
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.1  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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเปิดทอง 
หลังพระท่องเที่ยวสบืสาน
โครงการพระราชด าร ิ

เพื่อให้ประชาชน
น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ใน
การพัฒนาทัศนคติ
และแนวทางการ
พัฒนาตนเองและ
องถิ่นให้เกิด
ประโยชน ์

ประชาชน  
ม. 1 – 12  
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

- 750,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน 
เขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
มีความรู้ และ
ประสบการณ์
สามารถน าไปใช้
ในการด ารงชีวติ
ประจ าวนั 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบรูณาการจังหวัด
สุพรรณบุรี 

เพื่อเป็นการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเสพ
ติดจังหวัด 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน 
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี  
ใหค้วามร่วมมือ 
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดของงหวัด 
สุพรรณบุร ี

ส านักปลดั 
 
 

อุดหนุน 
ศูนย์ 

อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
 ยาเสพตดิ 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการฝึกอบรม 
ป้องกันสาธารณภัย  
(ภัยธรรมชาติ)  
ให้แก่ประชาชน 

การจัดการ 
สาธารณภัย 
ในภาวะฉุกเฉิน 
ที่มีประสิทธิภาพ
และลดความ
สูญเสีย ให้มีผล
น้อยที่สุด 

ประชาชน 
ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 
จ านวน  
50 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
สามารถ 
ปฏิบัติตนเอง
ได้เมื่อเกิด 
สาธารณภัย  
ได้อย่าง
สอดคล้องกับ
แผนป้องกันฯ
ของเทศบาล 

ประชาชน 
รู้จักวิธีการ 
เผชิญเหตุขั้นต้น
เมื่อประสบเหตุ 
สาธารณภัย 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัยแก่ประชาชน 
 

สร้างความพร้อม  
เพื่อจัดการ 
สาธารณภัย 
ได้อย่างทนั
เหตุการณ์และ 
มีระสิทธิภาพ 
 

ประชาชน 
ในเขตพื้นที่
เทศบาล 
จ านวน  
50 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 
รู้จักวิธีการ 
เผชิญเหตุขั้นต้น
เมื่อประสบเหตุ 
สาธารณภัย 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

3 โครงการช่วยเหลือ
เดินเคร่ืองสูบน้ า  
สถานีสบูน้ า 
ด้วยกระแสไฟฟา้ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

  เพื่อด าเนินการ 
  สูบน้ าโรงสูบน้ า 
  ไฟฟ้าคลอง 
  ระบาย 9 ขวา 
  สามขุก กม.1+ 
  300 เพื่อใช้ใน 
  การอุปโภค 
  บริโภค ทุกป ี

 ประชาชน 
 ในเขตพื้นที่
เทศบาล 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน ในพื้นที่ 
ได้มีน้ าไว้ใช้ เพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และบรรเทา 
ปัญหาภัยแล้ง 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

4 โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย  
ภัยธรรมชาติและ 
ภัยที่เกิดจากมนุษย ์

เพื่อด าเนินการ  
ช่วยเหลือผู้ 
ประสบ 
สาธารณภัย  
ทั้งภัยที่เกิดจาก 
ธรรมชาติและ 
ภัยที่เกิดจาก 
มนุษย ์

ประชาชน 
ในเขตพื้นที่
เทศบาล 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เพื่อบริหาร
จัดการน้ าใน
คลองคูเมือง
โบราณอู่ทอง 
 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อการป้องกันอัคคีภัย 
แก่ประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาผล 
กระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ 
แก่ประชาชน 
ที่ประสบปัญหา
อัคคีภัย 

ประชาชน 
ในเขตพื้นที่
เทศบาล  
จ านวน  
100 คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 
ได้รับความรู้
และสามารถ
ดับเพลิงด้วย
ตนเองได้ เมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัย 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

6 โครงการฝึกอบรม เพื่อการ
ป้องกันภัยทางถนน และ
ลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน
ในพื้นที ่

เพื่อให้ประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนน  
มีจิตส านึกร่วม 
กันปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร 
และตระหนัก 
ถึงความส าคัญ 
ของผลกระทบใน
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่
เทศบาล 
จ านวน 50 คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 
และการจราจร 
ทางบก สร้าง 
จิต ส านึกใน 
การใช้รถ 
ใช้ถนนให้กับ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนา
เจ้าหน้าทีป่้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ 
สมาชิกอปพร.ในสงักัด
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

  เพื่อเตรียมการ 
  ด้านบุคลากรไว้    
  รองรับสถานการณ์ 
  สาธารณภัยทีอ่าจ 
  เกิดขึ้น ทั้งการ 
  ป้องกันและระงับ 
  ภัย ให้มีความ 
  พร้อมที่จะเผชญิ 
  สาธารณะได้อยา่ง 
  มีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
จ านวน 50 คน 
 

- 200,000 300,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เจ้าหน้าที่
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง  
มีทักษะความรู้ 
ความสามารถ  
มีประสิทธิภาพ 
และศักยภาพใน 
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ 
ภัยให้กับประชาชน 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

8 โครงการพัฒนาคลอง 
คูเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อน
แผนปฏบิัติการ
รองรับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเมือง
โบราณอู่ทอง  
ในการพัฒนา 
คูเมืองโบราณ 
อู่ทองของอ าเภอ
อู่ทอง เพื่อเป็น
แนวทางในการ
บริหารการพัฒนา
พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

พื้นที่พิเศษ
เมืองโบราณ 
อู่ทอง และ 
การบริหาร
จัดการน้ าใน
คลองคูเมือง
โบราณอู่ทอง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เพื่อบริหาร
จัดการน้ าใน
คลองคูเมือง
โบราณอู่ทอง 

ฝ่าย
ป้องกันฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.3  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทางดา้นรา่งกาย
และจิตใจ (วนัผู้สงูอายุ) 

เพื่อให้เห็นความ  
ส าคัญของผู้สูง- 
อายุและเพื่อให้ 
มีสุขภาพจิตที่ดี 
สมบูรณ์แข็งแรง 
 

ผู้สูงอายุใน 
เขตเทศบาล 
หมู่ที่ 1 –  
หมู่ที่ 12 

10,000 30,000 30,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลมี
สุขภาพดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการให้ความรักพิทักษ์
อนามัย ผู้สงูวัยอายุยนื 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 

ผู้สูงอายุ  
พื้นที่เทศบาล  
หมู่ 1 - 12 

100,000 100,000 30,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ  
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
โครงการอบรมให้ความรู้
ปัญหาการค้ามนุษย ์
(ธุรกิจทางเพศ) 

เพื่อระวังและแกไ้ข 
ปัญหาที่อาจเกิด 
ในชุมชน สามารถ 
ให้คนในชุมชนช่วย 
กันสอดส่องดูแล 
บุคคลในครอบครัว 

พื้นท่ีเทศบาล  
หมู่ 1 - 12 

30,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

 ลดปัญหาการ   
 ขยายตัวของธุรกิจ 
 ทางเพศ และ . 
 เสริมสรา้งความรู ้
 ให้กับลุ่ม สตร ี
 และ อสม. 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม 
การจัดตั้งชมรมผูสู้งอายุ 
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

เพื่อส่งเสริมสนับ 
สนุนให้ผูสู้งอาย ุ
ได้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน  
เพื่อเป็นแกนน าใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

พื้นท่ีเทศบาล  
หมู่ 1 - 12 

30,000 30,000 30,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอาย ุ
ในชุมชนได้รับ 
การดูแล 
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ครอบครัว (วันผู้สูงอายุ)
แห่งชาต ิ

เพื่อให้เห็นความ 
ส าคัญของผูสู้ง -
อายุและเพื่อให้มี
สุขภาพจิตทีด่ี 
สมบูรณ์แข็งแรง 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล หมู่ที่ 1 
– หมู่ที่ 12 

- - - 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

ผู้สูงอาย ุ
ในเขตเทศบาล 
มีสุขภาพดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจ
มะเร็ง การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม 

 เพื่อพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตและ 
 สุขภาพ ร่างกาย 
 ให้แข็งแรง 

กลุ่มสตรีและ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

20,000 - - 20,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีคุณภาพ
ชีวิตและมสีุขภาพ
ที่แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่มสตรีในชุมชน 
ด้านความเสมอภาค 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนสิทธิ 
ของสตร ี

กลุ่มสตรี ในเขต
พื้นที่เทศบาล 
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- 20,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีศักยภาพใน
ความเสมอด้าน
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการอบรมและ 
ศึกษาดูงานสบืสาน
วัฒนธรรมไทย  
ถักทอสายใยใส่ใจผู้สูงอาย ุ
 

 เพื่อให้เห็น 
 ความส าคญัของ 
 ผู้สูงอายุด้านการ  
 พัฒนาคุณภาพ 
 ชีวิตให้ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในกลุม่/
ชมรมผูสู้งอายุ
ของเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
 

- - 100,000 100,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุ 
ในพื้นที่ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

เพื่อให้เห็นความ 
ส าคัญของการ
พัฒนาศักยภาพ 
คนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการ
ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 30,000 30,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

เพื่อพัฒนา 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของคน
พิการในพื้นที่ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

8 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานการบริหารจัดการ
กิจกรรมและการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุแบบยัง่ยืน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของชมรม/กลุม่ 
ผู้สูงอายุให้เกดิ 
ความยั่งยืน 

ชมรม/กลุ่ม
ผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

- - 100,000 100,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

 เพื่อเป็นการ 
 พัฒนาศักยภาพ 
 ให้ผู้สูงอาย ุ
 แบบยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

9 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตใส่ใจผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาจิตใจ 
และร่างกายของ
ผู้สูงอาย ุ

  ผู้สูงอาย ุ   
  ในพื้นที่ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

 ผู้สูงอาย ุมีร่างกาย 
 และจิตใจ ที ่
 สมบูรณ์แข็งแรง 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการอบรมให้ความรู ้
และตรวจเยี่ยมบา้นผูป้่วย 
ติดบ้าน/ติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาความรู ้
และการดูแล 
สุขภาพผู้สูงอายุ/ 
ผู้พิการ/ผู้ดอ้ย 
โอกาส 

ผู้สูงอาย/ุ 
ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

 เพื่อพัฒนาจิตใจ 
 และร่างกาย ให้ม ี
 สุขภาพแข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการสตรีจิตอาสา
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มสตรี
และสตรีแม่บ้าน 
อสม. 
 

กลุ่มสตรีและ
สตรีแม่บ้าน 
อสม. 
 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

 เพื่อพัฒนา 
 ความสามัคค ี
 และจิตอาสา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     
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 กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
โครงการอบรมให้ความรู้
การทารุณกรรมเด็ก 
เยาวชน และความรนุแรง
ในครอบครัว 

เพื่อระวังและแกไ้ข
ปัญหาที่อาจจะเกิด
ในชุมชน สามารถ
ให้คนในชุมชน
ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลบุคคลใน
ครอบครัว 

พื้นที่เทศบาล  
หมู่ 1 - 12 

- - - - 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

ลดการเกิด
ปัญหาทาง
สังคมในเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13 โครงการส่งเสริม 
สวัสดิการสงัคมเคลื่อนที ่

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สวัสดิการสงัคม
ต่างๆ 

 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ 
 ผู้ป่วย/ ผู้ด้อย    
 โอกาส/ผู้ยากไร ้
 ในพื้นที่เทศบาล 
 ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 
 

20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารดา้นงาน
สวัสดิการและ
การเข้าถึงงาน
ด้านสวสัดิการ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

14 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้เด็กมี
อนามัยแข็งแรง 

กลุ่มสตรี 
กลุ่มหญิงมี
ครรภ์และแม่
หลังคลอด 

- - 30,000 30,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

ลดการเกิด
ปัญหาทาง
สังคมในเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     
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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเสรมิสร้าง 
แนวทางการใช้ชีวิต
ตามความพอดี  
พอกินพอใช้ 

กลุ่มสตร ี
ผู้สูงอาย ุ
และผู้น าชุมชน 

- - - 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 

ได้น าแนวทาง
ดังกล่าวมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

16 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการชุมชน   
ในการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาของแต่ละชุมชนใน
ท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาบทบาท
อ านาจหน้าที่และ
พัฒนาให้ชุมชน 
เกิดความยั่งยืน 

 คณะกรรมการ  
 ชุมชน ในพ้ืนท่ี 
 เทศบาลต าบล  
 ท้าวอู่ทอง 

- 80,000 - 800,000 800,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ได้ดี 
ย่ิงขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

17 
 

โครงการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทอ านาจหนา้ที่ 
ของคณะกรรมการชุมชน
และการมีส่วนร่วมของสตรี 
 

เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจในหน้าท่ี
การปฏิบัติงานใน
นามตัวแทนชุมชน 
 

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - - 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ได้ดี 
ย่ิงขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
     3.5  แผนงาน  งบกลาง 

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 โครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
ทางสงัคม 
 
 

ผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 40 คน 
 
 
 
ผู้สูงอายุ จ านวน 
2,200 คน  
ประมาณการ
เพิ่มปีละ  
200 คน 
 
ผู้พิการ จ านวน 
390 คน 
ประมาณการ
เพิ่มไว้ปีละ 
100 คน 

240,000 
 

 
 
 

15,240,000 
 
 
 

 
 
3,744,000 

240,000 
 

 
 
 
16,680,000 

 
 
 

 
 
4,704,000 

240,000 
 

 
 
 
18,120,000 

 
 
 
 

 
5,664,000 

240,000 
 

 
 
 
19,560,000 

 
 
 
 
 
6,624,000 

240,000 
 

 
 
 
19,680,000 
 
 
 
 
 
6,704,000 

40 คน 
 
 
 
 

2,800 คน 
 
 
 
 
 

400 คน 
 

ผู้ป่วยเอดส์  
ในเขตเทศบาล 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
ผู้สูงอายุ  
ในเขตเทศบาล 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 
 
ผู้พิการ 
ในเขตเทศบาล  
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐2 


