประชำชน 

30 
2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (ต่อ) 
 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ทอง (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แผนพัฒนำจังหวัดสุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2566-2570 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 
ด้ำนควำมม่ันคง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 

ในกำรแข็งขัน 

 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 
ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำง

ศกัยภำพทรัพยำกรมนษุย ์
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส 

และควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเตบิโตบนคณุภำพ

ชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 
ด้ำนกำรปรบัสมดุลและพฒันำ
ระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำ
ศักยภำพ 
ทุนมนุษย ์

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรสร้ำงควำม

เปน็ธรรมและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ 

ในสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได ้
อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรเติบโตทีเ่ปน็

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม
เพือ่พัฒนำที่ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริมสร้ำง

ควำมม่ันคงแห่งชำติ
เพือ่กำรพฒันำ

ประเทศสูค่วำมม่ังคั่ง
และยั่งยนื 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรบริหำรจัดกำร

ในภำครัฐ กำร
ป้องกันกำรทุจรติ
ประพฤติมิชอบ
และธรรมำภิบำล

ในสงคมไทย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศำสตร์ที่ 8 
กำรพัฒนำ

วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 10 
ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ
เพือ่กำรพฒันำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและอุตสำหกรรมให้ได้
มำตรฐำน เพือ่กำรแข่งขันทำง
กำรค้ำและกำรพฒันำที่ยั่งยนื 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำร

กีฬำ เพื่อส่งเสริมอตัลกัษณ ์
ของจังหวัดสพุรรณบุร ี



ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำน และระบบ
สำธำรณปูโภค ผังเมือง 
 ให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีได้

มำตรฐำน 

31 
โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ทอง (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนพัฒนำจังหวัดสุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2566-2570 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและอุตสำหกรรมให้ได้
มำตรฐำน เพือ่กำรแข่งขันทำง
กำรค้ำและกำรพฒันำที่ยั่งยนื 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำร

กีฬำ เพื่อส่งเสริมอตัลกัษณ ์
ของจังหวัดสพุรรณบุร ี

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรอนุรกัษแ์ละพฒันำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมภำยใตก้ำรมีส่วนร่วมสู่
ควำมยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของ

ประชำชน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุพรรณบุร ี

พ.ศ. 2566-2570 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พฒันำคุณภำพผลผลติทำง

กำรเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม  
กำรแปรรปูและผลติภณัฑ์  

เพือ่กำรบรโิภคและกำรส่งออก 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
และกำรกีฬำ เพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรยกระดบัคณุภำพชีวิต 
และควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรพัย์สนิ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรขยำยฐำนโอกำส

และคณุภำพ 
ในกำรศกึษำทกุระดบั

ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริมคณุภำพ
คณุภำพสิง่แวดลอ้ม
ควบคู่กำรอนุรกัษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติสู่
ควำมยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรส่งเสริมสถำบัน
ของชำติและกำรน ำ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
กำรบริหำรและบรกิำร

เพือ่ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบ
สำธำรณปูโภค 

ให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีได้
มำตรฐำน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ดอนโพธิ์ทอง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรส่งเสริมด้ำนสังคม 

กำรศึกษำ ศำสนำ 
ประเพณีวัฒนธรรม  

ควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรพัย์สนิ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง

เศรษฐกิจของชุมชน และ
กำรยกระดบัคณุภำพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรส่งเสริมพฒันำ 
ด้ำนกำรเกษตร  

ด้ำนสำธำรณสุข และ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริมสถำบัน 
ของชำติและน ำกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนกำร
บริหำรและบรกิำรเพือ่

ประโยชน์ของประชำชน 
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3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแตป่ 2558 เปนตนมาเศรษฐกิจ
ของไทยยังชะลอตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมวา GDP จะเติบโตเพ่ิมขึ้นแตก็สวนทางกับอัตราเงินเฟอที่ลดลง เปนผลมา
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการแขงขันกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทย โดนตัดสิทธิพิเศษทาง         
ดานภาษี ซึ่งสงผลกระทบตอการสงสินคาออกไปตางประเทศเพราะมีตนทุนที่สูงขึ้น การเขามา ลงทุนในประเทศ           
ก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภายใตยังตองพ่ึงพายางพาราเปนหลักจาก วิกฤตทางเศรษฐกิจตั้ง
แตป 2558 เปนตนมา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมวา GDP จะเติบโตเพิ่มข้ึนแตก็สวนทางกับ
อัตราเงินเฟอที่ลดลง เปนผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการ แขงขันมากขึ้น อีกท้ังประเทศไทย
โดนตัดสิทธิพิเศษทางดานภาษี ซึ่งส งผลกระทบตอการสงสินคาออกไป ตางประเทศเพราะมีตนทุนที่สูงขึ้น             
การเขามาลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมองระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาคใตยังตองพ่ึงพายางพาราเปนหลัก 
การที่ราคายางพาราลดลงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบอยางมากตอประชากรในพ้ืนที่ท าใหมีรายไดนอยลงไมพอกับ
รายจาย ประชาชนจึงใชจายเงินนอยลง ท าใหการหมุนเวียน ของเงินในระบบฝด กระทบตอธุรกิจอ่ืนๆ เปนวงกวาง             
องคการบริหารสวนต าบลในฐานะองคกรปกครองส่วนทองถิ่น ไดพยายามอัดฉีดการใชจายงบประมาณภาครัฐ           
ลงภายในพ้ืนที่โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น สงเสริมการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่เปนนวัตกรรมและมีความแตกตางเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดขึ้นกับสินคาสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทางเลือกอ่ืน เชน ขาวและถั่วเหลือง ประกอบกับ การเปดประชาคมอาเซียนถือเปนโอกาสที่ดีในการลงทุน             
การเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรีตลอดจนการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนสังคม 
  ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุ แตเกิดความเสื่อมทางดานจิตใจ         
คานิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอยางเห็นไดชัดเจนหลายประการ เชน             
นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุมเฟอย ยกยองคนรวย โดยไมค านึงถึงวาจะร่ ารวยมาไดโดยวิธีใด เกิดการแขงขัน เอา
รัดเอาเปรียบ ไมค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้นอกจากจะเบียดเบียน  กันเองแลว             
ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย ที่ดิน ปาไม แมน้ า สภาพธรรมชาติ ถูก รุกราน ยึดครอง            
ถูกท าลาย สภาพน้ าเนาเสีย สภาพคนจนอยูในสลัมทามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญโต สภาพ ความยากจนแรนแคน 
ของคนในชนบท และสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเสื่อมทางจิตใจมีมาก ยิ่งขึ้น จะเห็นไดจากปญหา
ยาเสพติด โสเภณี โรคเอดสและปญหาอื่นๆ รวมถึงการละเลยดานศาสนา และ ประเพณีเปนตน 
 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนกำรศึกษำ  
  การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้
ศึกษาค้นหว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาของไทย เพ่ือให้ก้าวหน้าทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษา
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สิ่งที่จ าเป็น คือ คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต สถานศึกษาทุกแห่งความต้องการใช้
เท่าๆกัน ความรู้ความเข้าใจที่ทุกคนต้องเข้าไปให้ถึงโลกหากใช้อย่างผิดวิธี ก็อาจท าให้เกิดความสูญเสียก็เป็นได้ แต่
ในปัจจุบัน สถานศึกษาบางแห่งอาจจะไม่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์จากภาครัฐเลยก็มี หรืออาจจะท าไม่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้ก็คงมีอยู่ หรือได้รับการติดตั้งเป็นแบบจานดาวเทียมแต่ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นหากจะส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้โลกกว้างอย่างเท่าเทียมกันภาครัฐต้องจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับสถานศึกษา 
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อย่างจริงจัง จัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีมาท าการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านั้น  หรือพัฒนาครูที่มีอยู่ให้มีความรู้พร้อมที่จะเรี ยนรู้และสอนเด็กและ
เยาวชนได้อย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร        
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การค้นหว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนผังเมือง  
  การวางผังเมืองจะชวยปองกันปญหาตางๆ และชี้น าในการพัฒนาไดในเรื่องของการก าหนด ขนาด
การเจริญเติบโตของเมืองและประชากรใหเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความสามารถใน
การบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งก าหนดทิศทางและรูปแบบของการขยายเมืองไปในทางที่
เหมาะสม ก าหนดการแบงแยกการใชประโยชนที่ดิน ประเภทตางๆ ก าหนดระบบการ คมนาคมขนสง และระบบ
สาธารณูปโภคใหสอดคลองสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินและสิ่งสุดทายคือ เปนแนวทางในการด าเนินงานและ
ประสานงานในการ ใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตางๆ ใหมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน และ
เอกชนสามารถทราบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น 
  

กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี  
  ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน การติดตอสื่อสารตางๆ ระหวาง
บุคคลจึงใชสมารทโฟนมากกวาการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเปนสังคมปจเจก หรือเปนสวน
ตัวเพ่ิมมากขึ้น ขาดการปฏิสัมพันธและการท ากิจกรรมรวมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง กับเทคโนโลยี 
อยางหลีกเลี่ยงไมได เปนปจจัยส าคัญที่สงผลตอการด ารงชีวิตประจ าวัน ทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกันไป ความ
สัมพันธระหวางบุคคลที่มุงเฉพาะเรื่องสวนตัวมากกวาสวนรวม กระบวนการเรียนรูตางๆ ซึ่งสามารถเรียนรูและ           
คนควาไดดวยตนเองนอกจากการอยูในหองเรียน อีกทั้งการพัฒนาบริการทางสาธารณสุข ที่ทันสมัย สะดวก และ
ครอบคลุมท าใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนจึงท าใหประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและมีสัดสวนที่สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ ในสวนผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนต าบลมีจ านวนราย
ที่มาขึ้นทะเบียนองคการบริหารสวนต าบล สวนประชากรกลุมวัยเรียน ไดรับการศึกษาตามเกณฑที่ก าหนดและมี
การยายไปเรียนตางจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน เชนเดียวกับประชากรกลุมท างานที่มีการยายไปท างานตางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
 

กำรวิเครำะหศักยภำพดำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม  
การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ไมวาจะเปนอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลดต่ าอยางรวดเร็ว ฝนที่ไมตกตามฤดูกาล ภัยแลงที่ยาวนาน สงผล ซ้ าเติมใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจากการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ 
ยังเพ่ิมข้ึน เปนสาเหตุท าใหเกิดปญหาโลกรอน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
เชน น้ าทวม ภัยแลง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร และสง 
ผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตามมา อีกทั้ง เมืองเกิดการขยายตัว ผลที่ตามมาคือ
ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นจากการบริโภค แตไดรับการจัดการตั้งแตระดับครัวเรือนจึงมีอัตราที่ลดลง ในขณะที่ดาน       
สิ่งแวดลอมหลายๆ เมืองไดใหความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนต าบล          
ไดด าเนินการอยางตอเนื่องในการสรางเมืองใหเปนเมืองแหงสวน โดยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวในเขตเมือง ตลอดจนการบริหารงานในองคกรไดน า เทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือลดการใชกระดาษและ
พลังงาน 
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 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การด้านผังเมือง 
ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง มีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน  คือ 
-  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  กองคลัง 
-  กองช่าง  
-  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. บุคลากรของ อบต. ดอนโพธิ์ทอง ได้รับการ
ส่งเสริมเข้าอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 
3. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจ 
การบริหารงานตามล าดับชั้น  
4. มีคณะผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล ซึ่งสามารถปฏิบัติ 
ได้จริง และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในต าบล 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
มีการคมนาคมสะดวก  และอยู่ใกล้กับตัวจังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
7. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
8. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธิ์ทอง หลายแห่งสามารถรองรับจ านวน
เด็กเล็กได้ครอบคลุมในพ้ืนที่  ซึ่งช่วยลดภาวะในการ
รับ-ส่งบุตรไปเรียนในเมืองได้ 

1. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง หาก
พนักงานส่วนต าบล ไม่ติดตามอาจเกิดความ
เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 
2. ความต้องการของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหามีจ านวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนต าบล
ตอบสนองได้น้อย 
3. มาตรการก ากับดูแลยังไม่เข้มงวด เนื่องจาก
งานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก็มีความส าคัญทุกด้าน จึงอาจดูแลไม่ท่ัวถึง 
4. งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ  
5. งานก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง  
อาจไม่เป็นไปตามแบบแปลนสัญญาจ้าง 
อาจมีผิดพลาดบ้าง เนื่องจากบุคลากรมี 
จ านวนจ ากัด    
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
2. พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับจัดสรร
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การ
สนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
ระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างขาดความรู้ความเข้าในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ประชาชนได้ เสนอโครงการ แต่ขาดการ
ประสานงานเรื่องที่ดินในการด าเนินการท าให้  
อบต. ด าเนินการไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจาก
ประชาชนไม่อุทิศที่ดิน 
4. พ้ืนที่ต าบลดอนโพธิ์ทองในฤดูฝนบางพ้ืนที่
มักจะประสบปัญหาน้ าท่วม ในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
5. งบประมาณในการแก้ไขปัญหามีจ ากัด และ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธิ์ทองยังไม่มากพอในการพัฒนาโครงการ 
งานขนาดใหญ่ 
6. ยังขาดการรวมกลุ่มที่ดีและขาดความต่อเนื่อง
ในการบริหารงานกลุ่ม 
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3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทองนั้น ได้ท าการประเมิน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
โอกำส อุปสรรค 

1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจ 
ลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร 
งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  
การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 
2. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น 
จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบลมีศักยภาพมากขึ้น และผู้บริหาร           
จะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระใน
การบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว         
และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
4. ทางราชการมีงบประมาณลงสู่ชุมชนมากขึ้น 
5. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ท าให้การขน      
ส่งสินค้า และการเดินทางได้สะดวก  
6. อบต. สามารถตั้งงบประมาณได้ตรงความต้องการ 
7. ทางราชการให้ความส าคัญกับการให้การเรียนรู้ 
สู่ชุมชน 
8. ประชาชนได้รับการฝึกอบรม ศึกษาความรู้ 
ในด้านต่างๆ 
9. ประชาชนได้รับการดูแลและมีสวัสดิการทาง        
ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 

1. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือ
ตนเอง 
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบ้าง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
4. ราชการในการให้การช่วยเหลือสนับสนุน
ชุมชนหรือครัวเรือนมีความซับซ้อน ยุ่งยาก ล่าช้า 
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ส่วนท่ี  3 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 
ผังเมืองให้อยู่ในเกณฑ์ 
ที่ดีได้มาตรฐาน 

บริการชุมชน 
และสังคม 

เคหะและชุม กองช่าง อบจ. 
หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง  
กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 
หนว่ยงานอื่นๆ  
ตามภารกิจ 
ในโครงการ/กิจกรรม 

อบจ. 
หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง 
หน่วยงานอื่นๆ  
ตามภารกิจ 
ในโครงการ/กิจกรรม 

อบจ. 
หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

2 การส่งเสริมด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป การรักษา 
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 
 

หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด  
กองการศึกษาฯ 

หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

การ
ด าเนินงานอื่น 

งบกลาง ส านักปลัด หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

3 การพัฒนาด้านการคลัง
เศรษฐกิจของชุมชน 
และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป  กองคลัง หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

4 การส่งเสริมพัฒนา 
ด้านการเกษตร  
ด้านสาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด  
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

5 การส่งเสริมสถาบัน 
ของชาติและน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการ 
เพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

รวม 5 ยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน 11 แผนงำน 5 ส่วนรำชกำร 1 หน่วยงำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีโครงกำรพัฒนำ 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      บัญชีสรุปโครงการพฒันา            39 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค ผงัเมือง  

ให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ไีด้มาตรฐาน 

            

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 39 17,083,000 39 17,083,000 39 17,083,000 39 17,083,000 39 17,083,000 195 85,415,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 354 381,544,100 354 381,544,100 354 381,544,100 354 381,544,100 354 381,544,100 1,770 1,907,720,500 

1.3 แผนงานการเกษตร 96 102,794,500 96 102,794,500 96 102,794,500 96 102,794,500 96 102,794,500 480 513,972,500 

รวม 489 501,421,600 489 501,421,600 489 501,421,600 489 501,421,600 489 501,421,600 2,445 2,507,108,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมด้านสังคม 

การศึกษา ศาสนา ประเพณวีฒันธรรม ความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

            

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 760,000 6 760,000 6 760,000 6 760,000 6 760,000 30 3,800,000 

2.2 แผนงานการศึกษา 7 2,664,075 7 2,664,075 7 2,664,075 7 2,664,075 7 2,664,075 35 13,320,375 

2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 

และนนัทนาการ 

3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 15 1,250,000 

2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 7 440,000 7 440,000 7 440,000 7 440,000 7 440,000 35 2,200,000 

2.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

2.6 แผนงานงบกลาง 3 18,336,000 3 20,166,000 3 22,512,000 3 25,158,000 3 27,756,000 15 113,928,000 

รวม 28 22,500,075 28 24,330,075 28 26,676,075 28 29,322,075 28 31,920,075 140 134,748,375 

แบบ ผ.01 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      บัญชีสรุปโครงการพฒันา         40 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านการคลงั เศรษฐกจิ

ของชุมชน  และการยกระดบัคุณภาพชีวติ 
            

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 380,000 2 380,000 2 380,000 2 380,000 2 380,000 10 1,900,000 

3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 3 430,000 3 430,000 3 430,000 3 430,000 3 430,000 15 2,150,000 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมพฒันา 

ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข และ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

            

4.1 แผนงานสาธารณสุข 14 780,000 14 780,000 14 780,000 14 780,000 14 780,000 70 3,900,000 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000 

4.3 แผนงานการเกษตร 9 1,697,000 9 1,697,000 9 1,697,000 9 1,697,000 9 1,697,000 45 8,485,000 

รวม 25 2,557,000 25 2,557,000 25 2,557,000 25 2,557,000 25 2,557,000 125 12,785,000 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมสถาบันของชาตแิละ

น าการเปลีย่นแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชน 

            

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12 1,210,000 12 1,210,000 12 1,210,000 12 1,210,000 12 1,210,000 60 6,050,000 

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 13 1,240,000 13 1,240,000 13 1,240,000 13 1,240,000 13 1,240,000 65 6,200,000 

รวมทั้งส้ิน 558 528,148,675 558 528,148,675 558 528,148,675 558 528,148,675 558 528,148,675 2,790 2,640,743,375 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

 
 

 

 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                41 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1  

ชุมชนบา้นดอนทอง 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ชุมชนบา้นดอนทอง ถึงคลองชลประทาน 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

520,000 

 

520,000 520,000 520,000 520,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   

หมู่ท่ี 1 

ซอยบา้นนางมานิตย ์ อ่อมวงษเ์ปรม 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ซอยบา้นนางมานิตย ์ อ่อมวงษเ์ปรม

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1 

ซอยบา้นนายสมเกียรติ  คชาพนัธุ ์

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ซอยบา้นนายสมเกียรติ  คชาพนัธุ์ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1 

ซอยบา้นนายชยั  สุขเกษม  

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ซอยบา้นนายชยั  สุขเกษม  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1 

ซอยบา้นนางแยม้  ปาลพนัธ์ุ 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ซอยบา้นนางแยม้  ปาลพนัธ์ุ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



42 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 1 ชุมชนหนา้โบสถ ์

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

ชุมชนหนา้โบสถ ์วดัดอนโพธ์ิทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1 ชุมชนบา้นหนองน ้าเตา้ 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

ชุมชนบา้นหนองน ้าเตา้ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1 ชุมชนบา้นดอนกุ่ม  

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

ชุมชนบา้นดอนกุ่ม  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 2 ชุมชนบา้นดอนครก 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

จากชุมชนบา้นดอนครก  

ถึงบา้นนายยุง่  กรจนัทร์  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

10 ยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า  

หมู่ท่ี 2 บริเวณหนา้บา้น 

นางสาวสุภาพร  สุมูลเวช 

เพื่อความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

บริเวณหนา้บา้นนางสาวสุภาพร สุมูลเวช 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

1 จุด ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



43 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 ขยายเขตไฟฟ้าสามเฟสและไฟฟ้า

ส่องสว่าง หมู่ท่ี 3  

สายหวัทางหลวง ซอย 1 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

สายหวัทางหลวง ซอย 1 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

12 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

หมู่ท่ี 4 

บริเวณบา้นนายจ าลอง อ ่าแกว้ 

เพื่อให้ประชาชน 

ไดใ้ชอุ้ปโภคและบริโภค 

บริเวณบา้นนายจ าลอง อ ่าแกว้ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 สายทาง ประชาชนมีน ้า 

อุปโภคและ

บริโภคทัว่ถึง 

กองช่าง 

13 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

หมู่ท่ี 4 

บริเวณบา้นแอ๋ว แกว้เจริญ 

เพื่อให้ประชาชน 

ไดใ้ชอุ้ปโภคและบริโภค 

บริเวณบา้นแอ๋ว แกว้เจริญ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สายทาง ประชาชนมีน ้า 

อุปโภคและ

บริโภคทัว่ถึง 

กองช่าง 

14 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 4  

ถนนมาลยัแมน 321 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

จากถนนมาลยัแมน 321 ถึงบริเวณ 

บา้นนางทองดี อุ่นวงษแ์หวน 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 4  

ถนนมาลยัแมน 357 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

จากถนนมาลยัแมน 357 ถึงบริเวณ 

บา้นนายหยบิ ค  าอุ่น 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



44 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 4  

บริเวณบา้นแอ๋ว แกว้เจริญ 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

บริเวณบา้นแอ๋ว แกว้เจริญ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

 

17 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสามเฟส

พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ท่ี 4 

บริเวณบา้นครูล าดวล  นาคสมพนัธ์ุ  

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

จากบริเวณบา้นครูล าดวล  นาคสมพนัธ์ุ  

ถึงบริเวณบา้นนางสุทะ  แกว้ปานจนั 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ชนิดโซลาเซลล ์หมู่ท่ี 5  

รอบบึงไผแ่ขก 

เพือ่ส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซลาเซลล ์ 

รอบบึงไผแ่ขก 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

19 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 5 

บริเวณบา้นนางจ าปา  ครุฑค า 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณบา้นนางจ าปา  ครุฑค า 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

20 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 5 

รอบบึงไผแ่ขก 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

รอบบึงไผแ่ขก 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



45 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

ขยายเสาไฟฟ้า หมู่ท่ี 5 

บริเวณบา้นนางน ้ าผ้ึง  อุ่นจนัดา 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

บริเวณบา้นนางน ้ าผ้ึง อุ่นจนัดา 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 6 ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน 1 ข 1ข ฝ่ังขวา 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 

 1 ข 1ข ฝ่ังขวา 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

23 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

หมู่ท่ี 6 ถนน 

สายดอนโพธ์ิทอง - สามเหล่ียม 

เพื่อให้ประชาชน 

ไดใ้ชอุ้ปโภคและบริโภค 

ถนนสายดอนโพธ์ิทอง - สามเหล่ียม  

ถึงบา้นนายวิชยั ชยัศรี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 1 สายทาง ประชาชนมีน ้า 

อุปโภคและ

บริโภคทัว่ถึง 

กองช่าง 

24 ติดตั้งไฟส่องสวา่งถนนสาธารณะ 

หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

ถนนสาธารณะหมู่ท่ี 1-6  

จ านวน 100 จุด 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 6 หมู่บา้น ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

25 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 1  

ชุมชนบา้นดงมะนาว 

เพื่อส่องสวา่งทาง 

ในการสญัจร 

 

ชุมชนบา้นดงมะนาว  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

1 สายทาง ประชาชน 

มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



46 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

26 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเดิน 

สายระบบไฟฟ้าภายนอกภายใน 

ศาลาประชาคม บา้นดอนทอง  

หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนไดใ้ช้

ประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ี

ศาลาประชาคม 

ศาลาประชาคมบา้นดอนทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 จุด ประชาชนไดใ้ช้

ประโยชน์ใน

การใชพ้ื้นท่ี

ศาลาประชาคม 

กองช่าง 

27 ติดตั้งมิเตอร์ประปาส่วนภูมิภาค

พร้อมเดินท่อระบบประปา

ภายนอกภายในศาลาประชาคม 

บา้นดอนทอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนไดใ้ช้

ประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ี

ศาลาประชาคม 

ศาลาประชาคมบา้นดอนทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 จุด ประชาชนไดใ้ช้

ประโยชน์ใน

การใชพ้ื้นท่ี

ศาลาประชาคม 

กองช่าง 

28 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

หมู่ท่ี 4 บริเวณ 

บา้นนางทองดี  อุ่นวงษแ์หวน 

เพ่ือให้ประชาชนไดมี้น ้า

อุปโภคและบริโภค 

บริเวณบา้นนางทองดี  อุ่นวงษแ์หวน 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 สายทาง ประชาชนมีน ้า

เพื่ออุปโภคและ

บริโภคทัว่ถึง 

กองช่าง 

29 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 

บริเวณถนนมาลยัแมน (321)  

ถึงบริเวณบา้นนางทองดี 

อุ่นวงษแ์หวน 

เพ่ือส่องสวา่งทางใชร้ถ 

ใชถ้นน 

จากถนนมาลยัแมน (321) ถึงบริเวณ 

บา้นนางทองดี อุ่นวงษแ์หวน 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สายทาง ประชาชนมี

ความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



47 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

30 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 4 จากถนนวงแหวน 

รอบเมือง (357) ถึงบริเวณ 

บา้นนางทองหยบิ ค  าอุ่น 

เพ่ือส่องสวา่งทาง 

ใชร้ถใชถ้นน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

จากถนนวงแหวนรอบเมือง (357)  

ถึงบริเวณบา้นนางทองหยบิ ค  าอุ่น 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สายทาง ประชาชนมี

ความปลอดภยั 

กองช่าง 

31 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 4 บริเวณซอย 

บา้นนายพงษศ์กัด์ิ  ศรีโพธ์ิดก 

เพ่ือส่องสวา่งทาง 

ใชร้ถใชถ้นน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยบา้นนายพงษศ์กัด์ิ  ศรีโพธ์ิดก 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 สายทาง ประชาชนมี

ความปลอดภยั 

กองช่าง 

32 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

หมู่ท่ี 5  

บา้นดอนมะขาม 

เพ่ือให้ประชาชนไดมี้น ้า

อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

บา้นดอนมะขาม 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 สายทาง ประชาชนมีน ้า

เพื่ออุปโภคและ

บริโภคทัว่ถึง 

กองช่าง 

33 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

หมู่ท่ี 6 บริเวณ 

บา้นนายเจต ชอ้ยสามนาค  

เพื่อส่องสวา่งและ

ปลอดภยัในการ 

ใชร้ถใชถ้นน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

จากบริเวณบา้นนายเจต ชอ้ยสามนาค 

ถึงบริเวณบา้นนางประไพ  ศิลาค า 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สายทาง ประชาชนมี

ความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         48 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

34 จดัภูมิทศัน์โดยการจดัสวนและ

ปลูกตน้ไมป้ระดบับริเวณพ้ืนท่ี 

ท าการองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้บริเวณรอบท่ีท า

การมีภูมิทศัน์ท่ีดีและ

สวยงาม 

จดัสวนและปลูกตน้ไมป้ระดบับริเวณ

พ้ืนท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอนโพธ์ิทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จดัสวน

และปลูก

ตน้ไม้

ประดบั 

บริเวณรอบท่ี 

ท าการอบต.  

มีภูมิทศัน์ท่ีดีและ

สวยงาม 

กองช่าง 

35 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

สามเฟส  

หมู่ท่ี 3 หมู่บา้นเกาะไก่ชน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าไปใช้

ระบบไฟฟ้าในการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส ปักเสาพาดสาย

ระยะทาง 900 เมตร พร้อมติดตั้งหมอ้

แปลง ขนาด 100KVA จ  านวน 1 หมอ้ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 1 สายทาง ประชาชนมีไดมี้

ไฟฟ้าในการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

กองช่าง 

36 ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 

บริเวณจุดวิดน ้าคูนาสาธารณะ 

จุดท่ี 1 

เพื่อติดตั้งหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ใชใ้นการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA 

บริเวณจุดวิดน ้าคูนาสาธารณะ 

 จ านวน 1 หมอ้  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 สายทาง ประชาชนมีไดมี้

ไฟฟ้าในการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

กองช่าง 

37 ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า หมู่ท่ี 1  

บริเวณบา้นนายนาวา บุญรักษา 

จุดท่ี 2  

 

เพื่อติดตั้งหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ใชใ้นการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA 

จ านวน 1 หมอ้  

บริเวณบา้นนายนาวา บุญรักษา 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 สายทาง ประชาชนมีไดมี้

ไฟฟ้าในการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



49 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

38 ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า หมู่ท่ี 6 

บริเวณจุดวิดน ้าคูนาสาธารณะ  

บา้นหนองลาน 

เพื่อติดตั้งหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ใชใ้นการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA 

จ านวน 1 หมอ้ บริเวณจุดวิดน ้า 

คูนาสาธารณะบา้นหนองลาน 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 จุด ประชาชนมีไดมี้

ไฟฟ้าในการสูบน ้า

ดว้ยระบบไฟฟ้า 

กองช่าง 

39 เปล่ียนตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า

ของประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เปล่ียนตูค้วบคุมระบบ

ไฟฟ้าของประปาหมู่บา้น

ท่ีเสียหาย 

 

เปล่ียนตูค้วบคุมระบบไฟฟ้าของ

ประปาหมู่บา้น จ านวน 1 ระบบ 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ตู ้ ประชาชนไดมี้

น ้าประปาใชไ้ด้

ตลอดเวลา 

กองช่าง 

รวม 39 โครงการ - - 17,083,000 17,083,000 17,083,000 17,083,000 17,083,000 - - - 

 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



50 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์

ประกาศเขตควบคุมอาคาร

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

และพรบ.ขดุดินถมดิน 

 

เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์ 

ให้แก่ประชาชนทราบ 

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 

จ านวน 6 ป้าย 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

มีป้าย

ประชาสมัพนัธ์

เขตควบคุม

อาคาร 

ประชาชนทราบเขตพ้ืนท่ี 

การควบคุมก่อสร้าง/ดดัแปลง/ต่อ

เติมอาคารถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ขออนุญาตขดุดินถมดินตาม พรบ.

ขดุดินถมดินถูกตอ้งตามกฎหมาย 

กองช่าง 

2 จดัท าป้ายบอกช่ือสายทาง 

ในเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมา 

ติดต่อในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอน

โพธ์ิทองสามารถเดินทางได้

สะดวกและรวดเร็ว 

จดัท าป้ายบอกช่ือถนนสายทาง

ต่างๆ ในเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ให้เหมาะสมและชดัเจน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

 

ถนนมีป้าย

บอกช่ือ และ

ซอย ในต าบล 

ดอนโพธ์ิทอง 

ประชาชนท่ีมาติดต่อในเขตต าบล

ดอนโพธ์ิทองไดรั้บความสะดวก

และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

3 ก่อสร้างร้ัวรอบอาคาร

ส านกังาน พร้อมประตู

ทางเขา้ออก องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั

ในทรัพยสิ์นทางราชการ 

ก่อสร้างร้ัวรอบท่ีท าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง

พร้อมประตูทางเขา้ออก  

ความยาวร้ัว 270 เมตร  

สูง 2.00 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 มีร้ัวแนวเขต

พ้ืนท่ีของ

สถานท่ี

ราชการ 

สถานท่ีราชการไดรั้บการป้องกนั

ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของทาง

ราชการ 

 

 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         51 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 ก่อสร้างป้ายช่ือ 

ท่ีท  าการองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อแสดงช่ือสถานท่ี

ราชการ 

ก่อสร้างป้ายสถานท่ีราชการ  

ขนาด 7.50 เมตร สูง 2.20 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 ป้าย ประชาชนผูม้าติดต่อไดรู้้สถานท่ี

ราชการ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างโรงจอดรถ 

 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกส าหรับผูม้า

ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  

ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร 

จ านวน 2 หลงั 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีโรงจอดรถ

ส าหรับผูม้า

ติดต่อราชการ 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

ปลอดภยัดา้นการสัญจร 

กองช่าง 

 

 

6 ก่อสร้างโรงจอดรถ  เพื่ออ านวยความ

สะดวกส าหรับผูม้า

ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 

 ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร  

จ านวน 1 หลงั 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีโรงจอดรถ

ส าหรับผูม้า

ติดต่อราชการ 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

ปลอดภยัดา้นการสัญจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน ้า

บริเวณท่ีท าการองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึน

และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน ้า 

พิกดั N 14.423188 E 100.031624 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีภูมิทศัน์ท่ีดี

ข้ึนและเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย 

ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิทองมีภูมิทศัน์ท่ีดี

ข้ึนและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



52 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8 ต่อเติมอาคารส านกังาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการท างาน

และเพ่ิมการสะดวกในการ

ติดต่อราชการ 

ต่อเติมอาคารส านกังาน  

ขนาดอาคาร 6.00x9.00 เมตร  

จ านวน 2 ฝ่ัง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มีพ้ืนท่ีการ

ท างานมากข้ึน

และเพ่ิมการ

สะดวกสบาย 

ในการติดต่อ

ราชการ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการติดต่อ

ราชการ 

กองช่าง 

9 ต่อเติมอาคารส านกังาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการท างาน

และเพ่ิมการสะดวกในการ

ติดต่อราชการ 

ต่อเติมอาคารส านกังาน  

ขนาดอาคาร 6.00x9.00 เมตร  

จ านวน 1 ฝ่ัง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีพ้ืนท่ีการ

ท างานมากข้ึน

และเพ่ิมการ

สะดวกสบาย 

ในการติดต่อ

ราชการ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการติดต่อ

ราชการ 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         53 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 ต่อเติมอาคารเก็บของ 

และโรงจอดรถ 

1.เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการเก็บของและ

โรงจอดรถ 

2.เพื่อให้มีสถานท่ีด าเนินการจดั

กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ต่อเติมอาคารเก็บของ 

และโรงจอดรถ 

ขนาด 6.00 x 24 .00 เมตร  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีอาคารเก็บของ 

โรงจอดรถ และ

สถานท่ีจดักิจกรรม 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

จดัประชุมและ

กิจกรรม 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ส านกังานองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ส านกังานองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ส านกังานองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีพ้ืนท่ีการท างาน

มากข้ึนและเพ่ิมการ

สะดวกสบายในการ

ติดต่อราชการ 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบาย

ในการติดต่อราชการ 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

เก็บของและโรงจอดรถ

องคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ

และโรงจอดรถองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

เก็บของและโรงจอดรถองคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีพ้ืนท่ีการท างาน

มากข้ึนและเพ่ิมการ

สะดวกสบายในการ

ติดต่อราชการ 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบาย

ในการติดต่อราชการ 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 - 6 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้

ประชาชนทราบ 

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 – 6  

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 6 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บ

ข่าวสารทัว่ถึง 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



54 
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
โครงการ วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 ก่อสร้างก าแพงกนัดิน

ส านกังานองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

1.เพ่ือป้องกนัปัญหาดินสไลด์ 

ลงในพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

2.เพ่ือเป็นแนวเขตพ้ืนท่ี 

ของอบต.ดอนโพธ์ิทอง 

ก่อสร้างก าแพงกนัดิน  

ส านกังานองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ยาว 87 เมตร สูง 1.80 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

957,000 957,000 957,000 957,000 957,000 มีร้ัวแนวเขตพ้ืนท่ี

ของสถานท่ี

ราชการ 

1.ดินไม่สไลดล์งใน

พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

2.มีแนวเขตพ้ืนท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ประปาหมู่บา้น  

หมู่ท่ี 2 

เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

สถานท่ีผลิตน ้าประปาหมู่บา้น 

 

ก่อสร้างพ้ืนผิวคอนกรีต 

เสริมเหล็กประปาหมู่บา้น  

กวา้ง 27.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 เพื่อสะดวกในการ

ดูแลรักษา 

เพื่อความสะดวกและ

การดูแลระบบการ

ท างานของการผลิต

น ้าประปาไดส้ะอาด

และสะดวกยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างร้ัวรอบพ้ืนท่ีผลิต

น ้าประปาหมู่บา้น  

หมู่ท่ี 2 

เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

สถานท่ีผลิตน ้าประปาหมู่บา้น  

 

ก่อสร้างร้ัวรอบพ้ืนท่ีผลิต

น ้าประปาหมู่บา้น 

ความยาวร้ัว 183 เมตร 

สูง 2.00 เมตร  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีผลิต

น ้าประปา 

เพื่อความสะดวกและ

การดูแลระบบการ

ท างานของการผลิต

น ้าประปาไดส้ะอาด

และสะดวกยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         55 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 ถมดินขยายพ้ืนท่ี 

ผลิตน ้าประปาหมู่บา้น  

หมู่ท่ี 2 บริเวณบึงลาดคา 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการ

ผลิตน ้าประปา

หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

ถมดินขยายพื้นท่ีผลิตน ้าประปาหมู่บา้น

บริเวณบึงลาดคา ขนาดกวา้ง 28.00 เมตร ยาว 

33.00 เมตร  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พ้ืนท่ีท่ีผลิต

น ้าประปา

ขยายข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการท างาน

การผลิตน ้าประปา

หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 

18 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 4  

รหสัสายทางหลวงทอ้งถ่ิน  

สพ.ถ.56-001 สายบา้น 

สามเหล่ียม – บา้นพนัต าลึง 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

สร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  

สายบา้นสามเหล่ียม - บา้นพนัต าลึง 

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร 

ระยะทางยาว 1,567 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,567 เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 3  

รหสัสายทางหลวงทอ้งถ่ิน  

สพ.ถ.56-002 สายบา้น 

ดอนโพธ์ิทอง – บา้นดอนโก 

เพื่อใหมี้ถนนเสน้ทาง

การคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนถนนลาดยาง 

Asphaltic Concrete 

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง – บา้นดอนโก 

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

หนา 0.05  เมตร  

ระยะทางยาว 2,935 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 ระยะทางยาว 

2,935 เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                56 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

20 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  

Asphaltic Concrete  

หมู่ท่ี 3 รหสัสายทางหลวง

ทอ้งถ่ิน สพ.ถ.56-003 

สายบา้นหวัไมซุ้ง – บา้นอุโมงค ์

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  

Asphaltic Concrete  

ถนนสายบา้นหวัไมซุ้ง - บา้นอุโมงค ์

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทางยาว 1,685 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,685 เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐาน

สะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

21 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 

Concrete  

หมู่ท่ี 5 รหสัสายทางหลวง

ทอ้งถ่ิน สพ.ถ.56-007  

สายบา้นไผแ่ขก ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  

Asphaltic Concrete 

ถนนสายบา้นไผแ่ขก ซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05  

เมตร ระยะทางยาว 3,520 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ระยะ 

ทางยาว 

3,520 เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐาน

สะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         57 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

Asphaltic Concrete  

หมู่ท่ี 1 สายบา้นดงมะนาว 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  

บา้นดงมะนาว ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.80 เมตร หนา 0.05  เมตร  

ระยะทางยาว 1,340 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางยาว 

1,340 เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

23 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

Asphaltic Concrete  

หมู่ท่ี 1 สายบา้นดงมะนาว 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  

Asphaltic Concrete  

สายบา้นดงมะนาว ซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.80 เมตร หนา 0.05  เมตร 

ระยะทางยาว  2,550 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระยะทางยาว 

ซ่อมสร้าง 

2,550 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

24 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดงมะนาว  ซอย 1 

เพื่อใหมี้ถนน

เสน้ทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นดงมะนาว  ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00-4.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  250  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางยาว 

ซ่อมสร้าง 

 250  เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสัญจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                58 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

25 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

สายบา้นดอนทอง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนทอง ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

ระยะทางยาว 250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

26 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง  

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

ระยะทางยาว  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

27 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง  

ซอย 2 

เพือ่ให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

ระยะทางยาว  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

28 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง  

ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 4  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง  

ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 7  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

30 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง  

ซอย 8 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 8 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

31 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 9 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

32 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 10  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

33 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 12 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 12  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

34 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายบา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 13 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นดอนโพธ์ิทอง ซอย 13  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

  

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 2  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 140 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะ 

ทางยาว  

140 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมาก

ข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก สาย

ดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 490 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 ระยะ 

ทางยาว   

490 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

37 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 350 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 ระยะ 

ทางยาว 

350 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 5  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 500 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 ระยะ 

ทางยาว 

500 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 70 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระยะ 

ทางยาว 

70 เมตร 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

40 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 8 

เพือ่ให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 8  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 70 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระยะ 

ทางยาว 

 70 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 9  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 500 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 ระยะ 

ทางยาว  

500 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

42 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

ดอนโพธ์ิทอง ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 11  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,290 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,290 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

43 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

สายดงมะนาว ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดงมะนาว ซอย 2  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 180 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 ระยะ 

ทางยาว 

 180 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 

สายดอนดอนสะแก ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนดอนสะแก ซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,640 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,640 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

45 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ระยะ 

ทางยาว  

270 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

46 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก สายหนอง

น ้าเตา้ ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 200 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ระยะ 

ทางยาว  

200 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  หมู่ท่ี 1  

และหมู่ท่ี 2 สายคนัคลอง

ระบาย 1 ซา้ยสองพ่ีนอ้งฝ่ัง

ขวา 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก สายคนั

คลองระบาย 1 ซา้ย  

สองพี่นอ้งฝ่ังขวา  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 2,380 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ระยะ 

ทางยาว 

2,380 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการทอ่งเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 500 เมตร  

 หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

897,000 897,000 897,000 897,000 897,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1. 1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

653,000 653,000 653,000 653,000 653,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1. 1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



67 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 5 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

897,000 897,000 897,000 897,000 897,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นท่ี (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



68 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 8 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 8 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 1  

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 9 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

897,000 897,000 897,000 897,000 897,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



69 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 1 

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 11 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,290 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,297,000 2,297,000 2,297,000 2,297,000 2,297,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายดงมะนาว ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายดงมะนาว ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



70 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

สายดอนดอนสะแก 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายดอนดอนสะแก ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,640 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



71 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหนองน ้ าเตา้ ซอย 2 

 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

 และหมู่ท่ี 2 สายคนัคลอง

ระบาย 1 ซา้ย 

สองพ่ีน้องฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 สายคนัคลองระบาย  

1 ซา้ยสองพ่ีนอ้งฝ่ังขวา ผิวจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทางยาว 2,380 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

5,513,000 5,513,000 5,513,000 5,513,000 5,513,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



72 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

61 ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานไม ้

หมู่ท่ี 1 บา้นหนองน ้าเตา้ 

เพื่อให้สะพาน 

ท่ีช ารุดกลบัมา

สามารถสญัจร 

ไปมาไดป้กติ 

ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานไม ้ 

สะพานกวา้ง 3.00 เมตร 

ความยาว 18.00 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 

สะพาน 

มีสะพานท่ีไดม้าตรฐานประชาชน

ไดรั้บความสะดวกในการสญัจร

ไปมา 

กองช่าง 

62 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายบา้นดอนอา้ยดาว ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนอา้ยดาว ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  200 

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

63 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนครก ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนครก ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  240  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



73 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

64 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนครก ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนครก ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  80  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

65 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายบา้นดอนครก ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนครก ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  54  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

66 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  100  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         74 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

67 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  250  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

68 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 2.80 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  46  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

69 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนกร่าง ซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  250  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         75 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

70 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนมะขามเทศ 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนมะขามเทศ ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  250  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

71 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนมะขามเทศ  

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนมะขามเทศ ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  1,200  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,432,000 2,432,000 2,432,000 2,432,000 2,432,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

72 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนมะขามเทศ 

ซอย 1 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนมะขามเทศ ซอย 1  แยก 1ผิว

จราจรกวา้ง 3.00เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  122  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         76 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

73 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบา้นดอนอา้ยดาว ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นดอนอา้ยดาว ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  110  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 

ลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 740 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 ระยะ 

ทางยาว 

740 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

75 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 

ลงหินคลุก หมู่ท่ี 2  

สายดอนอา้ยดาว ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  

สายดอนอา้ยดาว ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 90 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ระยะ 

ทางยาว 

90 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา         77 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

76 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  

สายดอนอา้ยดาว ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 230 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ระยะ 

ทางยาว  

230 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

77 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 2  

สายดอนอา้ยหลิว ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

 สายดอนอา้ยหลิว ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 150 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ระยะ 

ทางยาว  

150 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

78 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 

สายบึงลาดคา ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  

สายบึงลาดคา ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,890 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,890 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

79 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 2 สายบึงลาดคา  

ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน 

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายบึงลาดคา ซอย 2  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 670 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 ระยะ 

ทางยาว 

670 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายดอนอา้ยดาว ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน 

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 740 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,341,000 1,341,000 1,341,000 1,341,000 1,341,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน 

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 95 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื้นท่ี (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 79 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายดอนอา้ยดาว ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายดอนอา้ยดาว ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 230 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  

สายบึงลาดคา ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบึงลาดคา ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



80 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

สายบึงลาดคา ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบึงลาดคา ซอย 2 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 

เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ

พ้ืนท่ี (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

85 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

บา้นหวัทางหลวง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บา้นหวัทางหลวง ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 

ระยะทางยาว  217  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

86 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นหวัทางหลวง 

ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นหวัทางหลวง ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  247  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 81 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

87 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นหวัทางหลวง 

ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นหวัทางหลวง ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร  

หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 187 

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

88 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นหวัทางหลวง 

ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นหวัทางหลวง ซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร หนา 0.15  

เมตร ระยะทางยาว  100  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

89 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นทองเสือข่วน 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นทองเสือข่วน ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  172  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 82 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

90 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นทองเสือข่วน 

ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นทองเสือข่วน ซอย 6 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  247  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

91 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นทองเสือข่วน 

ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นทองเสือข่วน ซอย 9 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  131  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

262,000 262,000 262,000 262,000 262,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

92 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นทองเสือข่วน  

ซอย 11 

เพือ่ให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นทองเสือข่วน ซอย 11 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  214  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 83 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

93 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายบา้นหวัไมซุ้ง 

ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นหวัไมซุ้ง ซอย 6 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  247  เมตร  

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

94 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นหวัไมซุ้ง  

ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นหวัไมซุ้ง ซอย 10 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  189  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

95 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นหวัไมซุ้ง  

ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นหวัไมซุ้ง ซอย 11 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  247  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บ

การซ่อม

สร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 84 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

96 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายเกาะไก่ชน 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,960 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,960 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัทางหลวง 

ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัทางหลวง ซอย 4  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 600 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 ระยะ 

ทางยาว 

 600 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

98 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัทางหลวง 

ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัทางหลวง ซอย 5  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 80 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ระยะ 

ทางยาว  

80 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



85 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

99 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 90 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ระยะ 

ทางยาว 

90 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

100 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 2  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 570 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 ระยะ 

ทางยาว  

570 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

101 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 2 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 2 แยก 1 

ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร  

ระยะทางยาว 200 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ระยะ 

ทางยาว 

200 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



86 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

102 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก 

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 2 แยก 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 2 แยก 2  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 115 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ระยะ 

ทางยาว  

115 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 2 แยก 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 2 แยก 3  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 360 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 ระยะ 

ทางยาว 

360 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

104 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 3  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 ระยะ 

ทางยาว 

270 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



87 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

105 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก สาย

ทองเสือข่วน ซอย 5  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 50 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 ระยะ 

ทางยาว  

50 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

106 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก สาย

ทองเสือข่วน ซอย 7  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 210 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะ 

ทางยาว 

210 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก สาย

ทองเสือข่วน ซอย 10  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,090 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,090 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 88 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

108 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 11 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,360 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,360 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

109 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 15 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 15  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 200 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 ระยะ 

ทางยาว 

200 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

110 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 16 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 16 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 530 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 ระยะ 

ทางยาว 

530 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

111 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน 

ซอย 17 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายทองเสือข่วน ซอย 17  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,800 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

262,000 262,000 262,000 262,000 262,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,800 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

112 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง  

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 700 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 ระยะ 

ทางยาว  

700 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

113 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง  

ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 3  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 590 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 ระยะ 

ทางยาว  

590 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

114 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง  

ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 4 

 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 980 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 ระยะ 

ทางยาว 

980 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

115 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 

3 สายหวัไมซุ้ง 

ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก

สายหวัไมซุ้ง ซอย 7  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 340 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 ระยะ 

ทางยาว 

 340 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

116 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง 

 ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก

สายหวัไมซุ้ง ซอย 10 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 100 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ระยะ 

ทางยาว  

100 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

117 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง 

ซอย 12 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 12  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,170 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ระยะ 

ทางยาว 

1,170 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

118 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก 

หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง 

ซอย 3 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 3 แยก 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 190 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 ระยะ 

ทางยาว 

 190 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

119 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 2 และหมู่ที 3 

 สายคนัคลองระบาย 

1 ซา้ยสองพ่ีนอ้งฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายคนัคลองระบาย1ซา้ยสองพ่ีนอ้งฝ่ัง

ขวา ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 3,480 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะ 

ทางยาว 

3,480 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

120 ปรับปรุงผิวจราจร 

โดยการลงหินคลุก  

หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3  

สายคนัคลองระบาย 1ซา้ย  

สองพ่ีน้องฝ่ังซา้ย 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 

สายคนัคลองระบาย 1  

ซา้ยสองพ่ีน้องฝ่ังซา้ย  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 2,920 เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 ระยะ 

ทางยาว 

2,920 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,960 เมตร   

หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,529,000 3,529,000 3,529,000 3,529,000 3,529,000 ถนน

คอนกรีต 

 1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



93 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

เพื่อให้มีถนนเส้นทาง

การคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัทางหลวง ซอย 4 

เพื่อให้มีถนนเส้นทาง

การคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายหวัทางหลวง ซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,098,000 1,098,000 1,098,000 1,098,000 1,098,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 94 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัทางหลวง ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายหวัทางหลวง ซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายหวัทางหลวง ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัทางหลวง ซอย 5 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 80 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น                 95 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทองเสือข่วน ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 570 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,042,000 1,042,000 1,042,000 1,042,000 1,042,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทองเสือข่วน ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



96 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 2 

แยก 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทองเสือข่วน ซอย 2 แยก 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00  

ระยะทางยาว 115 เมตร   

หนา 0.15 เมตรไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 2 

แยก 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทองเสือข่วน ซอย 2 แยก 3  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 360 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

644,000 644,000 644,000 644,000 644,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



97 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทองเสือข่วน ซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 274 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทองเสือข่วน ซอย 5 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 50 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



98 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทองเสือข่วน ซอย 7 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 211 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทองเสือข่วน ซอย 10 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,096 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,965,000 1,965,000 1,965,000 1,965,000 1,965,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายทองเสือข่วน ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทองเสือข่วน ซอย 10 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายทองเสือข่วน ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทองเสือข่วน ซอย 11 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,365 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,460,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



100 

2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน 

เส้นทางการคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทองเสือข่วน ซอย 11  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน ซอย 17 

เพื่อให้มีถนน 

เส้นทางการคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทองเสือข่วน ซอย 17 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 1,800 เมตร  

หนา 0.15 เมตรไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายทองเสือข่วน ซอย 17 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทองเสือข่วน ซอย 17  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัไมซุ้งซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้งซอย 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 700 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,292,000 1,292,000 1,292,000 1,292,000 1,292,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก

รวดเร็วในการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหวัไมซุ้ง ซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 270 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัไมซุ้งซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้งซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 597 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,088,000 1,088,000 1,088,000 1,088,000 1,088,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัไมซุ้งซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้งซอย 3 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 270 เมตร  

 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัไมซุ้งซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้งซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 990 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายหวัไมซุ้งซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้งซอย 4 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 270 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัไมซุ้งซอย 7 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้งซอย 7 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 346 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

649,000 649,000 649,000 649,000 649,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายหวัไมซุ้ง ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 10 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 100 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 3 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหวัไมซุ้ง ซอย 3 แยก 1 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 194 เมตร   

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายทองเสือข่วน  

ซอย 2 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายทองเสือข่วน ซอย 2 แยก 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  

หรือตามสภาพพื้นท่ี 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 ถนน

คอนกรีต 

1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

149 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียม 

ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บา้นสามเหล่ียมซอย 1  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ระยะทางยาว  217  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย

ในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

150 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียม 

ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 2 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ระยะทางยาว 247  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายใน

การสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วในการ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

151 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 3 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 3  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร   

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  100  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

152 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 4 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 4  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  64  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

153 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4 

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 5 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บา้นสามเหล่ียมซอย 5 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  79  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจร 

มากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วใน

การขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

154 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 6 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 6 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  247  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

155 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 7 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียม  ซอย 7 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  ระยะทางยาว  188  

เมตร  (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

156 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 8 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 8  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15  

เมตร ระยะทางยาว  100  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

157 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บา้นสามเหล่ียมซอย 9  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  240  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

158 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 

สายบา้นสามเหล่ียม  

ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 10 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ระยะทางยาว  238  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

476,000 476,000 476,000 476,000 476,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

159 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียม 

ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการคมนาคม

ท่ีสะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 11  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  247  

เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น      รายละเอยีดโครงการพฒันา        110 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

160 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 12 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นสามเหล่ียมซอย 2  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  220  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

161 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 13 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น

สามเหล่ียมซอย 13 

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  210  เมตร 

 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

162 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  

สายบา้นสามเหล่ียมซอย 15 

เพื่อให้มีถนน

เส้นทางการ

คมนาคมท่ี

สะดวกสบาย 

 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นสามเหล่ียมซอย 15  

ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร  

หนา 0.15  เมตร ระยะทางยาว  84  เมตร 

(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 ถนน

คอนกรีต 

ไดรั้บการ

ซ่อมสร้าง 

 

1.ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 

2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 


