
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายบา้นดอนแจง –  
บ้านเนินพลับพลา  
(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 315 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 
1,575 ตรม. 
ไหล่ทางลง 
หินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ข้างละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

1,688,000 - - - - ความยาว 
315 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

(งบยุทธ-
ศาสตร์
จังหวัด) 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายบา้นดอนแจง –  
บ้านเนินพลับพลา 
(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1  
ต าบลอู่ทอง 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป - มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 365 เมตร 
หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 4,200 
ตรม. ไหล่ทางลง
หินคลุก พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ข้างละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

- - 2,008,000 
 

- - ความยาว 
365 เมตร 

ประชาชน 
ได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 

(งบยุทธ-
ศาสตร์
จังหวัด) 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
สองฝั่งคลองจรเข้สามพนั 
ช่วงทางหลวงท้องถ่ิน 
สาย สพ.ถ12-006 
บ้านนาลาว – สวนพลู  
กม.ที่ 0+065 – กม.ที่ 
0+915 หมู่ที่ 1 และ 
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดพรรณบุรี 
 
 
 

เพื่อพัฒนาเปน็
แหล่งท่องเที่ยว  

ความยาวรวม 
 ไม่น้อยกว่า  
850 เมตร 
 
(จัดซื้อซุ้มร้านค้า
ส าเร็จรูปจ านวน 
20ร้าน และ 
ปลูกต้นกระดุม
ทอง จ านวน  
204,000 ต้น) 
 

2,110,000 - - - - ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 
850 เมตร 

มีแหล่ง 
ท่องเที่ยว 
ทางน้ าทีส่วยงาม 
ท าให้ประชาชน
มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
 

 

 

 

 
(ขอกรม
ท่องเที่ยว
โดยผ่าน 
อ าเภอ) 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการก่อสร้างบันได 
ขึ้น-ลง คลองจรเข้สามพนั 
ช่วงทางหลวงท้องถ่ิน 
สาย สพ.ถ12-006 
บ้านนาลาว – สวนพลู  
กม.ที่0+065 – กม.ที่ 
0+915 หมู่ที่ 1 และ 
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดพรรณบุรี 
 

เพื่อพัฒนาเปน็
แหล่งท่องเที่ยว  

ก่อสร้างบันได 
เหล็ก ขนาด  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 6.1 เมตร 
จ านวน 2 จุด 

264,000 - - - - บันได 
จ านวน  
2 แห่ง 

นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
 

 

 
(ขอกรม
ท่องเที่ยว
โดยผ่าน 
อ าเภอ) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า และบ่อพัก คสล.ถนน
สาย ซอยสหฟาร์ม หมู่ที่ ๙ 
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้
ประชาชน  
สัญจรไป-มา
สะดวก และ
ปลอดภัย 

โดยวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด  
ศก.0.40เมตร และ
บ่อพัก คสล. จ านวน 
86 บ่อ  
ความยาวรวม 353 
เมตร 

3,479,000 3,479,000 3,479,000 3,479,000 3,479,000 ความยาวรวม 
535 เมตร 

ประชาชนได้
ใช้ถนนทีไ่ด้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
(งบยุทธ-
ศาสตร์
จังหวัด) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยกลุ่มวิสาหกิจชุม
ชนวนเกษตรดงเย็นหมู่ที่ 
10 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้
ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้ง 3.00 เมตร
ยาว 181.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 543.00 ตรม. 
ไหล่ทางลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
กว้างข้างละ 0.20 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ 

- 483,000 - - - ความยาว 
181.00 

ตารางเมตร 

ประชาชนได้
ใช้ถนนทีไ่ด้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 

(งบอพท.) 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                            
สายชุมชนคนัคลองพฒันา                     
หมู่ที่ ๙ ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน  
สัญจรไป-มา
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 750 เมตร 
หนา0.15เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 2,250 
ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุก 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ข้างละ 
0.25 เมตร 
หรือตามสภาพ
พื้นที ่

1,733,000 1,733,000 1,733,000 1,733,000 1,733,000 ความยาว 
750 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

 

 
(งบยุทธ-
ศาสตร์
จังหวัด) 

 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ. ถ. 12-001  
สายวัดเขาตะแบง หมู่ที่ 10 
บ้านเขาตะแบง 
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,438 
เมตร  
หนา 0.05 
เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 8,628 
ตารางเมตร 

- 6,589,000 - - - ความยาว 
1,438 เมตร 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 
 
 
 
 

(งบยุทธ-
ศาสตร์
จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  โครงการซ่อมแซมถนน  
 ลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
 โดยวิธี Deep Patch  
 ทางหลวงท้องถิ่นสาย  
 สพ.ถ.12 -  002  
 บ้านนาลาว-บ้านดอนพรหม  
 หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง  
 อ าเภออู่ทอง               
 จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 99 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 
792 ตร.ม. 

- 460,000 - - - พื้นที่ผิว
จราจรรวม 
ไม่น้อยกว่า 
792 ตร.ม. 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 
 
 
 
 

(ของบ
เหลือ 

จ่ายจาก
จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

10 
 

โครงการก่อสร้างถนน          
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ 
คอนกรีต สายที่พักสงฆ ์
เขาตะแบง หมู่ที่ 10 
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางในการ
คมนาคม 

ผิวจราจร กว้าง  
6 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 1,440 
ตร.ม. 

- - 1,010,000 - - พื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อย
กว่า 1,440 
 ตร.ม. 

ประชาชน 
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึ้น 

กองช่าง 
 

(ของบ 
ยุทธ- 

ศาสตร์ 
จังหวัด) 

 
11 

 
โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สาย สพถ. 12-016 
บ้านนาลาว - บ้านคลอง
อีโก้ง หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการ 
ใช้เส้นทางใน 
การคมนาคม 

โดยวางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก 
คสล. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 
824 ตร.ม. 

- - 6,110,000 - - ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 
824 ตร.ม. 

ประชาชน มี
เส้นทางที่ใช้ใน
การคมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึ้น 

กองช่าง 
  

(ของบ 
ยุทธ- 

ศาสตร์ 
จังหวัด) 

 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการปรับปรุง 
ทางหลวงท้องถิ่น  
สาย สพ.ถ 12-023  
ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนา 
ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดพรรณบุรี 
 

เพื่อซ่อมแซม 
เส้นทาง
คมนาคม 
ให้มมีาตรฐาน
และปลอดภัย 

โดยวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด ศก.
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล.ความ
ยาวรวมไมน่้อยกว่า 
641 เมตร และ
ก่อสร้างถนนคสล.  
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 
222 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
419 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 9,389,000 9,389,000 - - ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า  
641 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 
(ของบ 
ยุทธ- 

ศาสตร์ 
จังหวัด) 

 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

13 โครงการปรับปรุง 
ทางหลวงท้องถิ่น  
สาย สพ.ถ 12-013  
บ้านหนองตาสาม –  
บ้านกระจนั หมู่ที่ 7  
ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

เพื่อซ่อมแซม 
เส้นทางคมนาคม 
ให้มมีาตรฐาน
และปลอดภัย 

ผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 746 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไมน่้อย
กว่า 3,730ตรม. 
ไหล่ทางลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบกว้าง
ข้างละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

- 3,413,000 3,413,000 - - ความยาว  
746 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
ในการสัญจรไป-
มา 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 
(ของบ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด) 

 

 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

14 ปรับปรุงพืน้ที่ก าจดัขยะ 
มูลฝอยแบบฝังกลบ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
พื้นที่ก าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ก าจัดขยะแบบฝัง
กลบ ให้สามารถ
รองรับการก าจัด
ขยะจากเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
เทศบาลต าบล 
อู่ทองและ อปท.
อื่นๆมากข้ึน และ
เพื่อลดมลภาวะ
ทางอากาศ และ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงพืน้ที่
ก าจัดขยะ 
มูลฝอย 
แบบฝังกลบ  
หมู่ที่ 5  
ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง 
จังหวัด
สุพรรณบุรี  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีพื้นที่ก าจัด
ขยะอย่าง
เพียงพอ 

มีการก าจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ 
สามารถรองรับ
ปริมาณขยะต่อ
วันจากเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง  
และเทศบาล
ต าบลอู่ทอง และ 
อปท. อ่ืนๆ   
   
และภายใน 
พื้นที่มีสภาวะ
ทางอากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

กองช่าง/ 
กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการปรับปรุงถนน                   
ลาดยาง สาย สพ.ถ  
12 -010 บ้านบัวมาลัย  
โดยวิธีเสริมผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
(OVERLAY) หมู่ที่ 3  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการ 
ใช้เส้นทางในการ 
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 975 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 
5,808 ตรม. 

- - 2,510,000 2,510,000 2,510,000 ความยาว 
975 เมตร 

ประชาชน  
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

16 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยาง สาย สพ.ถ 12 -
012 บ้านทา่ม้า – บ้าน
หนองตาสาม โดยวิธีเสริม
ผิวจราจรลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต 
(OVERLAY) หมู่ที่ 4  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการ 
ใช้เส้นทางในการ 
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 868 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 
4,340 ตรม. 

- - 1,596,000 1,596,000 1,596,000 ความยาว 
868 เมตร 

ประชาชน  
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการปรับปรุงถนน                   
ลาดยาง สาย สพ.ถ 12 -
040 บ้านหนองน้ าขุ่น                 
โดยวิธีเสริมผิวจราจรลาด
ยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
(OVERLAY) หมู่ที่ 6  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวก 
สบายในการ 
ใช้เส้นทางในการ 
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 355 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 
1,775 ตรม. 

- - 652,000 652,000 652,000 ความยาว 
355 เมตร 

ประชาชน  
มีเส้นทาง 
ที่ใช้ในการ
คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบายขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
คลองขี้แรด หมู่ที่ 3  
ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อปรับปรุง 
ให้มีเส้นทางการ
ระบายน้ าและ 
และกักเก็บน้ า
ภายในพื้นที่
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทองและ
เทศบาลต าบล 
อู่ทอง 

หมู่ที่ 3  
ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 
ปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง
ภายในพื้นที่  

ไม่เกิดการท่วม
ขัง พื้นที่
การเกษตร 
ป้องกันความ
เสียหายของ
ผลผลติทางการ 
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

19 โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
สายเลียบคันคลองยางยี่แส 
หมู่ที่ 4 ต าบลอู่ทอง  
อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว800เมตร 
หนา0.05เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 4,800
ตารางเมตร 
ไหล่ทาง 
แอสฟัลท์ติก   
คอนกรีตกว้าง
ข้างละ 1 เมตร 
หนา0.05เมตร 
 

- - - 9,600,000 9,600,000 ความยาว 
800 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

(ของบ
จังหวัด,
กรมชล,
โยธา, 
ทช.) 

 
 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายเลียบ              
คลองจรเข้สามพัน                      
หมู่ที่ 2 ต าบลอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1.4 กม.  
หนา 0.05เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
8,400 ตรม. 
 

- - - - 12,600,000 ความยาว 
1.4 

กิโลเมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การสัญจรไป-
มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

(ของบ
จังหวัด,
กรมชล,
โยธา, 
ทช.) 

21 โครงการจัดตั้งศูนย ์
การเรียนรู้ส าหรับ 
ผู้สูงอายุตลอดชีวิต 

เพื่อให้มีศูนย์รวม
ผู้สูงอายุในการ
ร่วมท ากิจกรรม
และได้มีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้าง
การเรียนรู้และ
เพิ่มศักยภาพใน
การด ารงชีวิต 

ศูนย์การเรียนรู ้
จ านวน 1 แห่ง 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 1 แห่ง 

 

ผู้สูงอาย ุ
ได้ท ากิจกรรม 
ร่วมกัน 
เสริมสร้าง
ศักยภาพชีวิต
ด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

(ขอ งบ 
พมจ.) 

แบบ ผ. ๐2/1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๓๙ 
 

 
 
 


