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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  6 การส่งเสริมสถาบนัของชาติและการน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
    5. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสถาบนัของชาติและน าการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
         5.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคมการจดัท า
แผนชุมชนและ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการจดัท าแผนชุมชน 
และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

จดัประชุมประชาคม 
ระดบัหมู่บา้น  
ระดบัต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเ้ขา้ร่วม
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
พฒันาชุมชนของตนเอง 

ส านกัปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  การพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน 
    1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ผงัเมือง ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไดม้าตรฐาน  
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (กองการศึกษาฯ) 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเขม็) 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอุทุมพราราม 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  

เพื่อมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ท่ีมีมาตรฐานสามารถ
รองรับเด็กไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

ก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเขม็) 
หมู่ท่ี 5 พิกดั 
N 14.478310 
E 100.051004 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 
ท่ีได้
มาตรฐาน 

มีอาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีดีมีมาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 4  
รหสัสายทางหลวงทอ้งถ่ิน 
สพ.ถ.56-001  
สายบา้นสามเหล่ียม-บา้นพนัต าลึง 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concrete  
สายบา้นสามเหล่ียม-บา้นพนัต าลึง 
ผิวจรากวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,567 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง  
 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 3  
รหสัสายทางหลวงทอ้งถ่ิน  
สพ.ถ.56-002  
สายบา้นดอนโพธ์ิทอง-บา้นดอนโก 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concrete  
สายบา้นดอนโพธ์ิทอง-บา้นดอนโก 
ผิวจรากวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ  
1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,935 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 ถนน
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง  
 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 3  
รหสัสายทางหลวงทอ้งถ่ิน  
สพ.ถ.56-003  
สายบา้นหวัไมซุ้ง – บา้นอุโมงค ์

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายบา้นหวัไมซุ้ง – บา้นอุโมงค ์
ผิวจรากวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,685 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 ถนน
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง  
 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 5  
รหสัสายทางหลวงทอ้งถ่ิน 56-007 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 1 
ผิวจรากวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร ระยะทางยาว  3,520 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ถนน
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง  
 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 1  
สายบา้นดงมะนาว ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายบา้นดงมะนาว ซอย 1 
ผิวจรากวา้ง 3.80 เมตร  
ระยะทางยาว  1,340 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง  
 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 1  
สายบา้นดงมะนาว ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการคมนาคม
ท่ีสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายบา้นดงมะนาว ซอย 1  
ผิวจรากวา้ง 3.80 เมตร 
ระยะทางยาว  2,550 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนน
ไดรั้บการ
ซ่อมสร้าง  
 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



229 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2  
สายคนัคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้องฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคนัคลองระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีน้องฝ่ังขวา 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
2,380 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

5,513,000 5,513,000 5,513,000 5,513,000 5,513,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 สายบึงลาดคา ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบึงลาดคา ซอย 1 ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



230 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 สายบึงลาดคา ซอย 2 
 

 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบึงลาดคา ซอย 2 ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ  
0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 สายบา้นสามเหล่ียม  
ซอย 18 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นสามเหล่ียม ซอย 18 ผิวจราจร
กวา้ง 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.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



231 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5  
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 2 ผิวจราจร
กวา้ง 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
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 3 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นไผแ่ขก ซอย 3 ผิวจราจร
กวา้ง 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
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



232 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ยกถนนดินพร้อมลงลูกรังและ 
หินคลุกบดทบัแน่น หมู่ท่ี 5  
ถนนสายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย 
สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ยกถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
บดทบัแน่น 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 มีการยก
ถนนดิน 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 6 สายคนัคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคนัคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ฝ่ังขวา ผิวจราจร 
กวา้ง 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.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



233 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 6  
สายคนัคลองชลประทาน 
1 ขวา 1 ขวา ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายคนัคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา  
ฝ่ังขวา ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 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 มีถนน 
ลาดยาง 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย
ในการสญัจรมาก
ข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน 
ลงลูกรังและหินคุก  หมู่ท่ี 2  
สายคนัคลองชลประทาน  
1 ซ 1 ข 1 ข 

เพื่อให้มีเส้นทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลงลูกรัง 
และหินคุก สายคนัคลองชลประทาน 1 ซ 1 
ข 1 ข จากแยกอุโมงคถึ์งเขตติดต่อต าบล 
วงัน ้าเยน็ 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 ถนน
ไดรั้บการ
ปรับปรุง 
 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2  
คลองชลประทาน  
1 ซ 1 ข 1 ข 

เพื่อให้มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภยั 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คลองชลประทาน 1 ซ 1 ข 1 ข  
บริเวณบึงลาดคา 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 มีสะพาน
คอนกรีต 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสญัจรมากข้ึน 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม 
ลงลูกรัง (บางช่วง ) และหินคลุก 
หมู่ท่ี 3 สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

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 ระยะทาง 
1,960 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสญัจรมากข้ึน 
2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



235 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ยกถนนดินพร้อมลงลูกรังและ 
หินคลุกบดทบัแน่น หมู่ท่ี 5  
ถนนสายคนัคลองระบาย 2 ซา้ย 
สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 
 

ยกถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
บดทบัแน่น บริเวณถนนสายคนัคลอง
ระบาย 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 

23 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุกบด
ทบัแน่น ถนนคนัคลองระบาย 1 
ซา้ย  สองพ่ีน้อง (ฝ่ังขวา)  
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินพร้อม 
ลงลูกรังและหินคลุกบดทบัแน่น 
ถนนคนัคลองระบาย 1 ซา้ย  
สองพ่ีน้อง (ฝ่ังขวา)  
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,380 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

11,186,000 11,186,000 11,186,000 11,186,000 11,186,000 ระยะ 
ทางยาว 
2,380 
บาท 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

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

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุกบด
ทบัแน่น ถนนคนัคลองระบาย 1 
ซา้ย  สองพ่ีน้อง (ฝ่ังซา้ย)  
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินพร้อมลง
ลูกรังและหินคลุกบดทบัแน่น  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,930 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

7,720,000 7,720,000 7,720,000 7,720,000 7,720,000 ระยะ 
ทางยาว  
1 ,930 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลตติ์กคอนกรีต  
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2  

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติ์กคอนกรีต  
สายคนัคลองระบาย 1 ซา้ย สองพ่ีน้อง  
ฝ่ังขวา ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร  
ระยะทางยาว 2,380 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 ถนน
คอนกรีต  
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก  
หมู่ท่ี 1 สายดอนโพธ์ิทอง  
ซอย 11 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน 
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
สายดอนโพธ์ิทอง ซอย 11 
ผิวจราจรกวา้ง 3.50  เมตร  
ระยะทางยาว 1,285 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,212,000 3,212,000 3,212,000 3,212,000 3,212,000 ระยะ 
ทางยาว  
1,285 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 สายคนัคลอง
ชลประทาน 1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 
ฝ่ังซา้ย 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 สายคนัคลอง
ชลประทาน 1 ซา้ย 1 ขวา 1 ขวา 
ฝ่ังซา้ย ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  
ระยะทางยาว 3,600 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจร
มากข้ึน  2.ถนนมีมาตรฐาน
สะดวกรวดเร็วในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ.02/2 



238 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

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

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกพร้อมฝ่ังท่อ
ระบายน ้า หมู่ท่ี 3 สายหวัไมซุ้ง 
ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดิน 
พร้อมลงลูกรังและหินคลุกพร้อม 
ฝ่ังท่อระบายน ้า สายหวัไมซุ้ง ซอย 1 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 700 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ระยะ 
ทางยาว  
700 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก หมู่ท่ี 3  
สายเกาะไก่ชน ซอย 1 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อม 
ลงลูกรังและหินคลุก สายเกาะไก่ชน 
ซอย 1 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,960 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 ระยะ 
ทางยาว 
1,960 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน  
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



239 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมถนน
ดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
หมู่ท่ี 4 สายจากบริเวณถนน 
วงแหวน (357) ถึงบริเวณท่ี 
นานางพล ริตกนัโต 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
จากบริเวณถนนวงแหวน (357)  
ถึงบริเวณท่ีนานางพล ริตกนัโต 
 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะ 
ทางยาว  
500 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม ซอย 18 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน 
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
สายสามเหล่ียม ซอย 18 
ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  
ระยะทางยาว 1,390 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

8,340,000 8,340,000 8,340,000 8,340,000 8,340,000 ระยะ 
ทางยาว  
1,390 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



240 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

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

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ท่ี 4 
สายสามเหล่ียม ซอย 19 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก สายสามเหล่ียม 
ซอย 19 ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 490 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 ระยะ 
ทางยาว 
490 เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุกบด 
ทบัแน่น ถนนคนัคลองระบาย  2 
ซา้ย  สามชุก 1 (ฝ่ังขวา)  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกบดทบัแน่น 
ถนนคนัคลองระบาย  2 ซา้ย   
สามชุก 1 (ฝ่ังขวา)  
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,260 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

13,560,000 13,560,000 13,560,000 13,560,000 13,560,000 ระยะ 
ทางยาว 
2,200 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



241 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหินคลุกบด 
ทบัแน่น ถนนคนัคลองระบาย  
2 ซา้ย สามชุก 1 (ฝ่ังซ้าย)  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินพร้อม
ลงลูกรังและหินคลุกบดทบัแน่น 
ถนนคนัคลองระบาย 2 ซา้ย  
สามชุก 1 (ฝ่ังซา้ย)  
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว  1,390 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

8,340,000 8,340,000 8,340,000 8,340,000 8,340,000 ระยะ 
ทางยาว 
1,390 
เมตร 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ถนนคนัคลอง
ระบาย 2 ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา 

เพื่อให้มีถนน
เส้นทางการ
คมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต ถนนคนัคลองระบาย 
2 ซา้ย สามชุก 1 ฝ่ังขวา จากถนน 
วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,440 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 ถนน
คอนกรีต 
1 สาย 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสญัจรมากข้ึน   
2.ถนนมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



242 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

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

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มคลอชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา   
หมู่ท่ี 6  
  

เพ่ือความปลอดภยั 
ในการสัญจรไปมา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มคลอชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา   
หลกั กม.3+230 
กวา้ง 6.00  เมตร  
ความยาว 18 เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะพาน
คอนกรีต 
1 สะพาน 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสัญจร
มากข้ึน   
2.สะพานมีมาตรฐานสะดวก
ในการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรไดร้วดเร็ว 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มคลองชลประทาน  1ซา้ย  1ขวา  
1 ขวา  หมู่ท่ี  1  
 

เพ่ือความปลอดภยั 
ในการสัญจรไปมา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มคลองชลประทาน  1ซา้ย 1ขวา  
1 ขวา  หลกั กม.1+830 
กวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 12  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 สะพาน
คอนกรีต 
1 สะพาน 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการสัญจร
มากข้ึน   
2.สะพานมีมาตรฐานสะดวก
ในการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรไดร้วดเร็ว 

 

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

ส าหรับ  โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

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

 

 
 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็กขา้มคลอง
ชลประทาน 1ซา้ย   
1ขวา 1 ขวา  หมู่ท่ี  2  
 

เพ่ือความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มคลองชลประทาน  1ซา้ย 1ขวา  
1 ขวา  หลกั กม. 4+070 
กวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 12  เมตร 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 สะพาน
คอนกรีต 
1 สะพาน 

1.ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรมากข้ึน   
2.สะพานมีมาตรฐาน
สะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 
ไดร้วดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 38 โครงการ - - 174,792,000 174,592,000 174,592,000 174,592,000 174,592,000 - - - 

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

ส าหรับ   โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  2  การพฒันการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสู่ความย ัง่ยนื 
    4. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาดา้นการเกษตร ดา้นสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
        4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขดุลอกบึงไผแ่ขก 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้สามารถ
เพ่ิมการกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

ขดุลอกบึงไผแ่ขก  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ปริมาณการ
กกัเก็บน ้า 

1.สามารถกกัเก็บน ้าไดเ้พ่ิมข้ึน 
2.พืชผลทางการเกษตรมี
ผลผลิตท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการขดุลอกบึงลาดคา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้สามารถ
เพ่ิมการกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

ขดุลอกบึงลาดคา  
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ปริมาณการ
กกัเก็บน ้า 

1.สามารถกกัเก็บน ้าไดเ้พ่ิมข้ึน 
2.พืชผลทางการเกษตรมี
ผลผลิตท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการพฒันาบึงลาดคา 
และปรับปรุงพ้ืนท่ี 
บึงลาดคา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้สามารถ
เพ่ิมการกกัเก็บน ้า
ไดม้ากข้ึน 

ขดุลอกบึงลาดคาและปรับปรุง
พ้ืนท่ีบึงลาดคา 
(รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ปริมาณการ
กกัเก็บน ้า
และ
ปรับปรุง
พ้ืนท่ี 
บึงลาดคา 

1.สามารถกกัเก็บน ้าไดเ้พ่ิมข้ึน 
2.พืชผลทางการเกษตรมี
ผลผลิตท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 57,000,000 57,000,000 57,000,000 57,000,000 57,000,000    

 

แบบ ผ.02/2 
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 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหล็กแบบมีล้ินชกั 5 ฟุต 
พร้อมกระจก จ านวน 1 ตวั  
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ส านกัปลดั 

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉกมีทา้วแขน 
จ านวน 2 ตวั  
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านกัปลดั 

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊พบัหนา้ขาว จ านวน 20 ตวั   
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านกัปลดั 

4 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1 มีมือจบัชนิดบิด 
2 มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน 
3 คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก) 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564 หนา้ 26 
คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 83) 

11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 ส านกัปลดั 

5 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้ คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1 มีมือจบัชนิดบิด 
2 มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน 
3 คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก) 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 
หนา้ 26 คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 83) 

5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 กองช่าง 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 03 
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   
ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง ล าดับท่ี 7 หน้าท่ี 5 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านกัปลดั 
 

 

7 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หนา้/นาที) 
ราคา 8,900 บาท จ านวน  1  เคร่ือง  
ล าดบัท่ี 45 หนา้ท่ี 21  
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 ส านกัปลดั 
 

 

 

 

8 บริหารงานทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุส านกังาน เกา้อ้ีพลาสติกแบบมีพนกัพิง จ  านวน 200 ตวั 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 
 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ส านกัปลดั 

9 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต  
แบบ 2 บานเล่ือน จ านวน 2 ตู ้
(ราคาตามทอ้งตลาด)  

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง 

10 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานเหล็กแบบมีล้ินชกั 2 ดา้น  
ขนาด  5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 ตวั 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองช่าง 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 บริหารงานทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง ขนาด 10 ปอนด ์ 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านกัปลดั 

12 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1 มีมือจบัชนิดบิด 
2 มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน 
3 คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก) 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564 หนา้ 26 
คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 83) 
 

11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 กองคลงั 

13 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า  
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หนา้/นาที)  
ราคา 8,900 บาท จ านวน  2  เคร่ือง 
ล าดบัท่ี 45 หนา้ท่ี 21  
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 กองคลงั 
 
 
 

14 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานไมแ้บบมีล้ินชกั 2 ดา้น  
ขนาด  5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 2 ตวั 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

 15,000  15,000  15,000  15,000  15,000 กองช่าง 

แบบ ผ. 03 
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 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบ 1 
 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   
ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง ล าดับท่ี 7 หน้าท่ี 5 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
(ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564) ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลงั 
 
 

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลงัเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ 
- แบบดบัเบ้ิลแคบ็   
*เป็นกระบะส าเร็จรูป 
*ห้องโดยสารเป็นแบบดบัเบ้ิลแคบ็ 4 ประตู 
*เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
*ราคารวมภาษีสรรสามิต 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 
หนา้ 15 คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 70) 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 กองคลงั 
 
 
 

17 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉก มีทา้วแขน  
จ านวน  3 ตวั  (ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองช่าง 

18 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองเจีย/ตดั แบบมือถือ  ขนาด 5 น้ิว  
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
ขนาด 5 น้ิว (125 มิลลิเมตร) ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 1,000 วตัต ์ความเร็วรอบไม่นอ้ยกวา่ 10,000  
รอบต่อนาที (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือน
ธนัวาคม 2564 หนา้ 20 คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 77) 

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 กองช่าง 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์น เคร่ืองสูบน ้ าบาดาล ขนาด 7.5 แรงมา้ 
พร้อมติดตั้ง (ราคาตามทอ้งตลาด) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 กองช่าง 
 

20 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์น มอเตอร์สูบน ้ า ขนาด 2 แรงมา้ 
จ านวน 2 ตวั (ราคาตามทอ้งตลาด) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

21 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้น 
งานครัว 

เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ จ  านวน 2 เคร่ือง 
1) เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย 
2) เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 กองช่าง 

22 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้น 
งานครัว 

เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้อ่อน จ านวน 2 เคร่ือง 
1) เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย 
2) เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2564  
ล าดบัท่ี 6.5 หนา้ 12 คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 65) 

21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 กองช่าง 

23 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองตดัไฟเบอร์ ขนาด 14 น้ิว  
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

24 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน สวา่นไร้สาย ขนาด 12 V 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง 

25 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เคร่ืองเช่ือม ขนาด 160 A 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 กองช่าง 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว เคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน จ านวน 1 เคร่ือง 
1) เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็ 
2) เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 5 แรงมา้ 
3) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของลอ้ ประมาณ 26 น้ิว 
4) รัศมีตดัหญา้ไดก้วา้งไม่นอ้ยกวา่ 20 น้ิว 
5) ความจุถงัน ้ ามนัเคร่ืองยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ลิตร 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองช่าง 

27 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ เคร่ืองเล่ือยยนต ์จ านวน 1 เคร่ือง 
1) เป็นเคร่ืองตดัแต่งพุ่มไมช้นิดใชเ้คร่ืองยนตแ์บบมือถือ 
2) ใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 ซีซี  
4) เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 0.8 แรงมา้ 
5) ใบเล่ือยขนาดไม่นอ้ยกวา่ 22 น้ิว  
(ราคาตามทอ้งตลาด ) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง 

28 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ล าดบัท่ี 8 หนา้ท่ี 6 
จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564 ) ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

29 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 
จ านวน 1 เคร่ือง ล าดบัท่ี 43 หนา้ท่ี 20  
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564 ) ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองช่าง 

แบบ ผ. 03 



251 

บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ่ื์นๆ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเบนซิน ก าลงั 5.0 กิโลวตัต ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
1.ส าหรับผลิตไฟฟ้าไวใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.เคร่ืองเบนซิน 4 จงัหวะ 
3.แบบสตาร์ทมือ สตาร์ติดง่าย 
4.ตวัเคร่ืองผลิตจากวสัดุเป็นโลหะป้องกนัการแตกหักไดดี้ 
5.มีมาตรวดัระดบัน ้ ามนั และแรงดนัไฟฟ้า  
6.มีระบบเตือนน ้ ามนัใกลห้มด และระบบตดัไฟฟ้าอตัโนมติั 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองช่าง 

31 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 3 เคร่ือง 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
-มีก าลงัไฟฟ้าขาออก (Output)ไม่นอ้ยกวา่ 1 kVA (600 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที  
ล าดับท่ี 7 หน้าท่ี 5 คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 กองช่าง 
 

 

32 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เคร่ือง ล าดบัท่ี 42 หนา้ท่ี 20  คุณลกัษณะพื้นฐานเป็นไป
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  (ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจกัรยานยนตพ์ร้อมชุดพ่วงทา้ย จ านวน 1 คนั 
ประเภทของรถ : รถสามลอ้ 
จ านวนจงัหวดัของเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน : 4 จงัหวะ 
วธีิการท าความเยน็ : ระบายความร้อนดว้ยน ้ า 
ประเภทเคร่ืองยนต ์ : เคร่ืองยนตสู์บเดียว ไม่นอ้ยกวา่ 120 ซีซี ไม่นอ้ย
กวา่ 4 เกียร์ สตาร์ทดว้ยเทา้และระบบไฟฟ้า 

83,800 83,800 83,800 83,800 83,800 กองช่าง 
 

 

34 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 
และขนส่ง 

รถยนตบ์รรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากวา่ 110 
กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ แบบมีช่องวา่งดา้นหลงัคน 
ขบั (cab) 
1 มีน ้ าหนกับรรทุกไม่ต ่ากวา่ 1 ตนั 
2 มีช่องวา่งดา้นหลงัคนขบัส าหรับนัง่หรือเก็บของได ้
3 เป็นกระบะส าเร็จรูป 
4 เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564 หนา้ 15 ล าดบัท่ี 8.2/8.2.1 
คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 70) 

713,000 713,000 713,000 713,000 713,000 กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ 
และขนส่ง  

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากวา่ 110 กิโลวตัต ์แบบเปิดขา้ง 
เททา้ย 
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1 ตูบ้รรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 
ลูกบาศกห์ลา 
2 พื้นตวัถงัท าดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสี  
หนาไม่นอ้ยกวา่ 2 มิลลิเมตร 
3 มีบานเล่ือนข้ึน-ลงไดข้า้งละ 2 บาน 
4 มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได ้2 บาน 
5 ยกเททา้ยดว้ยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมไดจ้ากห้องโดยสาร 
6 มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 ครุภณัฑ์
รถบรรทุกขยะ 8.3/8.3.1 หนา้ท่ี 16 คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 72) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง 
(เคร่ืองส่งสัญญาณเสียงไร้สาย, เคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สาย) 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 กองช่าง 
(ส านกังานอบต.) 

37 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ติดตั้งเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ภายในหมู่บา้นต าบลดอนโพธ์ิทอง 
(ชุดขยายภาครับหอกระจ่ายข่าว  เคร่ืองรับ วทิยกุระจายเสียงทางไกล
อตัโนมติัชนิดไร้สาย  (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) จ านวน 30 ชุด 

2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 กองช่าง 
(ส านกังานอบต.) 

38 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ติดตั้งเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ชุดขยายภาครับ 
หอกระจายข่าว เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงทางไกลอตัโนมติั 
ชนิดไร้สาย  
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  
จ านวน 5 ชุด  

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 กองช่าง 
(หมู่ท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ติดตั้งเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ชุดขยายภาครับ 
หอกระจายข่าว เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงทางไกลอตัโนมติั 
ชนิดไร้สาย (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  
จ านวน 5 ชุด  
 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 กองช่าง 
(หมู่ท่ี 4) 

40 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ ติดตั้งเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ชุดขยายภาครับ 
หอกระจายข่าว เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงทางไกลอตัโนมติั 
ชนิดไร้สาย (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  
จ านวน 5 ชุด  

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 กองช่าง 
(หมู่ท่ี 5) 

41 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ติดตั้งเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ชุดขยายภาครับ 
หอกระจายข่าว เคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงทางไกลอตัโนมติั 
ชนิดไร้สาย (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)  
จ านวน 5 ชุด  

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 กองช่าง 
(หมู่ท่ี 6) 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ  LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 15,000 บาท ล าดบัท่ี 52 หน้าท่ี 24 คุณลกัษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบบัเดือนธันวาคม 2564) ประกาศ 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

43 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
(InK Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,000 บาท ล าดบัท่ี 
42 หน้าท่ี 20 คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบบั
เดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา 

44 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตดัละเอียด  
ท าลายคร้ังละ 10 แผน่ จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563 ครุภณัฑ์
ส านกังาน หนา้ท่ี 22 คุณลกัษณะเฉพาะหนา้ 80) 

21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 กองการศึกษา 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหล็กแบบมีล้ินชกั 2 ดา้น ขนาด  5 ฟุต  
พร้อมกระจก จ านวน 1 ตวั (ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองการศึกษา 

46 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีชนิด 5 ลอ้แฉก มีทา้วแขน จ านวน 3 ตวั 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองการศึกษา 

47 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บแฟ้มสันกวา้ง ขนาด 4 ชั้น ช่องแฟ้ม 40 ช่อง จ านวน 3 ตู ้
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

48 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ มีท่ีวาง CPU จ านวน 3 ตวั 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองการศึกษา 

49 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 เคร่ือง 
ราคา 22,000 บาท ล าดบัท่ี 12 หนา้ท่ี 8 คุณลกัษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัเดือนธนัวาคม 2564)  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑก์ารเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั 
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1 ก าลงัเคร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 แรงมา้ 
2 ถงับรรจุน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่นอ้ยกวา่ 1.2 ลิตร 
3 ถงับรรจุน ้ ายาเคมีไม่นอ้ยกวา่ 5 ลิตร  
4 ปริมาณการฉีดพ่นน ้ ายาไม่นอ้ยกวา่ 40 ลิตร/ชม. 
5 มีอุปกรณ์พร้อมใชง้าน 
จ านวน 2 เคร่ือง (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือน
ธนัวาคม 2564 ครุภณัฑก์ารเกษตร 
หนา้ 5 คุณลกัษณะเฉพาะสังเขปหนา้ 43) 

118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 กองสาธารณสุขฯ 

51 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑง์านบา้น 
งานครัว 

เคร่ืองตดัหญา้แบบเข็น จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1) เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็ชนิดสูบนอน 
2) เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 3.5 แรงมา้ 
3) รัศมีตดัหญา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 18 น้ิว  
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 ครุภณัฑ์
การเกษตร หนา้ 12 คุณลกัษณะเฉพาะสังเขปหนา้ 65) 

13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ. 03 



259 

 

บญัชีครุภณัฑ ์        
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑง์านบา้น 
งานครัว 

ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟุต 
คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 
1 ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต ่า 
2 เป็นรุ่นท่ีไดรั้บฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
3 การจดัซ้ือตูเ้ยน็ขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ดว้ยนอกเหนือจากการพิจารณาดา้นราคา 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองสาธารณสุขฯ 

53 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง 

-รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซีซี 
-ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
-การจดัซ้ือรถจกัรยานยนตใ์ห้มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 กองช่าง 

54 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง 

มอเตอร์ ขนาด 30 แรงมา้ พร้อมติดตั้ง 
ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 กองช่าง 

55 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 
และวทิย ุ

เคร่ืองบนัทึกเสียง 
(ราคาตามทอ้งตลาด) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านกัปลดั 

รวม 55  รายการ - - - 9,814,000 9,814,000 9,814,000 9,814,000 9,814,000  

 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

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

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

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย     
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 
คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 
คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ     5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

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

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

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

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



269 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ก าหนดให้มี
การพัฒนาหมู่บ้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  
  - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท า
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตร          ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
- การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มาก
ขึ้น มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลอง ท าให้
มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดู
น้ าหลาก ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  
 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

35 5 

2.การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

106 11 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

383 18 

รวม 524 43 
 
สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  524  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติในข้อบัญญัติ    43  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     43 x 100  =  8.21   
          524 
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการ  8.21 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์

ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

39 6 

2.การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

91 28 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

385 12 

รวม 515 46 
 
สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  515  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติในข้อบัญญัติ    46  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     46 x 100  =  8.93   
          515 
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการ  8.93 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์

ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

26 11 

2.การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

99 23 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

287 13 

รวม 412 47 
 
สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  412  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติในข้อบัญญัติ    47  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     47 x 100  =  11.41 
          412 
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการ  11.41 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์

ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

28 14 

2.การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

100 36 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

322 15 

รวม 450 65 
 
สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  450  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติในข้อบัญญัติ    65  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     65 x 100  =  14.44  
          450 
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการ  14.44 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ภัยแล้ง วาตภัย น้ าท่วม  อัคคีภัย 
ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณา
วางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ  กิจกรรม การให้
ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

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

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่
เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ          สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน            จ้างเด็กนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด 
แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้
ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
  

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการ

แก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม        การพัฒนาอาชีพ 
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากร         และสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัด
ไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ปัญหาต่างๆ   ที่ถูก
เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น    ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วนประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  
ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวในช่วงเวลา            เก็บเกี่ยว การ
เลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่าน  
 

 
 


