
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ 
เสียงไร้สาย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ
ข่าวสารตา่งๆ 

ติดตั้งระบบ
เสียงไร้สาย   

2,000,000 - - - - จ านวน 
จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชน 
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยรางทอง หมู่ที่ 1 
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี 
พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
150 ตรม. 

116,000 - - - - ความยาว  
50 เมตร 

ประชาชน  
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจร 
ไป-มา  
ได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงรั้ว                  
รอบอาคารอเนกประสงค์                   
บ้านโคก หมู่ที่ 3                  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อเป็นการ
ป้องกัน ดูแล
รักษาความ
ปลอดภัย 
ในทรัพย์สิน 
 

ปรับปรุงรั้ว
พร้อมเสริมฐาน 
ความยาวรวม 
250 เมตร 

250,000 - - - - มีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

มีความ
ปลอดภัย 
ในทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๓๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนนาลาวกา้วหน้า 
ซอย 4 หมู่ที่ 1 
 ต าบลอู่ทอง 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัยและ 
ระบายน้ าทิง้ได้
สะดวก 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 
335 ตรม. ไหล่
ทางลงหินคลุก 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบข้างละ 
0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ 
พร้อมวางทอ่
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.40 
เมตร และบ่อพกั
น้ า ขนาด1*1 
เมตร จ านวน 10 
บ่อ ความยาวรวม 
100เมตร 

595,000 - - - - ความยาว 
120 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นคลองอีโก้ง –  
บ้านท่าพระ หมู่ที่ 2  
ต าบลอู่ทอง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร 
 ไหล่ทางลงหินคลุก  
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี 

693,000 - - - - ความยาว 
300 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ในการสัญจร
ไป-มาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย สพ. ถ12-083 
ชุมชนรวมใจพฒันา  
ซอย 5 หมู่ที่ 4  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 900  
ตารางเมตร 

783,000 - - - - ความยาว 
225 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ในการสัญจร
ไป-มา 
ได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย สพ. ถ12-036 
ชุมชนเขาพระรวมใจรักษ์ 
ซอย 5 หมู่ที่ 5  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.0 เมตร 
ยาว 270 เมตร 
หนา0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อย 
กว่า 810 ตรม. 
ไหล่ทางลงหิน
คลุก พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบข้างละ 
0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่

624,000 - - - - ความยาว      
270 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนดนิ 
ผิวจราจรหินคลุก สาย 
บ้านนางจันที แก้วสระแสน 
- นางสังวล แก้วสระแสน 
หมู่ที่ ๓ ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ใช้หินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 36 
ลูกบาศก์เมตร 

370,000 - - - - ปริมาณ 
ของ 

หินคลุก 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

9 โครงการถางปา่ขุดตอเพื่อ
เตรียมพื้นที่ก่อสร้างถนน-
ดินสายบา้นนางมะยม  
สดบัวงาม – บ้านนายโต้ง 
หมู่ที่ 10 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 กว้าง 12.00 เมตร    
 ยาว 120 เมตร 
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 
 กว่า 1,440 ตร.ซม. 
 

78,000 - - - - ประชาชน 
ใช้ถนนทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนดินโดยลงหินคลุก  
พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง  
ในเขตพื้นที่เทศบาล 
ต าบลท้าวอู่ทอง  

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ใช้หินคลุก 
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

462,000 - - - - ปริมาณ 
ของ 

หินคลุก 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างประต ู
เหล็กเลื่อน บริเวณห้องน้ า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาลาว (หลังใหม่) 
หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง  

เพื่อป้องกันบุคคล 
ภายนอก เข้ามามั่ว
สุม และเพื่อความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ประตูกว้าง 1 เมตร                    
สูง 2 เมตร  

5,800 - - - - ประตู                    
1 บาน 

ห้องน้ าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาลาว 
มีประตูที่มั่นคง
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

 12 โครงการก่อสร้างสะพาน
เหล็ก บริเวณคลองส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 11 
ต าบลอู่ทอง 
 

เพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อน
ของประชาชน 

กว้าง 6 เมตร                 
ยาว 20 เมตร 

700,000 - - - - สะพานเหล็ก 
1 แห่ง 

ประชาชน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ า บริเวณบ้าน นายสรวง 
แผนสมบูรณ์ – บ้าน 
นายเหรียญ หมู่ที่ 1  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น,ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ขุดลอกราง
ระบายน้ า 
ความยาวรวม 
750 เมตร 

375,000 - - - - ความยาว 
750 เมตร 

ไม่เกิดการ 
ท่วมขังของ 
น้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน  

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า สายเลียบถนนลาดยาง  
สาย สพ.ถ12-002  
บ้านนาลาว – บ้านดอน 
พรหม บริเวณบ้านนายฟู  
กลิ่นพุฒซ้อน หมู่ที่ 1  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือนดี
ขึ้น ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

โดยก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. ความยาว
รวม 90 เมตร 

272,642 - - - - ความยาว 
90 เมตร 

ไม่เกิดการ 
ท่วมขังของ 
น้ าเสีย ไม่เกิด
กลิ่นรบกวน 
และไม่เปน็
แหล่งเพาะพันธ์
เชื้อโรค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

15 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
สายเลียบถนนลาดยาง 
สาย สพ.ถ12-040  
ชุมชนบ้านหนองน้ าขุ่น  
หมู่ที่ 6 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น ป้องกัน 
การเกิด 
น้ าท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 
0.40 เมตร 
ความยาวรวม 
50 เมตร 

155,000 - - - - ความยาว  
50 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที ่
ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
สาย สพ.ถ12-063 ชุมชน
หนองเสือ ซอย 3 ทาง
หลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ
12-064 ชุมชนหนองเสือ 
ซอย 3แยก 1 และทาง
หลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ 
12-064 ชุมชนหนองเสือ 
ซอย 3 แยก 1/1 หมู่ที่ ๘  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น  
ป้องกันการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า 
คสล.  
ขนาด ศก.  
0.๖0 เมตร 
ความยาวรวม 
200 เมตร 
 

757,000 - - - - ความยาว 
200 เมตร 

ไม่เกิดการ 
ท่วมขัง ของ 
น้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และ 
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ ์
เชื้อโรค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก 
สายบา้นจัดสรร ซอย 3  
หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
ให้มมีาตรฐาน
และปลอดภัย 

ผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 40เมตร  
หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย 
กว่า 193ตาราง
เมตร พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด ศก. 
0.40 เมตร และ
บ่อพัก คสล. 
จ านวน 13 บ่อ 
ความยาวรวม 
110 เมตร  
 

653,000 - - - - 1 สาย 
ความยาว  
40 เมตร 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

18 โครงการจ้างเหมา 
ก าจัดวัชพชื ในคลอง
สาธารณะ เพื่ออนุรักษ ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า  
คลองนาลาว ดอนพรหม  
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2  
ต าบลอู่ทอง 
 

เพื่อพัฒนา 
แหล่งน้ าให้มี 
การระบายน้ า 
ที่ดี  
สามารถน าน้ า 
ไปใช้อุปโภค 
และบริโภคได ้

จ้างเหมาก าจัด
วัชพืชน้ า,วชัพืช
ไหล่ทางและ 
ผักตบชวา  
พร้อมขนทิ้ง  
ปริมาณ 8,100 
ลบ.ม. 

314,000 - - - - ปริมาณ  
8,100 
ลบ.ม. 

 

คลองสาธารณะ 
ไม่มีวัชพืช ท าให้
สามารถระบาย 
น้ าได้ดี น้ าใน
คลองสะอาด 
ประชาชน
สามารถน าน้ า 
ในคลองไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

กองช่าง 

19 โครงการจ้างเหมาก าจัด 
วัชพืชในคลองสาธารณะ 
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
คลองระบายน้ า 3 ขวา –  
1 ขวา ยางยี่แส (คลองยาย
แก้ว) กม.ที่ 0-000 - กม. 
ที่1+610 หมู่ที่ 6 และ 
หมู่ที่ 7 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า ให้มีการ
ระบายน้ าทีด่ ี
สามารถน าน้ าไป
ใช้อุปโภคและ
บริโภคได ้

จ้างเหมาก าจัด
วัชพืชน้ า,วชัพืช
ไหล่ทางและ 
ผักตบชวา 
ปริมาณ  
17,700 ลบ.ม. 
 
 

421,000 - - - - ปริมาณ 
17,700 

ลบ.ม. 
 

คลองสาธารณะ 
ไม่มีวัชพืช ท าให้
สามารถระบาย 
น้ าได้ดี น้ าใน
คลองสะอาด 
ประชาชน
สามารถน าน้ า 
ในคลองไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๗ 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

20 โครงการถมดิน สถานที ่
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 2    
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อเตรียม 
ปรับพื้นที่ส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์

  โดยใช้ดินถม  
  จ านวน  
  ไม่น้อยกว่า  
  6,227.00  
  ลูกบาศก์ เมตร  

- 1,616,000 - - -  ปริมาตร 
 ดินถม   
 จ านวน  
 ไม่น้อยกว่า  
 6,227   
 ลูกบาศก์ 
 เมตร  

มีพื้นที่ส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่และ
บริเวณข้างเคียง 
ได้ใช้ประโยชน์
และท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายซอยบา้น พ.ท.มนัส  
สุขประเสริฐ หมู่ที่ 1 
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว 3๗0 เมตร 
หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 1,850 
ตรม. ไหล่ทาง
ลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ข้างละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่
 

- 1,491,000 - - - ความยาว 
 370 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายบา้นเพ็ญจนัทร์     
จันทร์นาลาว – บ้าน               
นายเสน่ห์ แผนสมบูรณ ์
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อย 
กว่า 700 ตรม. 
ไหล่ทางลงหิน
คลุก พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบข้างละ
0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่

- 539,000 - - - ความยาว 
200 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง 

เพื่อให้การระบาย 
น้ าทิ้งได้ดีขึ้น 
ป้องกันการเกิด 
น้ าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง  
0.50 เมตร 
ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 
31.00 เมตร 

- 296,000 - - - ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 

31.00 เมตร 

ไม่เกิดการท่วม
ขังของน้ าเสีย 
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และไม่
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นนางทองค า – 
บ้านนายสมญา ศรีภุมมา  
หมู่ที่ 10 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 101 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 
303 ตรม. ไหล่
ทางลงหินคลุก 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ข้างละ 
0.25 เมตร 
หรือตามสภาพ
พื้นที ่
 

- 255,000 - - - ความยาว 
303 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

25  โครงการก่อสร้างไหล่ทาง 
 หินคลุกถนนคอนกรีตเสริม   
 เหล็ก สายชุมชนดงเย็น 
 ตะวันออก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐   
 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
 จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอกภัย 

 โดยลงหินคลุก  
 พร้อมปรับเกลี่ย 
 เรียบกว้าง  
 ข้างละ 0.50  
 เมตร หรือ 
 ตามสภาพพื้นที ่
 ปริมาตรหินคลุก 
 ไม่น้อยกว่า 153  
 ลูกบาศก์เมตร  
 

- 63,600 - - - 
 

 ปริมาตร 
 หินคลุก  
 ไม่น้อยกว่า    
 153.00  
 ลูกบาศก์ 
 เมตร 
 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน 
การสัญจร 
ไป-มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
ทางหลวงท้องถิ่น สาย 
สพ.ถ12-091  
ชุมชนบ้านโคก (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 3 ต าบล 
อู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้จาก
บ้านเรือนดีขึ้น 
ป้องกันการเกิด
น้ าท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.40 
เมตร และบ่อพัก 
คสล.จ านวน 28 
บ่อ ความยาว
รวม 278 เมตร 
 

- 1,562,000 
 

- - - ความยาว 
278 เมตร 

ไม่เกิดการท่วม
ขังของน้ าเสีย 
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และไม่
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

27  โครงการจัดท าป้ายแสดงชื่อ 
 สายทางและหมายเลขทาง 
 หลวงท้องถิ่นถนน ในพื้นที ่
 เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
 อ าเภออู่ทอง 
 จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อประชา 
สัมพันธ์และ
อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา 

จัดท าปา้ยแสดง
ชื่อสายทางและ
หมายเลขทาง
หลวงท้องถิ่น  
 

- 496,000 - - - จ านวน 
71 ชุด 

 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 

28 
 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สาย สพ.ถ 12-045 
ชุมชนท่ามา้ ซอย 2                  
หมู่ที่ 7 ต าบลอู่ทอง  

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

  ผิวจราจร คสล. 
  กว้าง 3 เมตร  
  ยาว 286 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร 
  หรือมีพื้นที่ผิว 
 จราจรไม่น้อยกว่า 
 858 ตรม.  ไหล ่
 ทางลงหินคลุก   
 พร้อมปรับเกลี่ย 
 เรียบกว้าง ข้างละ  
 0.50 เมตร หรือ 
  ตามสภาพพื้นที ่

- 846,000 
 

- - - ความยาว 
286 
เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชุมชนศรีสรรเพชญ์  
ซอย 4 แยก 3 หมู่ที่ 9 
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 113 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 452 ตรม. 
ไหล่ทางลงหิน
คลุก พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบกว้าง
ข้างละ 0.50 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

- 369,000 
 

- - - ความยาว 
113 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

30 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและบ่อพัก คสล. สาย 
สพ.ถ12-011 บ้านดอน
แจง–บ้านนาลาว หมู่ที่ 1  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าทิ้งจาก
บ้านเรือนดีขึ้น 
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า 
ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
161 เมตร 

- 1,170,000 
 
 

- - - ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
161 เมตร 

ไม่เกิดการทว่ม
ขังของน้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และไม่
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชือ้โรค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

31 
 

 โครงการซ่อมแซมราง 
 ระบาย น้ า คสล. ทางหลวง 
 ท้องถิ่น สาย สพ.ถ  
 12-002 บ้านนาลาว – 
 บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 1 
 ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  
 จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพื่อซ่อมแซม 
รางระบายน้ า 

ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 82 
เมตร แบ่งเป็น 
ช่วงที่ 1 ความ
ยาว 33 เมตร  
(ซอยบ้านนางปิ๋ม  
ชาวกระทุ่ม) 
ช่วงที่2ความยาว 
49 เมตร  
(ซอยบ้านผู้ใหญ ่
สมเกียรตฯิ) 

- 486,000 - - - 2 ช่วง 
ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
82 เมตร 

 

ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย  
ในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
 
 
 

32 โครงการซ่อมแซมบ่อพัก 
คสล.หมู่ที่ 1,3,4,5,11 
และหมู่ที่ 12 ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

เพื่อซ่อมแซม 
บ่อพัก คสล. 
 

ซ่อมแซม 
บ่อพัก คสล.
และเปลี่ยนฝา
บ่อพัก จ านวน 
43 บ่อ 

- 454,000 - - - บ่อพัก              
จ านวน 
43 บ่อ 

 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

33  โครงการซ่อมแซมถนนดิน  
 ผิวจราจรหินคลุกโดยลง 
 หินคลุก กลบหลุมบ่อพร้อม 
 ปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5,7,9 
 และหมู่ที่ 10 ต าบลอู่ทอง  
 อ าเภออู่ทอง  
 จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อซ่อมแซม
ถนนดิน 
ผิวจราจร 
หินคลุก 

ซ่อมแซมถนนดิน 
ผิวจราจรหินคลุก  
ใช้หินคลุกไม่น้อย
กว่า 725 
ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 21 สาย
ทาง 
 

- 298,000 - - - จ านวน 
21 

สายทาง 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
 

 

 

34 โครงการจ้างเหมาก าจัด
วัชพืชในคลองสาธารณะ 
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า
คลองบ้านนาลาว –  
บ้านยุ้งทะลาย หมู่ที่ 2  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่ออนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ า 

จ้างเหมาก าจัด
วัชพืชในคลอง
สาธารณะ  
ความยาวรวม 
950 เมตร 
ปริมาตรไมน่้อย
กว่า 11,400
ลูกบาศก์เมตร 

- 277,000 - - - ปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 
11,400
ลูกบาศก์เมตร 

 

 คลองสาธารณะ 
 ไม่มีวัชพชื 
 ,สามารถ 
 ระบายน้ าได้ด ี
 ประชาชน 
 สามารถน าน้ า 
 ในคลองไปใช้  
 ประโยชนไ์ด ้
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

35  โครงการก่อสร้าง 
 รางระบายน้ าคอนกรีต 
 เสริมเหล็กทางหลวงท้องถ่ิน 
 สาย สพ.ถ12-017  
 ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนา  
 ซอย1 หมู่ที่ 5 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ 
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

ขนาดราง
ระบายน้ า 
กว้าง  0.90 
เมตร ความยาว
รวม 4.50 
เมตร 

- 77,700 - - - ความยาวรวม 
4.50 เมตร 

ไม่เกิดการท่วม
ขังของน้ าเสีย 
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และ 
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ ์
เชื้อโรค 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมท่อระบาย 
น้ า คสล. ถนนลาดยาง 
สพ.ถ 12-010  
บ้านบัวมาลัย หมู่ที่ 3      
ต าบลอู่ทอง  
 

เพื่อซ่อมแซม 
ท่อระบายน้ า 

ความยาวรวม 
29 เมตร 

 

- 107,000 - - - ความยาวรวม 
29 เมตร  

มีการระบายน้ า
ที่ดี 

กองช่าง 
 

 

 

37 โครงการปรับปรุงทางเข้า 
สนง. ทต.ทา้วอู่ทอง 
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง  
 

เพื่อปรับปรุง
ทางเข้า สนง. 

พื้นที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 
6.27 ตรม. 

- 12,200 - - - 6.27 
ตารางเมตร 

 

มีความปลอดภัย กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

38 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2  
ต าบลอู่ทอง  
 

เพื่อปรับปรุง 
ให้ใช้งานไดด้ี
และมีความ
สะดวกสบาย 

จ านวน 11 ห้อง - 460,000 - - - ห้องน้ า 
11 ห้อง 

มีห้องน้ าพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
และได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง โดยติดตั้ง
ตะแกรงเหล็กกันนก 
บริเวณอาคารส านักงาน 
และอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง  

ติดตั้งตะแกรง
เหล็กกันนก 
บริเวณอาคาร
ส านักงาน 
และอาคาร
อเนกประสงค ์

พื้นที่รวมไมน่้อย
กว่า 1,770 
ตารางเมตร  
 

- 962,000 - - - 1,770 
ตารางเมตร 

ส านักงาน  
มีความสะอาด
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 

40 โครงการปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซม ระบบประปา
หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

- - 100,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
น้ าใช ้

ประชาชน  
มีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

41 โครงการซ่อมแซมทาง
ระบายน้ าทิง้สาธารณะ 
เช่น ท่อกลมระบายน้ าทิ้ง
รางระบายน้ าทิ้ง หรือบ่อ
พัก ที่อยู่ในความผิดชอบ 
และอยู่ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

เพื่อให้ทาง
ระบายน้ าทิง้
สาธารณะ ให้มี
สภาพใช้งานได้ด ี

ซ่อมแซมทาง
ระบายน้ าทิ้ง
สาธารณะ อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
และอยู่ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

- - 200,000 500,000 500,000 จ านวน 
สายทาง 

ระบายน้ าทิง้
สาธารณะใน

เขตพื้นที่
ต าบล

เทศบาลทา้ว 
อู่ทอง 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป -
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการขุด/ดูด/ลอกเลน 
และขยะมูลฝอย เพื่อท า
ความสะอาดทางระบายน้ า
ทิ้งสาธารณะ เชน่ ท่อกลม
ระบายน้ าทิง้ รางระบายน้ า
ทิ้งบ่อพัก ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และอยู่ในพืน้ที่
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือนดี
ขึ้น ป้องกันการ
เกิดน้ าท้วมขัง 

ขุด/ดดู/ลอกเลน 
และขยะมูลฝอย 
เมื่อท าสะอาด
ทางระบายน้ าทิ้ง 
สาธารณะอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
และอยู่ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 
สายทางที่

ขุด/ดูด/ลอก
เลน และขยะ 

มูลฝอย 
เขตพื้นที่

เทศบาลทา้ว 
อู่ทอง 

ไม่เกิดการท่วม
ขังของน้ าเสีย 
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

43 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2  
ต าบลอู่ทอง 
 

เพื่อเป็นการ
ป้องกันดูแลรักษา
ความปลอดภัย 
ในทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้ว 
ความยาวรวม 
275 เมตร 

- - 2,650,000 - - ความยาว 
275 เมตร 

ความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง  
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้สภาพ 
แวดล้อม ภายใน
เทศบาล สวยงาม 
สะอาด และ
ปลอดภัย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณส านักงาน
เทศบาล 

- - - 1,000,000 - เทศบาล 
มีภูมิทัศน์ 

ที่ดี 

เทศบาล  
มีความสวยงาม 
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 10 ต าบลอู่ทอง  
จ านวน 2 แห่ง 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
ในครัวเรือน 

 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 ความลึกไม่น้อย 
 กว่า 90 เมตร 
 พร้อมติดตั้งเครื่อง 
 สูบน้ าไฟฟ้าแบบ 
 จมน้ า ขนาด 2  
 แรงม้า 1 เฟส 

- 500,000 - 500,000 - จ านวน  
2 บ่อ 

ประชาชน มีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค ใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

46 โครงการติดตั้ง  
GUARD RAIL รอบสระน้ า
สาธารณะประโยชน์  
ม.5 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
129 เมตร 

- - 350,000 - - ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
129 เมตร 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยเพชรงาม รีสอร์ท– 
หอเจ้านาย  หมู่ที่ 3  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 ผิวจราจร กว้าง  
 4 เมตร ยาว 
 840 เมตร หนา  
 0.15 เมตร หรือ 
 มีพื้นที่ผิวจราจร 
 ไม่น้อยกว่า 
 3,360 ตาราง 
 เมตร ไหล่ทางลง 
 หินคลุกพร้อม 
 ปรับเกลี่ยเรียบ 
 กว้างข้างละ  
 0.25 เมตร หรือ 
 ตามสภาพพื้นที ่

- - 3,000,000 - - ความยาว     
840 เมตร 

  ประชาชน 
  ได้ใช้ถนนที่ได ้
  มาตรฐาน 
  ในการสัญจร 
  ไป- มาได ้
  สะดวกและ 
  ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า และ 
บ่อพัก คสล. สายซอย 
บ้านนายประเทือง สโุขทัย  
หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร ยาว 198 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 574ตาราง
เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบกว้าง 
ข้างละ0.25เมตร 
หรือตามสภาพ
พื้นที่พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด
ศก. 0.4 เมตร 
ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า  
198 เมตร  
 

- - 1,375,000 
 
 

- -  ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 
198 เมตร 

  ประชาชน 
  ได้ใช้ถนนที่ได้    
  มาตรฐานใน 
  การสัญจร  
  ไป- มาได้  
  สะดวกและ 
  ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

49 โครงการก่อสร้างท่อ 
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
สายเลียบถนนลาดยาง  
สาย สพ.ถ 12-002  
บ้านนาลาว - บ้านดอน
พรหม หมู่ที่ 1  
ต าบลอู่ทอง 
 

เพื่อให้การ 
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

 ความยาวรวม 
 ไม่น้อยกว่า  
 340 เมตร  
 

- - 1,550,000 - - ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
340 เมตร 

  ไม่เกิดการ 
  ท่วมขังของ 
  น้ าเสีย  
  ไม่เกิดกลิ่น 
  รบกวน และ 
  ไม่เป็นแหล่ง 
  เพาะพันธ ์
  เชื้อโรค 
 

กองช่าง 
 

 

 

50 โครงการติดตั้ง 
เครื่องหมายจราจร  
ในพื้นที่เทศบาล 
ต าบลท้าวอู่ทอง  

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถ ใช้ถนน 

ติดตั้งเครื่อง      
หมายจราจร , 
สัญญาณไฟ
กระพริบ  
 
 

- - 500,000 300,000 300,000 จ านวน
เครื่องหมาย

จราจร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายบา้นนายเปีย  
หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 
350 ตรม.  
ไหล่ทางลง 
หินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ
ข้างละ0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่
 

- - 370,000 - - ความยาว 
100 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย สพ. ถ12-031 
ชุมชนเขาพระรวมใจรักษ์ 
ซอย 1 หมู่ที่ 5  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 145 เมตร 
หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 725 ตรม. 
ไหล่ทางลงหิน
คลุก พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ ข้าง
ละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพ
พื้นที ่
 

- - - 725,000 - ความยาว 
145 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจร 
ไป-มาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๕ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

53 
 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
สาย สพ. ถ12-096 
ชุมชนบ้านโคกเหนือ        
ซอย 5 หมู่ที่ 3  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

  ช่วงที่ 1  
  กว้าง  ๕ เมตร   
  ยาว ๒๒๐ เมตร 

หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่           
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑,100 ตรม. 

 
  ช่วงที่ 2  
  กว้าง 4 เมตร                

ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่             
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 620 ตรม. 
รวมพื้นที่ผวิจราจร
ไม่น้อยกวา่ 

  1,720 ตรม. 

- - - 1,496,000 - ความยาว 
375 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ในการสัญจร                 
ไป-มาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๖ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายแยกจากถนน                 
ลาดยางสาย สพ.ถ                     
12 – 003 บ้านนาลาว 
หมู่ที่ 11 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 
900 ตรม.  
ไหล่ทางลง 
หินคลุก พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ข้างละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่
 

- - - 693,000 - ความยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสพ.ถ12-0๖๖  
บ้านหนองเสือ – บ้านโคก 
(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ ๘  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน     
สัญจรไป-มา
สะดวก และ
ปลอดภัย 

 ผิวจราจร กว้าง 
 4 เมตร ยาว   
 498 เมตร  
 หนา0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ผิว 
 จราจรไม่น้อย 
 กว่า 1,992   
 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางลง 
 หินคลุก พร้อม 
 ปรับเกลี่ย 
 เรียบกว้างข้างละ  
 0.25 เมตร  
 หรือตามสภาพ 
 พื้นที ่
 

- - - 
 
 

1,337,000 
 

- ความยาว 
498 เมตร 

ประชาชน  
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจร 
ไป –มา ได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

56 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
สายเลียบถนนลาดยาง 
สาย สพ.ถ12-004  
บ้านลุ่มทอง – ดอนพรหม 
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า  
คสล. ขนาด 
ศก.0.40 เมตร 
ความยาวรวม 
150 เมตร 

- - - 465,000 - ความยาว 
150 เมตร 

ไม่เกิดการ 
ท่วมขังของ 
น้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และ 
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ ์
เชื้อโรค 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
สายซอยบา้นตาพัน  
หมู่ที่ 7 ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้ 
จากบ้านเรือน 
ดีขึ้น ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก.0.40 
เมตร ความยาว
รวม 50 เมตร 

- - - 290,000 - ความยาว 
50 เมตร 

ไม่เกิดการ 
ท่วมขังของ 
น้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และ 
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ ์
เชื้อโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๖๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

58 โครงการก่อสร้าง 
อาคารอเนกประสงค ์
คสล. บ้านดอนพรหม  
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง  
 

เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับจัด
กิจกรรม 

กว้าง 19 เมตร  
ยาว40.50เมตร 

- - - 3,915,000 - 1 หลัง ประชาชน  
มีสถานที ่
ส าหรับจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซม 
ผิวจราจรหรือ 
โครงสร้างทาง 
ถนนลาดยางที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ  
และอยู่ในพื้นที ่
เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 
 

เพื่อให้ 
ประชาชน 
สัญจรไป-มา 
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิว 
จราจร หรือ
โครงสร้างทาง 
ถนนลาดยาง 
ให้มีสภาพ 
ใช้งานได้ดี 

 -  - 400,000 700,000 700,000 จ านวนสาย
ทางหรือพื้นที่
ซ่อมแซมผิว
จราจร
ถนนลาดยาง 

ประชาชน  
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 
 ในการสัญจร 
ไป – มา 
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

60 โครงการซ่อมแซม 
ผิวจราจรหรือโครงสร้าง 
ทาง ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 
และพื้นที่เทศบาล 
ต าบลท้าวอู่ทอง 
 

เพื่อให้ 
ประชาชน 
สัญจรไป-มา 
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิว
จราจร หรือ
โครงสร้างทาง
ถนนคอน คสล. 
ให้มีสภาพใช้
งานได้ดี 

 -  - 400,000 700,000 700,000 จ านวนสาย
ทางหรือพื้นที่
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนน 

คสล. 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนน 
ที่ได้มาตรฐาน  
ในการสัญจร 
ไป – มา 
ได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการซ่อมแซม 
ถนนดินผิวจราจร 
หินคลุก ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ  
และอยู่ในพื้นที ่
เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 

เพื่อให้ 
ประชาชน 
สัญจรไป-มา 
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน
ดิน ผิวจราจร
หินคลุก ให้มี
สภาพใช้งาน 
ได้ดี 

 -  - 500,000 800,000 800,000 จ านวนสาย
ทาง หรือพ้ืนท่ี

ผิวจราจร 
หินคลุกที่
ซ่อมแซม 

ประชาชน ได้ใช้
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน ในการ
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

62 โครงการซ่อมแซม 
เครื่องหมายจราจร 
ประเภทต่างๆ เช่น  
ป้ายจราจรแบบต่างๆ  
หลักน าโค้ง หลกักิโลเมตร  
ตีเส้นจราจร สัญญาณไฟ
จราจร ฯลฯ ที่อยู่ใน 
งานทางที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบและ 
ในพื้นที่เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน  
สัญจรไปมามี
ความปลอดภัย
ลดอัตราการ 
เกิดอุบัติเหตุ 

ซ่อมแซม
เครื่องหมาย
จราจรประเภท
ต่างๆ เชน่ ปา้ย
จราจรแบบ
ต่างๆ 

 -  - 200,000 500,000 500,000 อัตราการ 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุถนน 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
ของเทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

63 โครงการก าจัดวัชพชืใน
แม่น้ า คลอง คู ล าราง 
หนอง บึง หรือแหล่งน้ า 
สาธารณะ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า ที่อยู่ในพืน้ที่
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ า 
ในแหล่งน้ า
สาธารณะ
สะดวกดีขึ้น  
 

ป้องกันการเกิด
น้ าท้วมขัง และ
น้ าเสียในแหล่ง
น้ าสาธารณะ 
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

 -  - 400,000 
 
 

700,000 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 

จ านวนแหล่ง
น้ าสาธารณะ 
ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 

ไม่เกิดการท่วม
ขังของน้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และไม่
เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

64 โครงการก่อสร้าง 
ป้ายแสดงชื่อสายทาง  
และหมายเลขทางหลวง
ท้องถิ่น ถนนที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ และ 
อยู่ในพื้นที่เทศบาล 
ต าบลท้าวอู่ทอง  
 

เพื่อประชา 
สัมพันธ์ และ
อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่ 
สัญจร ไป-มา 

จัดท าปา้ย
แสดงชื่อ 
สายทางและ
หมายเลขทาง
หลวงท้องถิ่น 

- - -   496,000 - จ านวน 
71 จุด 

         

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก  
ในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าทางหลวงท้องถ่ิน  
สาย สพ.ถ 12-094  
ชุมชนบ้านโคกเหนือ  
ซอย 3 หมู่ที่ 3  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าทิง้จาก
บ้านเรือนดีขึ้น 
ป้องกันการเกิด
น้ าท่วมขัง 

โดยวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 
0.40 เมตร 
ความยาวรวม 
150 เมตร 
 

- 40,000 - - - ความยาวรวม 
150 เมตร 

ไม่เกิดการ 
ท่วมขังของ 
น้ าเสีย  
ไม่เกิดกลิ่น
รบกวน และ 
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ ์
เชื้อโรค 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลท์ คอนกรีต 
สายซอยบา้นดาบโหนก  
หมู่ที่ 5 ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการ 
ใช้เส้นทางใน 
การคมนาคม 

ผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร
ยาว 250 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกว่า 
1,250 ตร.ม. 

- - 880,000 - - พื้นที่ผิว
จราจรรวม 
ไม่น้อยกว่า 
1,250 
 ตร.ม. 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมถนน  
ลาดยาง สาย สพ.ถ. 12 -
014 บ้านหนองตาสาม -
บ้านยางยี่แส โดยวธิี
ซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 
Deep Patch หมู่ที่ 7  
ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางในการ
คมนาคม 

พื้นที่ซ่อมแซม
ไม่น้อยกว่า 
690 ตร.ม. 

- 464,000 - - - พื้นที่
ซ่อมแซม 
ไม่น้อยกว่า 
690 ตร.ม. 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง 

เพื่อขยายเขต 
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
 

เขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง 

เพื่อขยายเขต 
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
 

 ชุมชนบ้านปฐมพร 
  - บ้านนาลาว 
 ต าบลอู่ทอง 
 อ าเภออู่ทอง  
 จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- 698,305.54 - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง 

เพื่อขยายเขต 
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
 

 ชุมชนบ้านหนอง 
 น้ าขุ่น หมู่ที่ 6  
 ต าบลอู่ทอง   
 อ าเภออู่ทอง  
 จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- 50,185.14 - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

4 อุดหนุนการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง 

เพื่อขยายเขต 
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

 ชุมชนบ้านคันคลอง 
 พัฒนา หมู่ที่ 9  
 ต าบลอู่ทอง  
 อ าเภออู่ทอง 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 

- 77,449.81 - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

5 อุดหนุนการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง 

เพื่อขยายเขต 
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

 บริเวณร้านจิน 
 แอร์แอนด์ซาวด์  
 หมู่ที่ 12  
 ต าบลอู่ทอง  
 อ าเภออู่ทอง 
 จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- 73,642.75 - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง  

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนประปา 
อ าเภออู่ทอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตประปา
ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 
 

เขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

1,000,000 - 293,022 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน 
มีน้ าใช ้
อย่างทั่วถึง  

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
    1.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

7 อุดหนุนประปา 
อ าเภออู่ทอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบ 
จ าหน่ายประปา
ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 
 

 บริเวณบ้านนาย 
 ปัญญา กิจเดชา 
 กุล หมู่ที่ 10  
 ต าบลอู่ทอง  
 อ าเภออู่ทอง 
 จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- 310,000 - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน 
มีน้ าใช ้
อย่างทั่วถึง  

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนประปา 
ส่วนภูมิภาค เขต 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบ 
จ าหน่ายประปา
ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 
 

 พื้นที่ หมู่ที่ 5  
 ต าบลอู่ทอง  
 อ าเภออู่ทอง 
 จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- - - 2,400,000 2,400,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน 
มีน้ าใช ้
อย่างทั่วถึง  

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐2 


