
2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น               111 

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) 

163 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 16 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นสามเหล่ียมซอย 16 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  160  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 
 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

164 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะ 
ทางยาว 
 540 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

165 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 3 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 99 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ระยะ 
ทางยาว  
99 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) 

166 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 4  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 33 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ระยะ 
ทางยาว 
33 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

167 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 6 
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
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

168 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 9 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 40 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 ระยะ 
ทางยาว 
40 เมตร 

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) 

169 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการขยายคนัทาง
สาธารณะพร้อมลง 
หินคลุก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 10  

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการขยายคนัทาง
สาธารณะพร้อมลงหินคลุก สายบา้น
สามเหล่ียม ซอย 10 ผิวจราจรกวา้ง 
3.80 เมตร ระยะทางยาว 28 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะ 
ทางยาว  
28 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

170 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม
ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียมซอย 10 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 28 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ระยะ 
ทางยาว 
 28 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

171 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 14 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม  ซอย 14 
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.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) 

172 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 17 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 17 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 210 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 ระยะ 
ทางยาว  
210 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

173 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 18 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,390 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 ระยะ 
ทางยาว 
1,390 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

174 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 18 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 แยก 1
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 130 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะ 
ทางยาว 
130 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



114 

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) 

175 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม   
ซอย 18 แยก 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม  ซอย 18 แยก 2 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 130 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ระยะ 
ทางยาว 
130 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

176 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 4 
สายบา้นสามเหล่ียม   
ซอย 19 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 19 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 480 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 ระยะ 
ทางยาว 
480 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

177 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการหินคลุก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 20 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 20  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ระยะ 
ทางยาว 
540 เมตร 

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) 

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 1 

 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 540 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 1 

เพือ่ให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นสามเหล่ียม 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 

แบบ ผ.02 



116 

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) 

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียมซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียมซอย 3 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ีและพร้อมเสริม
ดินลงลูกรังตลอดทาง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียมซอย 4 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียมซอย 4 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 33 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



117 

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) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 9 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 40 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 10 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 28 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



118 

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) 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 14 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 14 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 83 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
 สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 17 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 17 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 213 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



119 

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) 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 18 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,395 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,473,000 2,473,000 2,473,000 2,473,000 2,473,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 18 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 แยก 1
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 137 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



120 

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) 

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4 
สายบา้นสามเหล่ียม   
ซอย 18 แยก 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม  ซอย 18 แยก 2
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 133 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4 
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 19 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 19 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 489 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

878,000 878,000 878,000 878,000 878,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



121 

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) 

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 19 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 19 
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 

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม 
ซอย 18 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 
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 



122 

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) 

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 4  
สายบา้นสามเหล่ียม   
ซอย 20 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม  ซอย 20 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 540 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

968,000 968,000 968,000 968,000 968,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 4 
สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 20 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 20 
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 
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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) 

194 ซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 4  
ผิวจรากวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  130  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

262,000 262,000 262,000 262,000 262,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

195 ซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 5 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  100  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

196 ซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5 สายบา้นไผแ่ขก  
ซอย 5 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 5 แยก 1 
 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  100  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน 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) 

197 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 7  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  390  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

786,000 786,000 786,000 786,000 786,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

198 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 7 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  241  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 

199 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 11  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  176  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
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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) 

200 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 12 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 12 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  140  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

201 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 13 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 13  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  270  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

202 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 13 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 13  
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 
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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) 

203 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 14 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 14  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  347  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

694,000 694,000 694,000 694,000 694,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

204 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 14 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 14 
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 

205 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก   
ซอย 14 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 14 แยก 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  54  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน 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) 

206 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 15 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 15 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  478  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

957,000 957,000 957,000 957,000 957,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

207 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 15 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 15  
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 

208 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
สายแขวงการทาง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแขวงการทาง ซอย 1  
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 
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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) 

209 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5 
สายแขวงการทาง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแขวงการทาง ซอย 1  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  321  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

642,000 642,000 642,000 642,000 642,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

210 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5  
สายแขวงการทาง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแขวงการทาง ซอย 1  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  240  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 

211 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก  ซอย 9  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  220  เมตร 
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

443,000 443,000 443,000 443,000 443,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน 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) 

212 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete 
หมู่ท่ี 5  
สายแขวงการทาง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายแขวงการทาง ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.80 เมตร  
ระยะทางยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน 
ลาดยาง  
1 สาย  

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

213 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
Asphaltic Concrete 
หมู่ท่ี 5 
สายแขวงการทาง ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
สายแขวงการทาง ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 2.80 เมตร  
ระยะทางยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ถนน 
ลาดยาง  
1 สาย  

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

214 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 2 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 750 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 ระยะทาง 
750 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

128 
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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) 

215 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5 สายบา้นไผแ่ขก  
ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 3 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 690 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะ 
ทางยาว 
690 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

216 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5 สายบา้นไผแ่ขก  
ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 6 ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 110 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ระยะ 
ทางยาว 
110 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

217 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5 สายบา้นไผแ่ขก  
ซอย 7 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 7 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ระยะ 
ทางยาว 
50 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

218 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5 สายบา้นไผแ่ขก  
ซอย 8 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 8 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 150 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ระยะ 
ทางยาว 
150 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) 

219 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 9 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 9 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 50 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ระยะ 
ทางยาว  
50 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

220 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 250 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ระยะ 
ทางยาว 
250 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

221 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 35 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ระยะ 
ทางยาว 
35 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

222 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5 สายบา้นไผแ่ขก  
ซอย 14 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14 แยก 1 ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ระยะ 
ทางยาว 
220 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) 

223 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 16 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 16 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 160 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ระยะ 
ทางยาว 
160 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

224 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 17 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 17 ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร  
ระยะทางยาว 170 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะ 
ทางยาว 
170 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

225 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 18 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 18 ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 60 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ระยะ 
ทางยาว 
60 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

226 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายแขวงการทาง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายแขวงการทาง ซอย 2 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.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

131 

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) 

227 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5 
สายบา้นดอนมะขาม 
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นดอนมะขาม ซอย 1 ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ระยะ 
ทางยาว 
110 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

228 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นดอนมะขาม 
ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นดอนมะขาม 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
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

229 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นดอนมะขาม 
ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นดอนมะขาม ซอย 2 ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 310 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ระยะ 
ทางยาว  
310 เมตร 

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) 

230 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5 สายคนัคลอง
ระบาย 2 ซา้ย  
สามชุก 1 ฝ่ังซา้ย 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย  
สามชุก 1 ฝ่ังซา้ย 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 

231 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5 สายคนัคลอง
ระบาย 2 ซา้ย  
สามชุก 1 ฝ่ังซา้ย 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 
ฝ่ังซา้ย 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 

232 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5  
สายคนัคลองระบาย 2  
ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 
ฝ่ังขวา 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 

แบบ ผ.02 
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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) 

233 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายคนัคลองระบาย 2  
ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 
ฝ่ังขวาผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 650 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 
 

94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 ระยะ 
ทางยาว 
650 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร 
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

234 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5  
สายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย 
สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 
ฝ่ังขวา ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,590 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 
 

232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ระยะ 
ทางยาว 
1,590 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร 
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

235 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10/1 

เพือ่ให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10/1  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 170 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ระยะ 
ทางยาว 
170 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร 
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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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) 

236 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 4/1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 4/1 ผิวจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 85 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ระยะ 
ทางยาว 
85 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 2 ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,336,000 1,336,000 1,336,000 1,336,000 1,336,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 690 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ  
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,231,000 1,231,000 1,231,000 1,231,000 1,231,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น               137 

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) 

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 6 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 6 ผิวจราจรกวา้ง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 8 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 8 ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 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) 

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10 ผิวจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 
10/1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 10/1 ผิวจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  
170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 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) 

243 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14  
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
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14 
แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 14 แยก 1  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 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) 

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 16 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 16ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 
สายแขวงการทาง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 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
รับผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5  
สายบา้นดอนมะขาม 
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นดอนมะขาม ซอย 1 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ถนน
คอนกรีต
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

248 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6  
สายบา้นดอนกระพ้ี  
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบา้นดอนกระพ้ี  ซอย 1 ผิวจรากวา้ง 3.00 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 

249 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  
สายบา้นดอนกระพ้ี  
ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบา้นดอนกระพ้ี  ซอย 2  
ผิวจรากวา้ง 3.00 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        142 

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) 

250 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6  
สายบา้นหนองลาน   
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บา้นหนองลาน  ซอย 1  
ผิวจรากวา้ง 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 

251 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6  
สายบา้นหนองลาน   
ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บา้นหนองลาน  ซอย 2  
ผิวจรากวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ระยะทางยาว  200  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ถนน
คอนกรีต 
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

252 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6 
สายบา้นหนองลาน   
ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บา้นหนองลาน  ซอย 3  
ผิวจรากวา้ง 3.00เมตร 
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              143 

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) 

253 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 6  
สายคนัคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายคนัคลองชลประทาน  
1 ขวา 1 ขวา ฝ่ังขวา   
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,290 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 ระยะ 
ทางยาว 
2,290 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

254 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  
สายคนัคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,290 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 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) 

255 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน
ลงลูกรังและหินคลุก 
หมู่ท่ี 2 ถนนสายคนัคลอง
ระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีน้อง ฝ่ังซ้าย 

เพื่อให้มีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน 
ลงลูกรังและหินคลุก ถนนสายคนั
คลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 
ฝ่ังซา้ย ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  
ระยะทางยาว 2,000 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะ 
ทางยาว 
2,000 เมตร 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

256 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 2 
สะพานขา้มคลองชลประทาน  
1 ซา้ย 1 ขวา 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สะพานขา้มคลองชลประทาน  
1 ซา้ย 1 ขวา กวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 12.00 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 สะพาน 
1 สะพาน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

257 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 3  
สายหวัไมซุ้ง ซอย 13 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคม 
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยหินคลุก  
สายหวัไมซุ้ง ซอย 13  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 170 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ระยะ 
ทางยาว  
170 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น               145 

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) 

258 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดิน
พร้อมลงลูกรัง (บางช่วง ) 
และหินคลุก  
หมู่ท่ี 3  
สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม 
ลงลูกรัง (บางช่วง ) และหินคลุก  
สายเกาะไก่ชน ซอย 1  
ระยะทางยาว 1,960 เมตร 
ผิวจรากวา้ง 3.00 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

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

ระยะ 
ทางยาว 
1,960 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร 
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

259 ยกถนนดินพร้อมลงลูกรัง
และหินคลุกบดทบัแน่น  
หมู่ท่ี 5  
ถนนสายคนัคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ยกถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุกบดทบัแน่น  
ถนนสายคนัคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,590 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระยะ 
ทางยาว 
1,590 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร 
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

260 ก่อสร้างสะพานเหล็ก  
หมู่ท่ี 1 บา้นหนองน ้าเตา้ 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

ก่อสร้างสะพานเหลก็บา้นหนองน ้ าเตา้ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 15.00 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 สะพาน 
1 สะพาน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



146 

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) 

261 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุกบดทบัแน่น 
ถนนสายคนัคลอง
ชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 
ฝ่ังซา้ย หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

ปรับปรุงถนนเดิม 
เป็นถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
และหินคลุกบดทบัแน่น  
ถนนสายคนัคลองชลประทาน 1 
ขวา 1 ขวา ฝ่ังซา้ย ผิวจราจรกวา้ง 
4.50 เมตร ยาว 2,220 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะ 
ทางยาว 
2,220 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

262 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการเสริมดินพร้อม 
ลงลูกรังและลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง  
ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทาง 
การคมนาคม 
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมดิน
พร้อมลงลูกรังและลงหินคลุก 
สายหวัไมซุ้ง ซอย 3 ผิวจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
590 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 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 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) 

263 เจาะบ่อน ้าบาดาล  
หมู่ท่ี 2 

เพือ่ใชใ้นการผลิต
น ้าประปาให้เพียงพอ 

เจาะบ่อน ้าบาดาลพร้อมวางท่อ 
และอุปกรณ์การติดตั้งระบบประปา 
จ านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้า
อุปโภคและบริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 

264 ก่อสร้างถงัน ้ าใสประปา 
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพ่ือเพ่ิมในการกกัเก็บ
น ้าประปาให้มากข้ึน 

ก่อสร้างถงัน ้ าใสประปาหมูบ่า้น  
หมู่ท่ี 2 ขนาด 100 ลบ.ม.  
จ านวน 1 หลงั 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 หลงั 
 

กกัเก็บน ้าประปา 
ไดเ้พียงพอ 

กองช่าง 
 

265 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

มีท่อส่งน ้าประปา 
ท่ีดีข้ึน 

ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ระบบส่งน ้าประปา 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 
 

266 ปรับปรุงซ่อมอาคารผลิตน ้าประปา
หมู่บา้น หมูท่ี่ 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือการใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมอาคารผลิตน ้าประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีความสะดวก 
ในการดูรักษา และม่ี
ประสิทธิภาพในการ
ใชง้าน 

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
รับผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

267 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและผลิต
น ้าประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้ระบบไฟฟ้า 
ผลิตน ้าประปามี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและผลิต
น ้าประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ระบบไฟฟ้า 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

268 ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

เพื่อประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบ 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
ศาลาอเนกประสงคห์มู่บา้น 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

250,000 
 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 1 แห่ง ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารทัว่ถึง 

กองช่าง 

269 จดัซ้ือระบบเสียงไร้สาย 
พร้อมติดตั้ง  หมู่ท่ี 2  
บา้นดอนอา้ยดาว 

เพื่อประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบ 

ติดตั้งเสียงไร้สาย 
(ชุดขยายภาครับหอกระจ่ายข่าว,
เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงทางไกล
อตัโนมติั ชนิดไร้สาย จ านวน 5 จุด  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 1 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารทัว่ถึง 

กองช่าง 

270 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
และกระจกโคง้ตามแยก  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อความปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 

ติดตั้งสญัญาณไฟและกระจกโคง้ 
ตามแยกในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หมู่บา้น ประชาชน 
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



149 

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) 

271 ติดตั้งฝาเพดานและปรับปรุงภูมิทศัน์
ศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อชุมชน  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะดวก 
ในการใชง้าน 

ติดตั้งฝาเพดานและปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อชุมชน หมู่ท่ี 4 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ศูนยก์ารเรียนรู้
เพื่อชุมชน 
มีความเรียบร้อย
และสะดวก 

กองช่าง 

272 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดทางแยก
และพ้ืนท่ีบา้นไผแ่ขก 
หมู่ท่ี 5  

เพื่อความปลอดภยัชีวิต
และทรัพยสิ์น 

 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดทางแยก 
และพ้ืนท่ีบา้นไผแ่ขก หมู่ท่ี 5 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 หมู่บา้น มีความปลอดภยั 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

273 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดทางแยก
และพ้ืนท่ีหมู่บา้น  
หมู่ท่ี 6  

เพื่อความปลอดภยัชีวิต
และทรัพยสิ์น 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามจุดทางแยก 
และพ้ืนท่ีบา้นหนองลาน หมู่ท่ี 6 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 1 หมู่บา้น มีความปลอดภยั 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

274 ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณส านกังาน 
อบต.ดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึนและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณท่ีท าการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีความ
เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

บริเวณ
ส านกังาน 
มีภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึน
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

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
รับผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

275 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 

เพื่อให้มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดิน 
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00  เมตร  
ระยะทางยาว 495 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ระยะทาง 
495 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

276 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก หมู่ท่ี 1  
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6 

เพื่อให้มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก  
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6 
ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร 
ระยะทางยาว 80 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ระยะทาง 
80 เมตร  

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

277 ปรับภูมิทศัน์บริเวณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายดอนโพธ์ิทอง 
ซอย 2 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ถนนท่ีใชส้ญัจร 
มีความสะอาดสวยงาม 

ปรับภูมิทศัน์บริเวณถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายดอนโพธ์ิทอง  
ซอย 2 โดยการถมดิน 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ภูมิทศัน์
ถนน  

ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย
ในการสญัจรมากข้ึน   

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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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) 

278 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 2 สายคนัคลองชลประทาน 1 
ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
สายคนัคลองชลประทาน 1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00  เมตร ระยะทางยาว  
3,600 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

389,000 389,000 389,000 389,000 389,000 ระยะ 
ทางยาว 
3,600 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

279 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 2 สายบา้นดอนครก ซอย 1 
แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
สายบา้นดอนครก ซอย 1 แยก 1 
ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร 
ระยะทางยาว 30 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 ระยะ 
ทางยาว
30 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

280 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลตติ์กคอนกรีต  
หมู่ท่ี 2 สายดอนอา้ยดาว ซอย1  

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติ์กคอนกรีต  
สายดอนอา้ยดาว ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.80 เมตร  
ระยะทางยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 ถนน 
ลาดยาง 
 1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

150 

  

แบบ ผ.02 
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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) 

281 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี  3 สายทองเสือข่วน ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทองเสือข่วน ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร  
ระยะทางยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมาก
ข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

282 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 สายหวัทางหลวง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหวัทางหลวง ซอย 2 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมาก
ข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

283 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก หมู่ท่ี 3 
สายหวัทางหลวง ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง
และหินคลุก สายหวัทางหลวง ซอย 2 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 150 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง 
150 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมาก
ข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 

  

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น     รายละเอยีดโครงการพฒันา        153 

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) 

284 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดิน 
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก  
หมู่ท่ี 3 สายทองเสือข่วน  
ซอย 2 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง
และหินคลุก สายทองเสือข่วน  
ซอย 2 แยก 1 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะ 
ทางยาว 
200 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

285 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง 
ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายหวัไมซุ้ง ซอย 11 ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 54 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ระยะ 
ทางยาว 
54 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

286 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง 
ซอย 11 แยก 1 

เพือ่ให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก  
สายหวัไมซุ้ง ซอย 11 แยก 1  
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
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น     รายละเอยีดโครงการพฒันา        154 

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) 

287 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหวัไมซุ้ง ซอย 11 ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 54 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

288 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง ซอย 11 
แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหวัไมซุ้ง ซอย 11 แยก 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

289 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 4 สายสามเหล่ียม  
ซอย 12 แยก 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
สายสามเหล่ียม ซอย 12 แยก 1 ทางเขา้บา้น
นายจนัทร์  อินทร์สุข ถึงบริเวณบา้นนางสาล่ี  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
70 เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ระยะ 
ทางยาว 
70 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

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) 

290 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
สายสามเหล่ียม ซอย 10 

เพื่อให้มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามเหล่ียม ซอย 10  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 28 เมตร หนา 0.15 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 

291 ปรับปรุงถนนโดยการเสริม 
ถนนดินพร้อมลงลูกรังและ 
หินคลุก หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม ซอย 3 

เพื่อให้มีถนนเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก  
สายสามเหล่ียม ซอย 3 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 100 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะ 
ทางยาว 
100 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

 

 

 

 

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
รับผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

292 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 4 จากถนนเล่ียงเมือง
สุพรรณบุรี (357) ถึงบริเวณ 
ท่ีนานายวิมน  เอ่ียมทองดี 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
จากถนนเล่ียงเมืองสุพรรณบุรี (357)  
ถึงบริเวณท่ีนานายวิมน  เอ่ียมทองดีผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 180 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ระยะ 
ทางยาว 
180 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

293 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลตติ์กคอนกรีต  
หมู่ท่ี 5 ถนนคนัคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติ์กคอนกรีต  
ถนนคนัคลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1  
ฝ่ังขวา (ตรงขา้มร้านปลาเผาริมคลอง)  
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 200 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนน 
ลาดยาง 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

294 ก่อสร้างทางระบายน ้าทิ้ง  
หมู่ท่ี 5 จากบริเวณบา้น 
นายข า เพง็รุ่ง ถึงบึงไผแ่ขก  
 

เพื่อด าเนินการ
ระบายน ้าทิ้งลงสู่ 
ทางน ้าสาธารณะ 

ก่อสร้างทางระบายน ้าท้ิง  
จากบริเวณบา้นนายข า เพง็รุ่ง ถึงบึงไผแ่ขก  
ต่อท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร  
ระยะทางยาว 300 เมตร รวมบ่อพกั คสล.  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ทาง
ระบายน ้า 
1 สายทาง 

มีการระบายน ้ าท่ีสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

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) 

295 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 5 สายขา้งวดัอุทุมพราราม 
(วดัไผแ่ขก) ถนนเลียบดาดคลอง 
คสล. 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
สายขา้งวดัอุทุมพราราม (วดัไผแ่ขก)  
ถนนเลียบดาดคลอง คสล. 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 105 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ระยะทาง 
105 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

296 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี  6  จากบริเวณ 
บา้นนายเจต ชอ้ยสามนาค  

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบริเวณบา้นนายเจต ชอ้ยสามนาค 
ถึงบริเวณบา้นนางประไพ  ศิลาค า 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 420 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



158 

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) 

297 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
หมู่ท่ี 6 สายหนองลาน ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน 
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
บริเวณบา้นนางประไพ  ศิลาค า  
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 420 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 ระยะ 
ทางยาว 
420 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

298 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 6 สายหนองลาน ซอย 5 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
สายหนองลาน ซอย 5 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 105 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ระยะ 
ทางยาว 
105 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

299 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมู่ท่ี 6 สายหนองลาน ซอย 6 
ทางเขา้บา้นนายวิเชียร สายสงัข ์

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก  
สายหนองลาน ซอย 6  
ทางเขา้บา้นนายวิเชียร สายสงัข ์
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 110 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ระยะ 
ทางยาว 
110 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) 

300 ติดตั้งป้ายบอกแนวเขตต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
 

เพื่อให้มีป้ายบอก
พ้ืนท่ีแนวเขตต าบล 

ติดตั้งป้ายบอกแนวเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง 
จ านวน 18 ป้าย 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 มีป้าย
บอกแนว
เขตใน
ต าบล 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 

กองช่าง 

301 ก่อสร้างสะพานขา้มคลอง
ชลประทาน 1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 
หมู่ท่ี 1  

เพื่อความปลอดภยั
ในการสญัจรไป - มา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพานขา้มคลองชลประทาน  
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา  
กวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 12  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีสะพาน
คอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน  1  
สะพาน 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.สะพานมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว 

กองช่าง 

302 ก่อสร้างสะพานขา้มคลอง
ชลประทาน 1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อความปลอดภยั
ในการสญัจรไป - มา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพานขา้มคลองชลประทาน 1 
ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 
กวา้ง 6.00 เมตร  
ความยาว 12  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีสะพาน
คอนกรีต
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน  1  
สะพาน 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.สะพานมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว 

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
รับผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

303 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก  
หมู่ท่ี 1 – 6 ในต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ 
หมู่ท่ี 1 – 6 ในต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 ถนน  
หมู่ท่ี 1-6 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

304 ปรับปรุงถนนคสล.เดิม พร้อมวาง
ท่อระบายน ้ าและบ่อพกัระบายน ้า 
หมู่ท่ี 2 สายบา้นดอนกร่าง ซอย 4 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบายและ
เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคสล.เดิม พร้อมวางท่อ 
ระบายน ้าและบ่อพกัระบายน ้า 
สายบา้นดอนกร่าง ซอย 4  
จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบา้น 
นางก๋ิม อุ่นพนัธุ์หร่ิม  
ปรับปรุงถนนกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี และฝ่ังท่อ 
ระบายน ้า ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพกั
ระบายน ้า ระยะทางยาว 160 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 ระยะ 
ทางยาว 
160 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) 

305 ถมดินปรับพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์  
เพ่ือก่อสร้างศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็ หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีพร้อมส าหรับ
ก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ถมดินปรับพ้ืนท่ี 2 ไร่  
ความสูงเฉล่ีย 1.50 ม. 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีพ้ืนท่ี
รองรับการ
สร้างศูนย ์

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานน่าอยูข่องกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 

กองการศึกษา 

306 ก่อสร้างร้ัว 
ประตูเขา้-ออกพร้อมป้ายช่ือ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 5 

เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั 
ของเด็กและความปลอดภยั 
ในทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ก่อสร้างร้ัว ประตูเขา้-ออก 
พร้อมป้ายช่ือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ความยาว 350 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,115,000 3,115,000 3,115,000 3,115,000 3,115,000 ความ
ปลอดภยั 

มีร้ัว ป้ายช่ือ ประตูเขา้-ออก  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีดี 
มีมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

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) 

307 ก่อสร้างเสาธงชาติ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ไดม้าตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างเสาธงชาติ 
ฐานเสาสูง11.00 เมตร 
ฐานกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง 0.45 เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เสาธง
ชาติ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดม้าตรฐาน
และเหมาะสมต่อการพฒันาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา 
 

308 ก่อสร้างเสาธงชาติ  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ไดม้าตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างเสาธงชาติ 
ฐานเสาสูง11.00 เมตร 
ฐานกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง 0.45 เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เสาธง
ชาติ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดม้าตรฐาน
และเหมาะสมต่อการพฒันาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา 

309 ก่อสร้างเสาธงชาติ  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้ไดม้าตรฐานและเหมาะสม
ต่อการพฒันาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างเสาธงชาติ 
ฐานเสาสูง11.00 เมตร 
ฐานกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร สูง 0.45 เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เสาธง
ชาติ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดม้าตรฐาน
และเหมาะสมต่อการพฒันาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษา 

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) 

310 จดัท าภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ี 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี 5  

เพื่อภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 
น่าอยู ่และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จดัท าภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ี 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์
พฒันา
เด็กเลก็ 

ภูมิทศัน์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
น่าอยูม่ากข้ึน 

กองการศึกษา 

311 ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ท่ีสะอาด สวยงามและ
ปลอดภยั มีมาตรฐาน 

ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 5 
พิกดั N 14.478310 
E 100.051004 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์
พฒันา
เด็กเลก็ 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน กองการศึกษา 

312 ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
สะอาด สวยงามและปลอดภยั 
มีมาตรฐาน 

ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 1 
พิกดั N 14.429238 
E 100.033381 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์
พฒันา
เด็กเลก็ 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน กองการศึกษา 

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) 

313 ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
สะอาด สวยงามและปลอดภยั 
มีมาตรฐาน 

ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 3 
พิกดั N 14.405576 
E 100.012437 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศพด. 
ไดรั้บการ
พฒันาได้
มาตรฐาน 

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

314 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
อาคารศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็  

เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
มีความพร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่
ของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข 

ปรับปรุง ซ่อมแซม  
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในสงักดั 3 แห่ง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์
พฒันา
เด็กเลก็ 
ไดรั้บการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

เด็กไดรั้บการเรียนการ
สอน 
ในสถานศึกษาท่ีได้
มาตรฐานปลอดภยั 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



165 

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) 

315 ปรับปรุงถนนโดยการยกระดบั
ถนนเดมิสายคนัคลองระบาย 
 2 ซ้าย สามชุก 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการยกระดบั
ถนนเดมิสายคนัคลองระบาย 
 2 ซ้าย สามชุก 1 ผิวจราจรกวา้ง 
3.00  เมตร ระยะทางยาว  
120 เมตร โดยการเสริมดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ระยะ 
ทางยาว 
120 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

316 ปรับปรุงถนนโดยการ
ยกระดบัถนนเดมิสายไผ่แขก 
ซอย 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการยกระดบั
ถนนเดมิสายไผ่แขก ซอย 2 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
ระยะทางยาว 750 เมตร 
โดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง
และหินคลุก  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ระยะ 
ทางยาว 
750 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

 

รวม 316  โครงการ - -   206,752,100   206,752,100   206,752,100   206,752,100   206,752,100 - - - 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               166 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เปล่ียนท่อระบายน ้า  
หมู่ท่ี 1 
บริเวณชุมชนหนา้โบสถ ์

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก เปล่ียนท่อ คสล. ระบายน ้า 
บริเวณชุมชนหนา้โบสถ ์  
ขนาด ศก. 1.00 เมตร 
จ านวน 10 ท่อน 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายน ้ าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 1  
บริเวณริมคลองชลประทาน 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้ า บริเวณริมคลอง
ชลประทาน ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร ระยะทางยาว 47 เมตร  
พร้อมอ่างวิดน ้า ขนาด 3.00x3.00 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

3 เปล่ียนท่อระบายน ้า  
หมู่ท่ี 2 บริเวณ 
บา้นนายสามารถ รุนเฉ่ือย 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก เปล่ียนท่อระบายน ้า คสล. 
บริเวณบา้นนายสามารถ รุนเฉ่ือย  
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมดาดคลอง คสล.
และประตูน ้า 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               167 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เปล่ียนท่อระบายน ้าพร้อมอ่างวิดน ้ า 
หมู่ท่ี 3 บริเวณคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง ฝ่ังซ้าย 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

บริเวณท่ีนานายสมคิด สารสังข ์เปล่ียนท่อ
ระบายน ้า ขนาด ศก. 0.80 เมตร พร้อมอ่างวิดน ้า 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

5 เปล่ียนท่อระบายน ้าพร้อมอ่างวิดน ้ า 
หมู่ท่ี 3 บริเวณคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง ฝ่ังซ้าย 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

บริเวณท่ีนานายใหม่  วงษแ์กว้ เปล่ียนท่อ 
ระบายน ้า ขนาด ศก. 1.00 เมตร พร้อมอ่างวิดน ้า 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

6 เปล่ียนท่อระบายน ้าพร้อมอ่างวิดน ้ า 
หมู่ท่ี 3 บริเวณคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง ฝ่ังซ้าย 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

บริเวณท่ีนานายฝน พนัธุ์ดว้ง เปล่ียนท่อ 
ระบายน ้า ขนาด ศก. 0.80 เมตร พร้อมอ่างวิดน ้า 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอ่างวิดน ้า  
หมู่ท่ี 3 บริเวณท่ี 
นางอ านวย อุ่นพนัธ์หร่ิม 

เพื่อสะดวกในการวิด
น ้าเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างอ่างวิดน ้า 
บริเวณท่ีนางอ านวย  อุ่นพนัธ์หร่ิม 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

เกษตรกรมีความ
สะดวกสบายใน
การวิดน ้าและการ
ระบายน ้า 

กองช่าง 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 3 จากหนา้ป้ัมเรืองชยั
บริการ  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก ขดุลอกคูนาสาธารณะจากหนา้ป้ัมเรืองชยั
บริการ ถึงบา้นนางปลิว ทัง่ดี 
ระยะทางยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

9 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
บริเวณเกาะไก่ชน  
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก ขดุลอกคูนาสาธารณะ บริเวณเกาะไก่ชน  
ระยะทางยาว 1,950 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

10 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
บริเวณถนนหวัไมซุ้ง ซอย 1 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก ขดุลอกคูนาสาธารณะ บริเวณถนนหวัไมซุ้ง 
ซอย 1 ระยะทางยาว 750 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

11 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
บริเวณถนนหวัไมซุ้ง ซอย 3 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก ขดุลอกคูนาสาธารณะ บริเวณถนนหวัไมซุ้ง 
ซอย 3 ระยะทางยาว 590 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

12 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
ถนนมาลยัแมน 

เพ่ือการระบายน ้าท่ีสะดวก ขุดลอกคูนาสาธารณะ จากถนนมาลยัแมน ถึง
บริเวณบา้นนายบุญรอด  ปรีสงค ์ 
ระยะทางยาว  1,530 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               169 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างรางระบายน ้ าริมถนน
สายสามเหล่ียม-ไผแ่ขก หมู่ท่ี 4 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า ริมถนน 
สายสามเหล่ียม-ไผแ่ขก  
ขนาด 0.40x0.40 เมตร  
พร้อมฝาปิด ระยะทางยาว 670 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ีสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงท่อระบายน ้ าสาธารณะ
และติดตั้งประตูน ้า หมู่ท่ี 5  
บริเวณบา้นนายชิน คนเจน 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

เปล่ียนท่อระบายน ้า ขนาด 0.80 เมตร
พร้อมติดตั้งประตูน ้าฝ่ังบึงไผแ่ขก
บริเวณบา้นนายชิน คนเจน 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ีสะดวก
รวดเร็วข้ึนและมีประตูน ้า
เปิด-ปิดน ้า 

กองช่าง 

15 ฝ่ังท่อระบายน ้า  
หมูท่ี่ 6 บริเวณบา้น 
นายประสาท  ดอกสุทศัน์  
ถึงบริเวณบา้นนายประชุม พลิคง  

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

ฝ่ังท่อระบายน ้าขนาด 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 0.80 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร บริเวณ 
บา้นนายประสาท  ดอกสุทศัน์  
ถึงบริเวณบา้นนายประชุม พลิคง  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ีสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



170 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
จากบา้นนางจ านงค ์ โกสถา  
ถึงบริเวณบา้นนายศรี เสือเปรม 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบา้นนางจ านงค ์ โกสถา ถึงบริเวณบา้นนายศรี เสือเปรม 
ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  ลึก 
1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 310 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

837,000 837,000 837,000 837,000 837,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
จากบา้นนางสาวประทุม กนัโต 
ถึงบริเวณท่าขา้วสีชมพ ู 
 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบา้นนางสาวประทุม กนัโต ถึงบริเวณท่าขา้วสีชมพ ู 
ปากคลองกวา้ง 2.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 380 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
จากดาดคอนกรีตเดิม ถึงท่ีนา
นางวญัเพญ็ ฤทธ์ิกนัโต  
(เสน้หลงัโรงเรียนวดัอุทุมพราราม) 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก   
จากดาดคอนกรีตเดิม ถึงท่ีนานางวญัเพญ็ ฤทธ์ิกนัโต  
(เสน้หลงัโรงเรียนวดัอุทุมพราราม) ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร 
กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร  
ระยะทางยาว 280 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 
จากดาดคอนกรีตเดิมบริเวณ 
นายด ารง แกว้เมฆ ถึงท่ีนา 
นายมานพ พรหมเดช 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากดาดคอนกรีตเดิมบริเวณนายด ารง แกว้เมฆ ถึงท่ีนา 
นายมานพ พรหมเดช ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร 
กน้คลองกวา้ง 0.70 เมตร ลึก 1.60 เมตร หนา 0.07 เมตร 
ระยะทางยาว 568 เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

626,000 626,000 626,000 626,000 626,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

20 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 1 บริเวณบ่อกุง้ 
บา้นนายสุนทร  นาคสมพนัธ์ุ  
ถึงบา้นนายแล  คชาพนัธ์ 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ บริเวณบ่อกุง้ 
บา้นนายสุนทร  นาคสมพนัธ์ุ ถึงบา้นนายแล  คชาพนัธ์ 
ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บริเวณนา
นายจ าเนียร ชาวประชา 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากท่ีนานายจ าเนียร ชาวประชา ถึงบา้นนางพรวน  
 ปากคลองกวา้ง 2.20 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 430 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



172 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
บริเวณท่ีนานายบุญรอด ปรีสงค ์

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณท่ีนานายบุญรอด ปรีสงค ์
ปากคลองกวา้ง 3.50 เมตร กน้คลองกวา้ง 1.20 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 20 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  
จากบา้นนายประไพ แกว้เมฆ  
ถึงบา้นนางพล ริตกนัโต 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบา้นนายประไพ แกว้เมฆ ถึงบา้นนางพล ริตกนัโต 
ปากคลองกวา้ง 2.20 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

24 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4  
จากบา้นนายหวาน พลูคลา้ยวงษ์
ถึงท่ีนานายปัญญา 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวกข้ึน 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ จากบา้นนายหวาน พลูคลา้ยวงษ์
ถึงท่ีนานายปัญญา ระยะทางยาว  1,100 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 5 
เรียบถนนเล่ียงเมือง 
สาย 357 

เพ่ือการระบายน ้า
ท่ีสะดวกข้ึน 

เรียบถนนเล่ียงเมืองสาย 357  
ระยะทางยาว 720 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6  
จากบา้นนายจรูญ ชอ้ยสามนาค  
ถึงถนนมาลยัแมน 321 

เพ่ือการระบายน ้า
ท่ีสะดวกข้ึน 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก   
จากบา้นนายจรูญ ชอ้ยสามนาค ถึงถนนมาลยัแมน 321  
ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

27 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 4 จากบริเวณ 
ถนนสายสามเหล่ียม - พนัต าลึง 

เพ่ือการระบายน ้า
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากบริเวณถนนสายสามเหล่ียม – พนัต าลึง  
ระยะทางยาว 800 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

28 ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
หมู่ท่ี 2 จากถนน 
สายดอนโพธ์ิทอง - วงัพระนอน 
ถึงคลองทิ้งน ้า (หวับึงลาดคา)  

เพ่ือการระบายน ้า
ท่ีสะดวกข้ึน 

จากถนนสายดอนโพธ์ิทอง - วงัพระนอน ถึงคลองทิ้งน ้า 
(หวับึงลาดคา) ระยะทางยาว 800 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



174 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ฝ่ังท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 2 
(บา้นดอนครก)  

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวก 

ฝ่ังท่อระบายน ้า (บา้นดอนครก)  
จากบา้นนายสนัเข่ือน เรืองวิทย ์ ถึงคลอง คสล.  
(บริเวณนานายทองค า ปาลพนัธ์)  
ฝ่ังท่อคสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั คสล.  
ระยะทางยาว 420 เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

30 เปล่ียนท่อระบายน ้า คสล.  
พร้อมอ่างวิดน ้า  หมู่ท่ี 3  
จากบริเวณหัวทางหลวง  
ซอย 12 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวก 

เปล่ียนท่อระบายน ้า คสล. พร้อมอ่างวิดน ้า 
จากบริเวณหัวทางหลวง ซอย 12  
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ยสองพ่ีน้อง  
 (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 4  
จากแยกสามเหล่ียม – ไผแ่ขก 
ถึงบา้นนางร าพวน รสมณี 
 

เพ่ือการระบายน ้าท่ี
สะดวกสบายและ
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรมและ
ไม่ให้น ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากแยกสามเหล่ียม – ไผแ่ขก ถึงบา้นนางร าพวน รสมณี 
ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 425 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



175 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 5 จากคลอง
สามเหล่ียมถึงบริเวณ 
บา้นนายศรีเสือเปรม 

เพ่ือการระบายน ้า 
ท่ีสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะจากคลองสามเหล่ียม 
ถึงบริเวณบา้นนายศรี  เสือเปรม 
ระยะทางยาว  800 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ีสะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

33 ขดุลอกคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองชลประทาน  
1 ขวา 1 ขวา  
ระยะทางยาว 2,220 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณี
ฝนทิ้งช่วงและการเพราะปลูก
พืชนอกฤดูกาล 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก
คลองชลประทานฯในกรณีฝน
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

34 ขดุลอกคลองชลประทาน 
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองชลประทาน 
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา  
ระยะทางยาว 3,630 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

726,000 726,000 726,000 726,000 726,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณี
ฝนทิ้งช่วงและการเพราะปลูก
พืชนอกฤดูกาล 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก
คลองชลประทานฯในกรณีฝน
ทิ้งช่วง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



176 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ขดุลอกคลองระบาย  
1 ซา้ย สองพ่ีน้อง 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองระบาย 
1 ซา้ย สองพ่ีน้อง  
ระยะทางยาว 5,870 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,174,000 1,174,000 1,174,000 1,174,000 1,174,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณี
ฝนทิ้งช่วงและการเพราะปลูก
พืชนอกฤดูกาล 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก
คลองฯในกรณีฝนทิ้งช่วง 

กองช่าง 

36 ขดุลอกคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองระบาย  
2 ซา้ย สามชุก 1  
ระยะทางยาว 2,470 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

494,000 494,000 494,000 494,000 494,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณี
ฝนทิ้งช่วงและการเพราะปลูก
พืชนอกฤดูกาล 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก
คลองฯในกรณีฝนทิ้งช่วง 

กองช่าง 

37 ขดุลอกคลองสามเหล่ียม
หรือคลองงูเห่าหรือคลอง
ธรรมชาติ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้าในคลอง 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน 

ขดุลอกคลองสามเหล่ียมหรือ
คลองงูเห่าหรือคลองธรรมชาติ
ระยะทางยาว 2,390 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

1.มีน ้าตน้ทุนส ารองไวใ้นกรณี
ฝนทิ้งช่วงและการเพราะปลูก
พืชนอกฤดูกาล 
2.พ้ืนท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก
คลองฯในกรณีฝนทิ้งช่วง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



177 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  
จากคนัคลองชลประทาน 1 
ขวา 1 ขวา ถึงบริเวณบา้น 
นายแล  คชาพนัธ์ุ 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากคนัคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา  
ถึงบริเวณบา้นนายแล  คชาพนัธ์ุ 
ปากคลองกวา้ง 3.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.70เมตร  
ลึก 1.40 เมตร หนา 0.07 เมตร  
ระยะทางยาว 1,770 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

5,310,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

39 ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
หมู่ท่ี 1 สายดอนโพธ์ิทอง 
ซอย 1 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะจากบริเวณท่ีนา 
นายวีระ  ปาลพนัธ์ ถึงบริเวณ รพ.สต.ดอนโพธ์ิทอง 
ระยะทางยาว 2,400 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

40 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 1 สายดอนโพธ์ิทอง 
ซอย 2 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

จากบริเวณท่ีนานายปราลภ  เกษศรี  
ถึงบริเวณบา้นนางมีนา  ฉัว่ผิวทองงาม  
ระยะทางยาว 2,200 เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



178 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 3 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ จากคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีนอ้ง 
ระยะทางยาว 2,750 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

42 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 4 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ จากคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ถึงบริเวณบา้นนายแล คชาพนัธ์ุ  
ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

43 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 5 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะจากบริเวณ 
บา้นนายสง่า เรือนใจมัน่ ถึงบริเวณ 
ท่ีนานางชด โพธ์ิพลู  
ระยะทางยาว 2,100 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

44 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 6  

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขุดลอกคูนาสาธารณะจากคลองชลประทาน 1 ขวา 
1 ขวา ถึงบริเวณบา้นนายเทียม แจง้ใจดี  
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               179 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 8 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายดอนโพธ์ิทอง  
ซอย 8 จากเขตติดต่อต าบลดอนก ายานถึงบริเวณ 
ท่ีนานายชล คงเปีย  ระยะทางยาว  
1,600 เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ า 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน 

กองช่าง 

46 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 9 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายดอนโพธ์ิทอง  
ซอย 9 จากบริเวณบา้นนางเยาวลกัษณ์ สุขสมวงศ์ 
ถึงบริเวณท่ีนานายนาวา บุญรักษา  
ระยะทางยาว 1,600 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ า 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน 

กองช่าง 

47 เปล่ียนท่อระบายน ้า  
หมู่ท่ี 1 บริเวณท่ีนา 
นายสมเกียรติ  คชาพนัธุ์ 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

เปล่ียนท่อระบายน ้าบริเวณท่ีนา 
นายสมเกียรติ คชาพนัธุ์ 
ขนาดท่อ ศก. 1.00  เมตร  
จุดละ 8 ท่อน จ านวน 2 จุด  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ า 
ท่ีสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



180 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จากบริเวณท่ีนา 
นายมานพ  พรหมเดช  ถึงบริเวณท่ี
นานางสาวยนิ แซ่ล้ิม 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณท่ีนานายมานพ  พรหมเดช   
ถึง ถึงบริเวณท่ีนานางสาวยนิ  แซ่ล้ิม 
ปากคลองกวา้ง 3.00เมตร  กน้คลองกวา้ง 
0.70 เมตร ลึก 1.40 เมตร หนา 0.07 เมตร 
ระยะทางยาว 268 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

804,000 804,000 804,000 804,000 804,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 
จากคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา  
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 
ปากคลองกวา้ง 3.00เมตร กน้คลองกวา้ง 
0.70เมตร ลึก 1.40 เมตร หนา 0.07 เมตร  
ระยะทางยาว   2,750   เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



181 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน ้ า  
พร้อมอ่างวิดน ้า หมู่ท่ี 2  
บริเวณคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้องฝ่ังซา้ย  
 

เพื่อการเปิด-
ปิดน ้าระบาย
น ้าสะดวก 
พร้อมท่ีวิดน ้ า 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน ้ า พร้อมอ่างวิดน ้า  
บริเวณคลองระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีน้องฝ่ังซา้ย  
ขา้งสะพาน คสล.ขา้มคลอง โดยก่อสร้างประตู 
เปิด-ปิด ขนาด 0.40 เมตร พร้อมอ่างวิดน ้า 
ขนาด  3.00 x 4.00 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประตู 
เปิด-ปิดน ้า 

มีประตูเปิด-ปิดน ้า
ในระบายน ้า
สะดวก พร้อมท่ีวิด
น ้าเพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

51 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2 สายทา้ยประมง 
(ทา้ยบึงลาดคา) 

เพื่อการ
ระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ จากบริเวณบึงลาดคา 
ถึงสุดเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง  ระยะทางยาว  
650 เมตร (รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

52 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2 
สายบา้นดอนอา้ยดาว ซอย 1 

เพื่อการ
ระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายบา้นดอนอา้ยดาว  1 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



182 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
หมู่ท่ี 2 
สายบา้นดอนอา้ยดาว 2 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายบา้นดอนอา้ยดาว 2 
ระยะทางยาว 600 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

54 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2  
สายบา้นดอนครก – บา้นดอนกร่าง  

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายบา้นดอนครก - บา้นดอนกร่าง  
ระยะทางยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

55 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 2  
สายบา้นดอนกร่าง  
- บา้นดอนมะขามเทศ  

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
สายบา้นดอนกร่าง – บา้นดอนมะขามเทศ 
ระยะทางยาว 1,100 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               183 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
หมู่ท่ี 2  
สายบา้นดอนกร่าง - บึงลาดคา 1 

เพื่อการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
สายบา้นดอนกร่าง – บึงลาดคา 1 
ระยะทางยาว 1,400 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

57 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2  
สายบา้นดอนกร่าง – บึงลาดคา 2 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
สายบา้นดอนกร่าง – บึงลาดคา 2 
ระยะทางยาว 450 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

58 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2 สายคลองชลประทาน 
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา  
- คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 1 

เพื่อการระบาย 
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายคลองชลประทาน  
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา - คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 1 ระยะทางยาว 1,100 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



184 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2สายคลองชลประทาน 
 1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา  
- คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 2 

เพื่อการระบาย 
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ สายคลองชลประทาน 
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา – คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 2 ระยะทางยาว 180 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

60 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 2 สายคลองชลประทาน 
1 ซา้ย 1 ขวา  
1 ขวา – คลองระบาย 1 ซา้ย 
สองพ่ีน้อง 3 

เพื่อการระบาย 
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ สายคลองชลประทาน 
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา – คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 3 ระยะทางยาว  450 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

61 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 3 สายเลียบถนน 
ดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายเลียบ 
ถนนดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง  
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



185 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 3 สายถนน 
ดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง  

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง  
ถึงสายดอนโพธ์ิทอง – ดอนโก 
ระยะทางยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

63 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง - สวนแตง 
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 1 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายถนน 
ดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง  
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 1 
ระยะทางยาว  2,100  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

64 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง  
- สวนแตง ถึงบา้นเกาะไก่ชน 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง  
ถึงบา้นเกาะไก่ชนช่วงท่ี 1  
ระยะทางยาว  950  เมตร 
ช่วงท่ี 2 ระยะทางยาว 280 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 เพือ่การ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



186 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
บริเวณร้านคา้โพธ์ิทองมินิมาร์ท  
ถึงบริเวณบา้นนางจ าเริญ อินทร์แตง 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะบริเวณร้านคา้โพธ์ิทอง 
มินิมาร์ท ถึงบริเวณบา้นนางจ าเริญ อินทร์แตง 
ระยะทางยาว 650 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

66 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายเกาะไก่ชน 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายเกาะไก่ชน 
ระยะทาง 1,900 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

67 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง  
- สวนแตง ถึง คลองระบาย 1 ซา้ย 
สองพ่ีน้อง 2 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

สายถนนดอนโพธ์ิทอง – สวนแตง  
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 2 ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

68 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
จากเขตดอนโพธ์ิทอง  
ถึงคลองระบาย 1ซา้ย สองพ่ีน้อง 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะจากเขตดอนโพธ์ิทอง  
ถึง คลองระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีน้อง  
ระยะทางยาว  2,500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



187 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง - ดอนโก 
ถึง คลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายถนนดอนโพธ์ิทอง – ดอนโก  
ถึงคลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 
ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

70 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายถนนสวนแตง-ดอนโก  

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
สายถนนสวนแตง-ดอนโก  
ระยะทางยาว 2,400 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด)  

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

71 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายขา้งวดัใหม่รัตน์เจดีย ์

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายขา้งวดัใหม่รัตน์เจดีย ์
ระยะทางยาว 240 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายเลียบถนนหวัไมซุ้ง ซอย 3 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
สายเลียบถนนหวัไมซุ้ง ซอย 3 
ระยะทางยาว 590 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

73 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 3 
สายเลียบถนนหวัไมซุ้ง ซอย 1 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
สายเลียบถนนหวัไมซุ้ง ซอย 1 
ระยะทางยาว 760 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน ้า 
หมู่ท่ี 4 บริเวณท่ีนา 
นายจ าเนียร ชาวประชา 

เพื่อการ 
เปิด-ปิดน ้า 
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน ้า บริเวณท่ีนา
นายจ าเนียร ชาวประชา จ านวน 1 จุด 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการเปิดปิด
ระบายน ้าท่ีสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
เลียบถนนมาลยัแมน (321)  
ถึงดาดคลองเดิม 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบถนนมาลยัแมน(321) ถึงดาดคลองเดิม 
ปากคลองกวา้ง 3.50  เมตร กน้คลองกวา้ง 
1.20   เมตร ลึก  2.00  เมตร หนา 0.07 เมตร 
ระยะทางยาว  490  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,548,000 2,548,000 2,548,000 2,548,000 2,548,000 เพื่อการ
ระบายน ้า
ท่ีสะดวก
ข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

76 เปล่ียนท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 4 
บริเวณเลียบถนนหมายเลข 
321 (มาลยัแมน) 

เพ่ือการระบายน ้า
สะดวก 

เปล่ียนท่อระบายน ้า   
บริเวณเลียบถนนหมายเลข 321  
(มาลยัแมน) เปล่ียนท่อ คสล.  
ขนาด 1.00 เมตร จ านวน 3 จุด 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 เพื่อการ
ระบายน ้า
ท่ีสะดวก
ข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน ้า 
หมู่ท่ี 4 บริเวณเลียบถนน 
วงแหวน 357 
 

เพื่อมีการเปิด – ปิด
น ้าในคูนา
สาธารณะ 

ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน ้า  
บริเวณเลียบถนนวงแหวน 357 ก่อสร้าง
ประตูเปิด – ปิดน ้า จ  านวน 1 จุดและวางท่อ
ระบายน ้าจ  านวน 3 ท่อน 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีประตู 
เปิด – ปิด
น ้า 

มีการเปิดปิดระบายน ้า
ท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 1 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะจากบริเวณ 
ถนนมาลยัแมน (321) ถึงบริเวณ 
บา้นนายบุญรอด ปรีสงค ์
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

79 ฝ่ังท่อระบายน ้าเลียบถนนสาย
บา้นสามเหล่ียม – บา้นไผแ่ขก 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ฝ่ังท่อระบายน ้าบริเวณเลียบถนน 
สายบา้นสามเหล่ียม – บา้นไผแ่ขก 
จากคลองสามเหล่ียมถึงดาดคลอง  
คสล.บริเวณบา้นนายบุญรอด ปรีสงค ์
โดยฝ่ังท่อ PVC  ขนาด ศก. 12 น้ิว  
พร้อมบ่อพกั คสล. ระยะทางยาว 670 ม. 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

885,000 885,000 885,000 885,000 885,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

80 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 2 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขุดลอกคูนาสาธารณะ  
จากบริเวณท่ีนานายจ าเนียร ชาวประชา ถึง
บริเวณท่ีนานางพรวน รสมณี 
ระยะทางยาว 430 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 3 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะจากบริเวณ 
วดัไตรรัตนาราม ถึงบริเวณ 
บา้นนางพล ริตกนัโต 
ระยะทาง 350 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

82 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 4 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
สายเลียบถนนสายสามเหล่ียม ซอย 1 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

83 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 5 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ 
จากบริเวณถนนวงแหวน (357)  
ถึงสุดเขตต าบลดอนโพธ์ิทอง 
ระยะทาง 600 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



192 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 6 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
จากบริเวณคลองสามเหล่ียม  
ถึงบริเวณถนนวงแหวน (357) 
ระยะทางยาว 430 เมตร  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

85 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม 7 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
จากบริเวณถนนวงแหวน (357)  
ถึงบริเวณท่ีนานางพล ริตกนัโต 
ระยะทางยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากดาด 
คสล. เดิม ถึงคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
จากดาด คสล. เดิม ถึงคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 ปากคลองกวา้ง  
2.50 เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง
ยาว   1,370   เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               193 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากคลองสามเหล่ียม  ถึงคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 ปากคลองกวา้ง   
2.50เมตร กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร  
ระยะทางยาว 1,200  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
จากคลองสามเหล่ียมถึง
ถนนสาย 357  
 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากคลองสามเหล่ียมถึงถนนสาย 357  
ปากคลองกวา้ง 2.50เมตร กน้คลองกวา้ง 
0.60 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร 
ระยะทางยาว 300   เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน ้า 
หมู่ท่ี 5 บริเวณหวับึงไผแ่ขก 
 

เพื่อมีประตู 
เปิด – ปิดน ้า  
หวับึงไผแ่ขก 

ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน ้า  
ขนาด ศก.60 ม. บริเวณหวับึงไผแ่ขก จ านวน 
1 จุด 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 มีประต ู
เปิดปิดน ้า  

มีการเปิดปิดระบายน ้า
ท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 ปรับปรุงฝายน ้าลน้ 
ทา้ยบึงไผแ่ขก หมู่ท่ี 5 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
การกกัเก็บน ้าใน
บึงไผแ่ขก 

ปรับปรุงฝายน ้าลน้ 
ทา้ยบึงไผแ่ขก จ านวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 มีฝายน ้าลน้ 
จ  านวน 
1 แห่ง 

สามารถเพ่ิมปริมาตร
ในการกกัเก็บน ้าได้
มากข้ึนหรือการ
ชะลอการไหลของ
น ้าให้ชา้ลง 

กองช่าง 

91 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 6  
สายดอนกระพ้ี 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะสายดอนกระพ้ี  
ระยะทางยาว 1,860 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6   
บริเวณบา้นนางสง่า  คชาพนัธุ์  
ถึงบริเวณบา้นนางเม้ียน  โรจน์บุญ 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบา้นนางสง่า  คชาพนัธุ์ 
ถึงบริเวณบา้นนางเม้ียน  โรจน์บุญ  
ปากคลองกวา้ง 2.50 เมตร 
กน้คลองกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 1.20 เมตร  
หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 300  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3 การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื   
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
        1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 ขดุลอกคูนาสาธารณะ หมู่ท่ี 6  
สายบา้นหนองลาน 

เพื่อการระบาย
น ้าสะดวก 

ขดุลอกคูนาสาธารณะ  
บริเวณสายบา้นหนองลาน  
ระยะทางยาว 620 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อการ
ระบายน ้าท่ี
สะดวกข้ึน 

มีการระบายน ้ าท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

รวม 93 โครงการ - - 45,794,500 45,794,500 45,794,500 45,794,500 45,794,500 - - - 

 

 
 
 
 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
          2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคญัหรือตั้งจุดตรวจ 

1.เพ่ือเป็นการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลท่ีส าคญั 
2.อ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนท่ีสญัจรในช่วงเทศกาล 

ตั้งจุดบริการประชาชน
บริเวณจุดแยกท่ีส าคญั 
เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชน 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 2 คร้ัง/ปี ประชาชนไดรั้บบริการและลด
อุบติัเหตุทางถนน 

ส านกัปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร
ชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้ชุดปฏิบติัการจิตอาสา 
ภยัพิบติัมีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน 
 

ชุดปฏิบติัการจิตอาสา 
ภยัพิบติั ประจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 
จ านวน 50 คน 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั  
มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกัปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง  
 

เพ่ือฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จดัโครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ท่ีผา่นการฝึกอบรม
สามารถเป็นก าลงัในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั รวมทั้ง
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

ส านกัปลดั 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
          2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
(หลกัสูตรทบทวน) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้
ของ อปพร. และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเกิดภยัต่างๆ 

จดัโครงการฝึกอบรม 
ทบทวน อปพร. 
(หลกัสูตรทบทวน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

สมาชิก อปพร. มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ส านกัปลดั 

5 โครงการอบรมให้ความรู้
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน  

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน 
ตระหนกัถึงการขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั 

จดักิจกรรม/ฝึกอบรมการขบัข่ี
ปลอดภยัและดา้นวินยัจราจร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

เยาวชน ประชาชน มีความรู้ 
ดา้นวินยัจราจร ลดการเกิด
อุบติัเหตุ 

ส านกัปลดั 

6 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
และกระจกโคง้ตามแยก  
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อความปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 

ติดตั้งสญัญาณไฟ 
และกระจกโคง้ 
ตามแยกในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1-6 
ต  าบลดอนโพธ์ิทอง  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ปลอดภยั 

ประชาชน 
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกบัความตอ้งการประชาชน 
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับนกัศึกษา  และการให้
ความช่วยเหลือนกัเรียน  
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา ส าหรับ
นกัศึกษา หรือการให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็นผู ้
ยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสใน
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

มอบทุนการศึกษาส าหรับ 
นกัศึกษา/ ให้ความช่วยเหลือ
นกัเรียน  
ผูย้ากจน  
ผูด้อ้ยโอกาส 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1 คร้ัง นกัเรียน นกัศึกษา ผูย้ากจน 
ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการศึกษา 
และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
ในการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการอาหารกลางวนั 
ส าหรับโรงเรียนในเขต 
พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้กบัเดก็นกัเรียน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั 
ส าหรับโรงเรียนในเขต 
พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง 

1,134,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 นกัเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวนั 

เด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารครบถว้นตาม
หลกัโภชนาการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการอาหารกลางวนั 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อจดัหาอาหารกลางวนั 
ตามหลกัโภชนาการ 
ให้กบัเดก็ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในสงักดั 

จดัอาหารกลางวนัให้กบัเด็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 
 

385,875 385,875 385,875 385,875 385,875 เด็กเลก็
ไดรั้บ
อาหาร
กลางวนั 

เด็กเลก็ไดรั้บสารอาหาร
ครบถว้นตามหลกั
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกบัความตอ้งการประชาชน 
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.2 แผนงานการศึกษา  

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอาหารเสริม (นม)  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในสงักดั อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
และโรงเรียนในสงักดั สพฐ.  
ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อให้เด็กปฐมวยั และเด็ก
นกัเรียนไดด่ื้มอาหารเสริม (นม) 
ตามหลกัโภชนาการ 

จดัซ้ือหาอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับเด็กปฐมวยั  
และ 
ส าหรับเด็กนกัเรียน  
 

717,600 717,600 717,600 717,600 717,600 เด็กไดรั้บอาหาร 
เสริมนมครบถว้น 

เด็กเลก็มีพฒันาการ 
ทางร่างกายเหมาะสม
ตามวยั 

กองการศึกษา 

5 สนบัสนุนค่าใชจ่้าย 
ในการจดัการศึกษา 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย 
ในการจดัการศึกษา  
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
อาย ุ3-5 ปี  

จดัซ้ือ 
- หนงัสือเรียน 
- อุปกรณ์การเรียน 
- เคร่ืองแบบนกัเรียน 
- ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

79,100 79,100 79,100 79,100 79,100 เด็กมีหนงัสือเรียน 
และอุปกรณ์การ
เรียนเพียงพอ 

เด็กไดรั้บการจดั
การศึกษาอยา่ง
ครบถว้น เหมาะสม 
ตามวยั 

กองการศึกษาฯ 

6 สนบัสนุนค่าใชจ่้าย 
ในการจดัการศึกษา 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 (ค่าจดัการเรียนการสอน) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย 
ในการเรียนการสอนของ  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
อาย ุ2-5 ปี  

จดัหาการเรียนการสอนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) 

127,500 127,500 127,500 127,500 127,500 มีส่ือ 
การเรียนการสอน  
เพียงพอ 

เด็กไดรั้บส่ือการเรียน 
การสอนท่ีเหมาะสม 
และมีประโยชน ์

กองการศึกษาฯ 
 

 

 

แบบ ผ. 02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               200 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกบัความตอ้งการประชาชน 
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.2 แผนงานการศึกษา  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ความส าคญัแก่เด็ก 
และเยาวชน 

จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก 
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนรู้สึกไดว้า่
ตนเองมีความส าคญั 

กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 2,664,075 2,664,075 2,664,075 2,664,075 2,664,075 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
          2. 3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตแ์ละส่งเสริมกิจกรรม
วนัผูสู้งอาย ุ

เพ่ือสืบสานประเพณีส่งเสริม
กิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสู้งอายุ
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

สืบสานวฒันธรรมประเพณี กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขนักีฬาเด็ก 
และเยาวชน ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา
เด็กและเยาวขน 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแขง็แรง
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

กองการศึกษา 

3 กิจกรรมวนัส าคญัของศาสนา 
วฒันธรรมและประเพณี 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมวนั
ส าคญัของศาสนา วฒันธรรม 
และประเพณี 

กิจกรรมวนัส าคญัของ
ศาสนา วฒันธรรม 
และประเพณี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

แสดงออกถึงความรัก ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์และสืบทอดวนั
ส าคญัต่างๆ 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

  
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

1 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมี
โอกาสฝึกปฏิบติัท ากิจกรรมร่วมกนั  
อนัก่อให้เกิดความสมัพนัธ์สามคัคี ในหมู่คณะ   
2 เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีพฒันาการใน
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยูร่่วมกนั
ในสงัคม   

จดักิจกรรม/ให้ความรู้
ผูป้กครอง  นกัเรียน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง   
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
 

ผูป้กครอง นกัเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตามค่านิยม 12 ประการ  
มีลกัษณะนิสยัอนัพึงประสงค ์  
 

ส านกัปลดั 

แบบ ผ. 02 



203 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุผูพิ้การ  
ผูป่้วยเอดส์ 

เพื่อให้ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูป่้วยเอดส์  
ไดมี้กิจกรรมดา้นสุขภาพร่วมกนั
ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้การดูแล
ตนเองไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ  

จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิต  
ผูสู้งอาย ุ 
ผูพิ้การ  
ผูป่้วยเอดส์  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสู้งอาย ุ 
ผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์ 

ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูป่้วยเอดส์ 
ไดมี้กิจกรรมดา้นสุขภาพ
ร่วมกนัไดแ้ลกเปล่ียนความรู้
การดูแลตนเองไดท้ั้งร่างกาย
และจิตใจ  

ส านกัปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของกลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนท่ี
องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

1 เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความ
เขา้ใจในแนวคิดเร่ืองบทบาทของ
สตรีในการพฒันาชุมชน การ
ด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง    
2 .เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ 
ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัพ้ืนท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

จดัโครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศกัยกภาพ 
ให้ความรู้ และจดัศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ีในเร่ืองท่ีสามารถ
น ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 
และการด ารงชีวิตประจ าวนัได ้
  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ 
เขา้ร่วม
โครงการ 

1 กลุ่มสตรีมีความรู้ความ
เขา้ใจในแนวคิดเร่ืองบทบาท
ของสตรีในการพฒันาชุมชน  
การด าเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง    
2 น าความรู้และประสบการณ์ 
ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัพ้ืนท่ีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

แบบ ผ. 02 



204 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขบัเคล่ือนการพฒันา
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 เพ่ือส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองไดบ้นวิถีชีวิตพอเพียง 
โดยน าองคค์วามรู้ตามแนว
พระราชด าริไปปรับใช ้ 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้
เกษตรกรปรับเปล่ียนแนวคิด 
วิธีการด าเนินการดา้นการเกษตร 
ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของพ้ืนท่ี สร้างงาน  
สร้างอาชีพให้กบัประชาชน 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันา 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

ประชาชนต าบลดอนโพธ์ิทอง
ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด ารงชีวิต สามารถ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้
ในครัวเรือน 

ส านกัปลดั 

5 โครงการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูสู้งอาย ุ
และผูพิ้การ 

เพ่ือจดัท าส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้ผูสู้งอายแุละผูพิ้การในการ 
ใชชี้วิตประจ าวนั 

จดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ ในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสู้งอาย ุ
ผูพิ้การ 

ผูสู้งอาย ุผูพิ้การมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกสามารถเขา้ถึง
การบริการสาธารณะของรัฐ
หรือการใชชี้วิตประจ าวนั 

ส านกัปลดั 

แบบ ผ. 02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่     รายละเอยีดโครงการพฒันา                 205  

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการให้ความรู้เก่ียวกบั
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด  

เพ่ือเผยแพร่ความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษ 
ของยาเสพติด แก่เด็ก 
และเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  
 

จดัโครงการให้ความรู้เก่ียวกบัการ 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
แก่ 
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษ 
ของยาเสพติด เป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัไม่ให้เด็ก 
และเยาวชนเขา้ไปยุง่ 
เก่ียวกบัยาเสพติด  

ส านกัปลดั 

7 อุดหนุนโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติดแบบบูรณาการ
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

เพ่ือด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด ของจงัหวดั
สุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และส านกังาน ป.ป.ส. รวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้บงัเกิดผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนโครงการรณรงคป้์องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
แบบบูรณาการจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 คร้ัง  
 

จงัหวดัสุพรรณบุรีสามารถ
ระดมความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือด าเนินงานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ภายใตก้รอบแนวคิด 
“สุพรรณบุรีร่วมใจ ตา้นภยัยา
เสพติด” เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อนัจะส่งผล
ให้จงัหวดัสุพรรณบุรีปลอดยา
เสพติดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ส านกัปลดั 
 
 
 

 
 
 

 

รวม 7  โครงการ - - 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 - - - 

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  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บา้นผูย้ากไร้ ผูสู้งอาย ุ 
ผูพิ้การ ในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั
ให้ใหมแ่ละมีความมัน่คงแขง็แรง
เหมาะสมส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
บา้นผูย้ากไร้ ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
บา้นผูย้ากไร้ 

ท่ีอยูอ่าศยัมีความมัน่คง
แขง็แรงเหมาะสมส าหรับ 
ผูอ้ยูอ่าศยั 

ส านกัปลดั 

2 โครงการเยีย่มบา้น 
ผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ 
ผูด้อ้ยโอกาส/คนไร้ท่ีพ่ึง  
และผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนบา้นผูสู้งอาย ุ
ผูพิ้การผูด้อ้ยโอกาส/คนไร้ท่ีพ่ึง 
และผูป่้วยเอดส์ ท่ีไม่สามารถ 
ออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได ้
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

จดักิจกรรมเยีย่มบา้น   
ผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การ  ผูป่้วยเอดส์  
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสู้งอาย ุ
ผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์  

ผูสู้งอาย ุ  ผูพิ้การ
ผูด้อ้ยโอกาส/คนไร้ท่ีพ่ึง  
และผูป่้วยเอดส์  มีก าลงัใจ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามความ
เหมาะสม มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

ส านกัปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมดา้นสงัคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         2.6 แผนงานงบกลาง 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพให้ผูสู้งอาย ุ
ท่ีมีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์  
ไดรั้บความช่วยเหลือ  

ผูสู้งอาย ุหมู่ท่ี 1-6  
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
 

15,768,000 17,172,000 18,900,000 20,952,000 23,004,000 ผูสู้งอาย ุ
ไดรั้บเบ้ีย 
ยงัชีพครบ 

ผูสู้งอายไุดรั้บเบ้ีย 
ยงัชีพตามก าหนด 
ในระเบียบฯ 

ส านกัปลดั 

2 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพให้ผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ 
ไดรั้บความเหลือ 

ผูพิ้การ หมู่ท่ี 1-6  
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
 

2,460,000 2,880,000 3,492,000 4,080,000 4,620,000 ผูพิ้การ 
ไดรั้บเบ้ีย 
ยงัชีพครบ 

ผูพิ้การไดรั้บเบ้ีย 
ยงัชีพตามก าหนด 
ในระเบียบฯ 

ส านกัปลดั 

3 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพให้ 
ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บความเหลือ 

ผูป่้วยเอดส์ หมู่ท่ี 1-6  
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 
 

108,000 114,000 120,000 126,000 132,000 ผูป่้วยเอดส์
ไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพครบ 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพตามก าหนด 
ในระเบียบฯ 

ส านกัปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 18,336,000 20,166,000 22,512,000 25,158,000 27,756,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการคลงัเศรษฐกิจของชุมชน และยกระดบัคุณภาพชีวิต 
         3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
โปรแกรมแผนท่ีภาษี 
และทะเบียนทรัพยสิ์น 
ขององคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทองให้มีประสิทธิภาพ 
อยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อให้ขอ้มูลในระบบ 
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นของ 
อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ครบถว้นถูกตอ้ง 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระบบ
โปรแกรม
แผนท่ีภาษี
ไดรั้บการ
ปรับปรุง 

ระบบการจดัเก็บภาษีไดรั้บการ
พฒันามีขอ้มูลครบถว้น สะดวกใน
การจดัเก็บรายได ้

กองคลงั 

2 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บรายไดแ้ละเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัภาษี 
และค่าธรรมเนียม 

เพื่อเป็นการจูงใจและเชิญชวน 
ให้ประชาชนพร้อมใจกนัเสียภาษี 
ตามก าหนดเวลา 
 

จดัท าแผน่พบั 
และป้ายประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อประชาสมัพนัธ์
ก  าหนดการช าระภาษี 
ให้ประชาชนทราบ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ไดรั้บทราบ
ก าหนดการ
ช าระภาษี 

ประชาชนให้ความสนใจมาช าระ
ภาษีฯ ตรงตามก าหนดเวลามากข้ึน 

กองคลงั 

รวม 2 โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1  การเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมให้ไดม้าตรฐาน เพ่ือการแข่งขนัทางการคา้และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 1 พฒันาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภณัฑ ์เพ่ือการบริโภคและการส่งออก   
    3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการคลงั เศรษฐกิจของชุมชน และการยกระดบัคุณภาพชีวิต 
         3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากวตัถุดิบทอ้งถ่ิน 

1.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผูพิ้การ  
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มสตรีแม่บา้น 
กลุ่มผูสู้งอายแุละประชาชนไดพ้ฒันา
ทกัษะดา้นอาชีพโดยการน าวตัถุดิบ
ทอ้งถ่ินมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ 
2.เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการ
เรียนรู้สามารถพ่ึงพาตนเองและเพ่ิม
รายไดใ้ห้กบัประชาชน 
3.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผูพิ้การกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่ม
ผูสู้งอายแุละประชาชนท่ีสนใจใชเ้วลา
วา่งให้เกิดประโยชน์             

จดัโครงการ/กิจกรรมการแปรรูป
ผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบทอ้งถ่ิน  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

1.เด็ก เยาวชน ผูพิ้การ  
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มสตรี 
กลุ่มผูสู้งอายสุามารถ 
น าไปประกอบอาชีพ 
ไดมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย 
สามารถแปรรูปผลิตภณัฑ ์
จากวตัถุดิบทอ้งถ่ิน 
 2.เกิดการเรียนรู้สามารถ
พ่ึงตนเองได ้

ส านกัปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสตัวป์ลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ 

เพ่ือป้องกนัและควบคุมโร
พิษสุนขับา้ท่ีเกิดข้ึนในสตัว ์
 

จดักิจกรรมส ารวจป้องกนั
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
ฉีดวคัซีนให้กบัสตัว ์เช่น  
สุนขั-แมว ฯลฯ  
ในต าบลดอนโพธ์ิทอง  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สุนขั-แมว 
ไดรั้บการ
ฉีดวคัซีน 

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนยับา้ได ้ประชาชน
ปลอดภยั 
 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
รู้ทนั รู้จกัเล่ียง ไม่เส่ียงเอดส์  

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีความรู้และการป้องกนั
โรคเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสมัพนัธ์ุ 

จดักิจกรรม/ฝึกอบรม 
ให้กบัเดก็และเยาวชน  
ในวยัเรียนรู้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชน 
มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 

-เด็กเยาวชนเกิดความตระหนกัถึง
อนัตรายและรู้วิธีการป้องกนัโรค 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคไขเ้ลือดออกและ
โรคติดต่อตามฤดูกาล 

เพื่อเป็นการควบคุม 
และป้องกนัการเกิด 
โรคไขเ้ลือดออก 

จดักิจกรรม/ออกพ้ืนท่ี  
รณรงคป้์องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การแพร่
ระบาด
ลดลง 

สามารถควบคุมการเกิดโรคไขเ้ลือก
ออกได ้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการป้องกนัและ 
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อในเขตพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือป้องกนัและเฝ้าระวงั
โรคติดต่อ 
 

การป้องกนัและเฝ้าระวงั 
ของโรคติดต่อในพ้ืนท่ี 
ต าบลดอนโพธ์ิทอง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ
ป้องกนัและ
เฝ้าระวงั 

พ้ืนท่ีต  าบลดอนโพธ์ิทอง 
ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

แบบ ผ. 02 



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่               211 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการลดก๊าซเรือน
กระจกลดโลกร้อนอยา่ง
ย ัง่ยนื 

เพื่อสร้างจิตส านึกและการ 
มีส่วนร่วมให้ประชาชน
และส่วนราชการในทอ้งถ่ิน
ในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

จดักิจกรรมให้ความรู้ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ก๊าซเรือน
กระจก
ลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพดี และช่วยลด
การโลกร้อน 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละ 
ข้ึนทะเบียนสตัว ์

เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวน
สุนขัและแมว และลงขอ้มูล
ในระบบ 

ส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว 
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสุนขั
และแมว
ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียน 

จ านวนสุนขัและแมวในพ้ืนท่ี 
ไดรั้บการข้ึนทะเบียน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนดา้นการป้องกนั
และควบคุมโรคติดต่อ 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการเกิด
โรคติดต่อ 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการเกิด
โรคติดต่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
เกิดโรคติดต่อไดรั้บการช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการเพ่ิมมาตรการ 
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม 
โรคระบาดและโรคติดต่อ
ต่างๆ 

เพ่ือป้องกนัและควบคุม 
โรคระบาดและโรคติดต่อ 
ท่ีเกิดข้ึนภายในต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง 

จดักิจกรรมป้องกนัควบคุม
โรคระบาดและโรคติดต่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคระบาด
และ
โรคติดต่อ
ลดลง 

การเกิดโรคระบาดและโรคติดต่อใน
ต าบลลดลงประชาชนมีสุขภาพดี 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

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  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 1 บา้นดอนโพธ์ิทอง 

เพื่อสนบัสนุนขบัเคล่ือน
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชุมชนในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ตาม
หลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
สุขภาพดี ตามโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

10 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 2 บา้นดอนอา้ยดาว 

เพื่อสนบัสนุนขบัเคล่ือน
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชุมชนในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ตาม
หลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
สุขภาพดี ตามโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

11 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 3 บา้นทองเสือข่วน 

เพื่อสนบัสนุนขบัเคล่ือน
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชุมชนในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ตาม
หลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
สุขภาพดี ตามโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 4 บา้นสามเหล่ียม 

เพื่อสนบัสนุนขบัเคล่ือน
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชุมชนในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ตาม
หลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
สุขภาพดี ตามโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

13 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 5 บา้นไผแ่ขก 

เพื่อสนบัสนุนขบัเคล่ือน
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชุมชนในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ตาม
หลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
สุขภาพดี ตามโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 6 บา้นหนองลาน 

เพื่อสนบัสนุนขบัเคล่ือน
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นและชุมชนในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
ตาม
หลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
สุขภาพดี ตามโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 14  โครงการ - - 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 - - - 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ในการ
คดัแยกขยะ 

จดักิจกรรมให้ความรู้ 
ในการคดัแยกขยะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณ 
ขยะลดลง 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ในการคดัแยกขยะ 
และน าไปใชใ้นชุมชน 
บา้นเรือน ไดถู้กหลกั
สุขาภิบาลและมีส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการถงัขยะอินทรียห์รือ
ขยะเปียกในครัวเรือน 

เพื่อขบัเคล่ือนการลด
ปริมาณและคดัแยกขยะ
อินทรียห์รือขยะเปียก 
ในครัวเรือนในระดบั
ทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรม / ให้ความรู้  
และจดัท าถงัขยะอินทรียห์รือขยะเปียก 
ในหมู่บา้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีถงัขยะ
อินทรียห์รือ
ขยะเปียก 

1 เพื่อขบัเคล่ือน การลด
ปริมาณและคดัแยกขยะ
อินทรียห์รือขยะเปียกใน
ระดบัทอ้งถ่ิน 
2 เป็นแหล่งเรียนรู้การ
จดัการขยะอินทรียห์รือ 
ขยะเปียก ของชุมชนและ
พ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3  การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื  
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
         4.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งควบคุม  
ลดมลพิษ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

จดักิจกรรมบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
ภายในต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
ไดรั้บการ
บ ารุงรักษา 

มีการอนุรักษพ์นัธุกรรม  
ลดมลพิษ  ประชาชนเป็นมิตร 
กบัส่ิงแวดลอ้ม  

ส านกัปลดั 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

จดัอบรมให้ความรู้ 
ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3  การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื  
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
         4.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในคลองชลประทาน  
1 ขวา 1 ขวา 

เพื่อให้คลองมีความ
สะอาดและระบายน ้าได้
สะดวก 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
คลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 
ระยะทางยาว 2,200 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทางก าจดั 
ผกัตบชวา 
2,200 เมตร 

คลองมีความสะอาดและ
น ้าระบายไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในคลองชลประทาน  
1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 

เพื่อให้คลองมีความ
สะอาดและระบายน ้าได้
สะดวก 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
คลองชลประทาน 1 ซา้ย 1 ขวา 
1 ขวา ยาว 3,600 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ระยะทางก าจดั 
ผกัตบชวา 
3,600 เมตร 

คลองมีความสะอาดและ
น ้าระบายไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

5 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง 

เพื่อให้คลองมีความ
สะอาดและระบายน ้าได้
สะดวก 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
คลองระบาย 1 ซา้ย สองพี่นอ้ง 
ยาว 5,800 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ระยะทางก าจดั 
ผกัตบชวา 
5,800 เมตร 

คลองมีความสะอาดและ
น ้าระบายไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 
รายละเอยีดโครงการพฒันา         

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

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  3  การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมสู่ความย ัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื  
     4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
         4.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในคลองสามเหล่ียมหรือ 
คลองงูเห่า หมู่ท่ี 5  

เพื่อให้คลองมีความสะอาด
และระบายน ้าไดส้ะดวก 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
คลองสามเหล่ียมหรือคลองงูเห่า 
ยาว 2,300 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ระยะทางก าจดั 
ผกัตบชวา 
2,300 เมตร 

คลองมีความสะอาดและ
น ้าระบายไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในคลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 

เพื่อให้คลองมีความสะอาด
และระบายน ้าไดส้ะดวก 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
คลองระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 
ยาว 1,400 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 ระยะทางก าจดั 
ผกัตบชวา 
1,400 เมตร 

คลองมีความสะอาดและ
น ้าระบายไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

8 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในบึงไผแ่ขก หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้บึงไผแ่ขกมีความ
สะอาดและสามารถกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
บึงไผแ่ขก 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 บึงไผแ่ขกมีความ
สะอาด 

บึงไผแ่ขกมีความสะอาด
และสามารถกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

9 ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
ในบึงลาดคา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้บึงลาดคามีความ
สะอาดและสามารถกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 
บึงลาดคา 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บึงลาดคามีความ
สะอาด 

บึงลาดคามีความสะอาด
และสามารถกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

กองช่าง 

รวม 9 โครงการ - - 1,697,000 1,697,000 1,697,000 1,697,000 1,697,000 - - - 

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 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  

เพ่ือด าเนินการจดัการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และกฎหมายก าหนด 

ด าเนินการการเลือกตั้ง 
นายก อบต.   
สมาชิกสภา อบต.  
ของอบต.ดอนโพธ์ิทอง  

200,0000 200,0000 200,0000 600,000 600,000 1 คร้ัง ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 

ส านกัปลดั 

2 โครงการจา้งส ารวจความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ 

1 เพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ 
2 เพื่อเป็นการปรับปรุงและ
พฒันางานดา้นบริการให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ   
3 เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา
ร้องเรียน การทุจริตประพฤติ 
มิชอบในหน่วยงาน  

จดัจา้งสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของรัฐ 
ท่ีมีการสอนในระดบัปริญญาตรีข้ึน
ไปภายในเขตจงัหวดัหรือนอกเขต
จงัหวดัท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  จ  านวน 1 คร้ัง ต่อปี  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง 
 

ไดรั้บผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของ
ประชาชน ท่ีมีต่อการ
บริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง 

ส านกัปลดั 

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 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม 
การบริหารงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล  
คุณธรรม  และจริยธรรม  
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือกลไกใน 
การปฏิบติังานและสร้าง
มาตรฐานดา้นความโปร่งใส
ส าหรับหน่วยงาน 
 

จดักิจกรรมฝึกอบรมการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
ก านนั-ผูใ้หญ่บา้น  
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานจา้ง  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจและให้ความส าคญักบั
การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นอยา่งดี 
 

ส านกัปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมของ 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 
ผูน้ าชุมชน และประชาชน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานเพื่อน ามาปรับใช้
ในการปฏิบติังานและปรับใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 

จดัโครงการฝึกอบรม 
ให้ความรู้และจดัศึกษา 
ดูงานนอกสถานท่ีในเร่ืองท่ี
สามารถน ามาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ผูเ้ขา้ร่วม 
โครงการ 
 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้ง 
ผูน้  าชุมชนและประชาชน 
ไดรั้บความรู้ในการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีและน ามาปรับใชใ้น
การปฏิบติังานได ้

ส านกัปลดั 

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 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้น
การบริหารงานบุคคลของ
พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้ง 

เพ่ือให้บุคลากรในสงักดั 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระเบียบ หลกัเกณฑก์าร
บริหารงานบุคคล 
ของทอ้งถ่ิน ในเร่ืองต่าง ๆ  

จดัฝึกอบรมให้ความรู้ 
แก่พนกังานส่วนต าบล  
พนกังานครู  ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้ง  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วม 
โครงการ 
 

บุคลากรในสงักดัมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ หลกัเกณฑ์
การบริหารงานบุคคลของทอ้งถ่ินใน
เร่ืองต่างๆ  
 

ส านกัปลดั 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัประชาธิปไตย  
และกฎหมายเลือกตั้ง  
ขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง 

เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 

จดัฝึกอบรมให้ความรู้ 
คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา 
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า  
พนกังานจา้ง ผูน้ าชุมชน  
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนโพธ์ิทอง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วม 
โครงการ 
 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 

ส านกัปลดั  

7 โครงการจดังานวนัส าคญั 
ทางสถาบนัพระมหากษตัริย ์
และวนัส าคญัอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นกิจกรรมวนัส าคญั 
ของพระมหากษตัริย ์
และวนัส าคญัอ่ืนๆ 

โครงการจดังานวนัส าคญั 
ทางสถาบนัพระมหากษตัริย ์
และวนัส าคญัอ่ืนๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

แสดงถึงความจงรักภคัดีต่อ
พระมหากษตัริย ์ 
และสืบทอดวนัส าคญัต่างๆ 

ส านกัปลดั  

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 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการท าบุญตกับาตรขา้วสาร
อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลและนอ้มร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณเน่ืองในวนัคลา้ย 
วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

ท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
และนอ้มร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ รัชกาลท่ี 9 
 

จดักิจกรรมท าบุญตกับาตร
ขา้วสารอาหารแห้ง  
หนา้ท่ีท าการ  
อบต.ดอนโพธ์ิทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ส่วนราชการ  อปท.  ผูน้  าหมู่บา้น
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา  
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวาย
อาลยัเน่ืองในวนัคลา้ยสวรรคตของ
รัชกาลท่ี 9 

ส านกัปลดั 

9 โครงการวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจา้สุทิดาพชัรสุธา 
พิมลลกัษณ์พระบรมราชินี 

เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ์ 
พระบรมราชินี 

จดักิจกรรม 
ประดบัธงตราสญัลกัษณ์
และลงนามถวายพระพร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ส่วนราชการ  อปท.  ผูน้  าหมู่บา้น
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา  
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ 

ส านกัปลดั 

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 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

เพื่อเทิดทูนและเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง 

จดักิจกรรม  
ประดบัธงตราสญัลกัษณ์ 
และลงนามถวายพระพร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ส่วนราชการ  อปท.  ผูน้  าหมู่บา้น
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา  
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ 

ส านกัปลดั 

11 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณฯ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี 
และสร้างจิตส านึกในการ
เคารพ รัก เทิดทูน ตลอดจน 
มีการแสดงออกถึงความส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์

จดักิจกรรม  
ประดบัธงตราสญัลกัษณ์ 
และลงนามถวายพระพร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

ส่วนราชการ  อปท.  ผูน้  าหมู่บา้น
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา  
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 
ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ 

ส านกัปลดั 

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 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั 6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองฯ  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง ไดใ้ชส้ถานท่ีศูนยป์ฏิบติัการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน 
และสามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล 
คน้ควา้ ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัและ 
แกไ้ขปัญหาภยัต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ส านกัปลดั 

รวม 12 โครงการ - - 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 - - - 

แบบ ผ.02 


