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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปีงบประมาณนั้น    
 

  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  
2561  เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องการด าเนินการในพื้นท่ี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2561  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นท่ี  และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรรม ในแผนการด าเนินงานอันจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกและสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน 
กองแผนและงบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
  บทน ำ        
  วัตถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน     หน้าที ่  1 
  ขั้นตอนของการจดัท าแผนการด าเนนิงาน     หน้าที ่  1 
  ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน     หน้าที ่  2 
 
ส่วนที่ 2  บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
  - บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด 1)   หน้าที ่  3 - 6  
 

  - บัญชีโครงการ  (ผด 2) 
    ยุทธศาสตร์ ที ่1       หน้าที ่  7 - 9 
    ยุทธศาสตร์ ที ่2       หน้าที ่ 10 – 28 
    ยุทธศาสตร์ ที ่3       หน้าที ่ 29 – 60 
    ยุทธศาสตร์ ที ่4       หน้าที ่ 61 – 66 
    ยุทธศาสตร์ ที ่5       หน้าที ่ 67 – 72 
    ยุทธศาสตร์ ที ่6       หน้าที ่ 73 – 89 
    ยุทธศาสตร์ ที ่7       หนา้ที ่ 90 – 130 
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1. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1.1 เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
สุพรรณบุร ีในการควบคมุการด าเนนิงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
  1.2  เพื่อเป็นเครือ่งมือส าหรับก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
สุพรรณบุร ี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  1.3 เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรบัการปฏิบัตงิานระหวา่งหนว่ยงานภายในและประสานงานพร้อม 
กับการบูรณาการท างานรว่มกับหนว่ยงานภายนอก 
  1.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี  พ.ศ. 2561 
 
2.ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่   
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จัดท าแผนการด าเนนิงาน  โดยมีขัน้ตอน   
ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัด าเนนิการรวบรวม 
ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวดั  ซึง่จะประกอบไปด้วย
โครงการ / กิจกรรมในส่วนขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดและโครงการ / กิจกรรมของหนว่ยงานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่อื่นทีด่ าเนินการในพ้ืนที่จังหวดัสุพรรณบุรี  โดยในสว่นขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัจะ
เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัและผูว้่าราชการจังหวดั   และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้ประกาศใช้เป็นข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแลว้   ส าหรับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่นไดป้ระสาน
ขอข้อมูลดงักล่าวจากหนว่ยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทกุแห่งในจงัหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
การจดัท าเปน็แผนงานการด าเนินงานต่อไป 
  ขั้นตอนท่ี 2   กำรจัดท ำรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวดั  ซึง่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดัโดยมีเค้าโครง
แผนการด าเนินงานตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  แบ่งออกเปน็ 2 ส่วน คือ 
   -  สว่นที ่1  บทน า 
   -  สว่นที ่2  บัญชโีครงการ / กิจกรรม 
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  จากนัน้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัจะน าร่าง 
แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเพื่อพิจารณา  แลว้เสนอผู้บรหิาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเพ่ือให้ความเหน็ชอบต่อไป 
  ขั้นตอนท่ี 3   กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  เมื่อผู้บริหารองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัใหค้วามเหน็ชอบร่างแผนการด าเนินงานแลว้ให้
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี   โดยใหป้ิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวนัที่
ประกาศเพ่ือใหป้ระชาชนในจังหวดัสุพรรณบุรไีด้ทราบโดยทั่วกนัและต้องปดิประกาศไว้อยา่งนอ้ยสามสิบวัน 
 
3. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  ส าหรบัแผนการด าเนนิงานตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548 นี้  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เปน็เอกสารที่
รวบรวมผลงาน โครงการ กจิกรรมทีด่ าเนนิการจริงทัง้หมดในพ้ืนทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวดัในปีงบประมาณ  
2561 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่  ลดความซ้ าซ้อนและประสานความต่อเนื่องเชื่อมโยงของ
โครงการและระยะเวลาการด าเนินการ  โดยสามารถก่อให้เกิดประโยชน ์ดังนี ้
  3.1 ท าให้การด าเนินงานเกีย่วกับโครงการ   เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปแบบบูรณาการงานกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ   และบรรลุวตัถปุระสงคต์ามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3.2 ท าให้การบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ 
ตรวจสอบได ้
  3.3 ท าให้ผู้บรหิารใชแ้ผนด าเนินงานเป็นเครือ่งมือในการควบคุมก ากับการปฏบิัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจ าปี  2561 

 
 
 

                                                      ฝ่ายนโยบายและแผน 
                                                     กองแผนและงบประมาณ 

                                                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 



ผด ๑

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต องค์กรปกครอง

ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม ส่วนท้องถ่ินในเขต

พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

     1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.22 3,200,000 0.64

     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.05 10,460,000 2.11

     1.3 แผนงานการเกษตร 3 0.62 50,000 0.01

รวม 9 1.89 13,710,000 2.76

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการ

    ท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร

    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

     2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.22 6,000,000 1.21

     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 0.62 1,535,000 0.31

     2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 46 9.70 42,635,000 8.60

     2.4 แผนงานการเกษตร 5 1.05 5,150,000 1.04

     2.5 แผนงานสาธารณสุข 20 4.22 1,385,000 0.28

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.22 1,200,000 0.24

รวม 76 16.03 57,905,000 11.68

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 0.62 480,000 0.10

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 22 4.64 10,700,000 2.16

    3.3 แผนงานการศึกษา 2 0.42 5,340,000 1.08

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 35 7.38 35,892,800 7.24

    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 1.90 20,550,000 4.14

    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 61 12.87 21,519,500 4.34

    3.7 แผนงานงบกลาง 20 4.22 61,476,920 12.40

    3.8 แผนงานการเกษตร 1 0.22 20,000 0.004

    3.9 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.22 100,000 0.02

รวม 154 32.49 156,079,220 31.48

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ

   คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ

   ความต้องการประชาชน

   4.1 แผนงานการศึกษา 14 2.95 19,829,000 4.00

   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 0.42 10,200,000 2.06

   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.22 332,000 0.07

   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 0.62 100,000 0.02

รวม 20 4.21 30,461,000 6.15
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ

   ชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้าน

   กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

    5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 1.69 30,917,000 6.23

    5.2 แผนงานสาธารณสุข 3 0.62 250,000 0.05

    5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 1.90 965,000 0.19

    5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.22 30,000 0.01

รวม 21 4.43 32,162,000 6.48

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและ

   การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ

   ประโยชน์ของประชาชน

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 38 8.02 7,875,000 1.59

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 2.32 890,000 0.18

   6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 2.32 1,236,200 0.25

   6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.22 40,000,000 8.07

   6.5 แผนงานสาธารณสุข 1 0.22 10,000 0.00

   6.6 แผนงานการศึกษา 1 0.22 40,000 0.00

รวม 63 13.22 50,051,200 10.09
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

    สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีให้มาตรฐาน

    7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 97 20.46 125,501,700 25.31

    7.2  แผนงานการเกษตร 4 0.84 7,500,000 1.51

    7.3  แผนงานเคหะและชุมชน 30 6.33 22,498,760 4.54

รวม 131 27.63 155,500,460 31.36

รวมท้ังส้ิน 474 100.00 495,868,880 100.00
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ผด 2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าท้ังด้าน 3,200,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ประจ าปี 2561 การเกษตรและอุตสาหกรรมให้มี สุพรรณบุรี

คุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมรายได้

ให้กับประชาชน โดยด าเนินการจัด

ประกวดพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ 

จัดนิทรรศการ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สนุบสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 60,000 อ าเภอเมือง อบต.

ผู้ปลูกผักและไม้ผลโคกโคเฒ่า หมู่ท่ี 1 กลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักและไม้ผล หมู่ท่ี 1 โคกโคเฒ่า

2 โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริม สนุบสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 100,000 อ าเภอเมือง อบต.

กลุ่มอ่าชีพเกษตรกร หมู่ท่ี 4 ต าบล กลุ่มส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร โคกโคเฒ่า

โคกโคเฒ่า หมู่ท่ี 4 ต าบลโคโคเฒ่า

3 โครงการส่งเสริมปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่ม 200,000 อ าเภอ อบต.

อาชีพต่างๆ ในต าบลยางนอน เดิมบางนางบวช ยางนอน
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4 โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่ม 10,000,000 อ าเภอ อบต.

อาชีพต่างๆ ในต าบลยางนอน เดิมบางนางบวช ยางนอน

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการ จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่ม 100,000 อ าเภอ อบต.

เกษตร อาชีพต่างๆ ในต าบลยางนอน เดิมบางนางบวช ยางนอน

 1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอินทรีย์เพ่ือวิถีพอเพียง อบรมให้ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 10,000 อ าเภอเมืองฯ อบต.

ไผ่ขวาง

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 อ าเภอเมืองฯ อบต.

เทคโนโลยีการเกษตร ค่าวัสดุอุปรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร ทุ่งคอก

กลางวันและน้ าด่ืม ในโครงการฝึกอบรม

ราษฎร ของ อบต.ในโครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 9

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และลดต้นทุน

การผลิต

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการท า เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 อ าเภอเมืองฯ อบต.

เกษตรทฤษฎีใหม่ ค่าวัสดุอุปรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร ทุ่งคอก

กลางวันและน้ าด่ืม ในโครงการฝึกอบรม

ราษฎร ของ อบต.ในโครงการฝึกอบรม

ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1.3 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายพันธ์ุสัตว์น ้าตามแหล่ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าต่างๆ 6,000,000 จังหวัด กองแผนฯ

ธรรมชาติ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นการ สุพรรณบุรี

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น ้าให้คงอยู่กับแหล่งน ้า

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนกลุ่มองค์กร 1,500,000 จังหวัด กอง

และส่ิงแวดล้อม ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

มีจิตส้านึกในการรักษาอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้า เพ่ืออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร 20,000 อ้าเภอ อบต.

มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจ้าปี สาธารณประโยชน์ท่ีด้าเนินกิจกรรม สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

2561" ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จัดฝึกอบรม 15,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

ชุมชนเข้มแข็งร่วมอนุรักษ์วัฒธรรม  -การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สระยายโสม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  -ส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรม

เรียนรู้นอกสถานท่ีร่วมกัน

 -ปลูกจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประวัติต้านานหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการอบรมสัมมนาผู้ทรงคณูวุฒิ 100,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

นามเมือง ประจ้าหมู่บ้านเพ่ือปรับปรุงข้อมูลประวัติ สุพรรณบุรี

หมู่บ้าน

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ เพ่ือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ 1,950,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวันส้าคัญแห่งชาติ กิจกรรมท่ีส้าคัญทางศาสนา สุพรรณบุรี

1) โครงการจัดกิจกรรมในวันเด็ก 1,000,000

2) โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิม 700,000

พระชนมพรรษา

3) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 250,000

พระพุทธศาสนาเน่ืองในวันส้าคัญทาง

ศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน จังหวัด กองการศึกษาฯ

ท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

1) โครรงการเก่ียวกับการส่งเสริมการ 1,200,000

เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 1,000,000

3) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 500,000

4) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือ 200,000

ชาวบ้าน

5) โครงการจัดงานศาลตายายจังหวัด 200,000

สุพรรณบุรี

6) โครงการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรม 200,000

ส่งเสริมประเพณีไทยทรงด้า

7) โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 200,000

ชาวกระเหร่ียง

8) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 200,000

วัดเขาดีสลัก

9) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 200,000

วัดหัวเขา

10) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั งไฟ 200,000

11) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เก่ียวกับ 1,850,000

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว  -เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานท่ี 3,000,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัด สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

 -เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิม

รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

 -เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน

และของดีเมืองสุพรรณบุรี สู่ผู้บริโภค

ภายในและภายนอกจังหวัด

5 โครงการร้าลึกถึงเจ้าพระยายมราช/ เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี 100,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

ช้างป่าต้นคนสุพรรณ ได้ร้าลึกถึงคุณงามความดีและผลงาน สุพรรณบุรี

ของท่านจ้าพระยายมราชและน้ามา

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด้าเนินชีวิต

6 โครงการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 1,100,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

การท่องเท่ียว ภายในสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้าบึงฉวาก สุพรรณบุรี

เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ 2560
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ เพ่ือด้าเนินการจัดประกวดธิดา 1,500,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจ้าปี 2561 ดอนเจดีย์และเป็นการเทิดพระเกียรติ สุพรรณบุรี

องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวม

ถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ

สนับสนุน จังหวัดสุพรรณบุรี

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 500,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยคุ้มขุนแผน บ้านเจ้าพระยา สุพรรณบุรี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยมราช พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

9 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากร และส่ือมวลชนอ่ืนๆ 500,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

เกิดการเรียนรู้ เกิดความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น สุพรรณบุรี

เครือข่ายท่ีดี

10 โครงการอัศจรรย์วันสงกรานต์  -เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรม 2,000,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

สุพรรณบุรี การจัดงานประเพณีสงกรานต์ สุพรรณบุรี

ของจังหวัดสุพรรณบุรี

 -เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเท่ียวของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 -เพ่ือเป็นการรักษาศิลป

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 9,500,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียว สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปี 2561 ของจังหวัดสุพรรณบุรี

12 โครงการอุดหนุนมูลนิธิพระบรม เพ่ือด้าเนินการโครงการจัดแสดงยุทธหัตถี 5,000,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ สุพรรณบุรี

พระนเรศวรมหาราชและเป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

13 โครงการอุดหนุนมูลนิธิพระบรม เพ่ือด้าเนินโครงการมนต์เมืองฝัน 500,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 3D เพ่ือร่วมจัดกิจกรรม สุพรรณบุรี

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ประจ้าปี 2561

14 โครงการปรับปรุงเปล่ียนพรมอาคาร ด้าเนินการเปล่ียนพรมอาคารสถาน 1,000,000 จังหวัด ส้านักปลัดฯ

แสดงพันธ์ุสัตว์น ้าหลังท่ี 3 แสดงพันธ์ุสัตว์น ้าบึงฉวากเฉลิม สุพรรณบุรี

พระเกียรติ อาคารท่ี 3 พื นท่ี 2,159 

ตร.ม. 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  -กิจกรรมวันลอยกระทง 100,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  -กิจกรรมวันขึ นปีใหม่ ท่าเสด็จ

เทศบาลต้าบลท่าเสด็จ  -กิจกรรมวันสงกรานต์

 -กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา

16 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี  -อุดหนุนส่วนราชการ 15,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

ในการจัดงานประเพณีสงมกรานต์ ท่าเสด็จ

ประจ้าปี 2561

17 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรีในการ  -อุดหนุนส่วนราชการ 30,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ท่าเสด็จ

ประจ้าปี 2561

18 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตาม 50,000 อ้าเภอเมือง อบต.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โคกโคเฒ่า

19 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองจังหวัด เพ่ือจ่ายท่ีท้าการปกครองจังหวัด 25,000 อ้าเภอเมือง อบต.

สุพรรณบุรี  ตามโครงการจัดงานประเพณี สุพรรณสบุรี ตามโครงการจัดงาน โคกโคเฒ่า

แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

ประจ้าปี 2561 สุพรรณบุรี ประจ้าปี 2561

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการจัดงานประเพณีท้องถ่ิน ด้าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี 70,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ท้องถ่ินต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ดอนก้ายาน

วันเด็ก ฯลฯ

21 โครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้ามหา ด้าเนินการอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 10,000 อ้าเภอเมือง อบต.

สงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจ้าปี 2561 "เย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ดอนก้ายาน

ประจ้าปี 2561

22 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ด้าเนินการอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 25,000 อ้าเภอเมือง อบต.

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปี 2561 แห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ดอนก้ายาน

ประจ้าปี 2561

23 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ 10,000 อ้าเภอเมือง อบต.

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ดอนมะสังข์

24 โครงการจัดงานศาสนาวัฒนธรรม และ ค่าใช้จ่ายในงานศาสนาวัฒนธรรม และ 100,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

ประแพณีท้องถ่ิน  ประเณีท้องถ่ิน จ้านวน 4 ชุมชน บางกุ้ง

25 ต้าบลไผ่ขวางร่วมสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง 30,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของคนไทยให้คง ไผ่ขวาง

อยู่ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง 30,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ประเพณีสารทลาว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของคนไทยให้คง ไผ่ขวาง

อยู่ต่อไป

27 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียน จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง 20,000 อ้าเภอเมือง อบต.

พรรษา วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของคนไทยให้คง ไผ่ขวาง

อยู่ต่อไป

28 "เย็นท่ัวหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" อุดหนุนท่ีท้าการปกครองจังหวัด 10,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ประจ้าปี 2561 สุพรรณบุรี ตามโครงการ "เย็นท่ัวหล้า ไผ่ขวาง

มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจ้าปี

2561

29 ประเพณีแห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี อุดหนุนท่ีท้าการปกครองจังหวัด 25,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ประจ้าปี 2561 สุพรรณบุรี ตามโครงการประเพณี ไผ่ขวาง

แห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี ปราจ้าปี

2561

30 อุดหนุนท่ีท้าหารปกครองจังหวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท้าการ 10,000 อ้าเภอเมือง อบต.

สุพรรณบุรี โครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้า ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ดอนตาล

มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจ้าปี

2561

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือจ่ายเป็นเงืนอุดหนุนให้กับท่ีท้าการ 25,000 อ้าเภอเมือง อบต.

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ดอนตาล

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปี 2561

32 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 300,000 อ้าเภอ อบต.ยางนอน

รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ และรดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ เดิมบางนาบวช

33 โครงการสงเสริมการจัดงานลอยกระทง จัดโครงการวันลอยกระทง 200,000 อ้าเภอ อบต.ยางนอน

เดิมบางนาบวช

34 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 150,000 อ้าเภอ อบต.

ท้องถ่ินไทย-ญวน ประเพณีแห่แม่พระทาง บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

สานน ้า ตามโครงการ

35 โครงการอุดหนุนท่ีท้าการปกครอง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน 40,000 อ้าเภอ อบต.

จังหวัดสุพรรณบุรี พรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

2561

36 โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 20,000 อ้าเภอ อบต.

ประเพณีท้องถ่ินและวันส้าคัญทางศาสนา บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ตามโครงการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 อ้าเภอ อบต.

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ้าปี สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

2561

38 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน 50,000 อ้าเภอ อบต.

ประเพณีลอยกระทง ต้าบลทุ่งคอก สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

39 โครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้า" อุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดงานประเพณี 30,000 อ้าเภอ อบต.

มหาสงกรานต์ สงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

40 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี จัดพิธีสรงน ้าพระรดน ้าขอพรผู้สูงอายุ 170,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเข้า สระยายโสม

กิจกรรม จ้านวน 500 คน

41 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 120,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

โดยมีประชาชนต้าบลสระยายโสม สระยายโสม

เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 1,000 คย

42 โครงการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมฟ้ินฟูสืบสานอนุรักษ์ 150,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

ไทยทรงด้า วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด้า สระยายโสม

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ 2560
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัด 20,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ้าปี 2561 สุพรรณบุรี สระยายโสม

44 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการแห่ 30,000 อ้าเภอ อบต.

เทียนเข้าพรรษา สามชุก วังลึก

45 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการ 50,000 อ้าเภอ อบต.

จัดงานประเพณีสงกรานต์ สามชุก วังลึก

46 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอสามชุก เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี อ้าเภอ อบต.

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณี แห่เทียนพรรษา 40,000 สามชุก วังลึก

เย็นท่ัวหล้า หมาสงกรานต์ ประเพณีเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ 30,000

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 2.4 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าบ้ารุงรักษาทางน ้าตามภารกิจถ่ายโอน เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้ารุงรักษา 5,000,000 จังหวัด กอง

ทางน ้าตามภารกิจถ่ายโอนงานบ้ารุง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

รักษาทางน ้าได้แก่ แม่น ้าท่าจีน 

ระยะทาง 123 กิโลเมตร และคลอง

ระบายน ้า จ้านวน 6 สาย ระยะทาง

38 กิโลเมตร 

2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่น ้า คู คลอง เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตาม 30,000 อ้าเภอเมือง อบต.

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่น ้า คู คลอง โคกโคเฒ่า

3 ก้าจัดผักตบชวา จ้างเหมาก้าจัดผักตบชวาภายในต้าบล 50,000 อ้าเภอ อบต.

ต้นตาล สองพ่ีน้อง ต้นตาล

4 โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืช เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก้าจัด 50,000 อ้าเภอ อบต.

ในคูคลอง ผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองเพ่ือให้ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

การระบายน ้าไหลได้สะดวก

5 โครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือจ่ายตามโครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า 20,000 อ้าเภอ อบต.

เฉลิมพระเกียรติฯ รักษาแผ่นดิน สามชุก วังลึก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 2.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส้านึกให้เยาวชนและ 20,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากร ท่าเสด็จ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ ให้ความรู้ผู้ประกอบการเลี ยงสัตว์ 30,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

ของเสียและน ้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาน ้าเสียและมีจิตส้านึก ท่าเสด็จ

ในการอนุรักษ์แหล่งน ้า

3 โครงการรณรงค์แยกขยะภายในต้าบล เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตาม 30,000 อ้าเภอเมือง อบต.

โคกโคเฒ่า โครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายใน โคกโคเฒ่า

ต้าบล

4 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ ด้าเนินการตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบ 30,000 อ้าเภอเมือง อบต.

อย่างย่ังยืน การจัดการขยะอย่างย่ังยืน ดอนก้ายาน

5 โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ด้าเนินการตามโครงการจัดการขยะใน 20,000 อ้าเภอเมือง อบต.

หมู่บ้าน ดอนก้ายาน

6 โครงการกิจกรรมการจัดการขยะและ เพ่ือรณรงค์ในเร่ืองการจัดการขยะและ 100,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ส่ิงแวดล้อมต้าบลดอนมะสังข์ รักษาส่ิงแวดล้อมฯ ดอนมะสังข์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 340,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

จ้านวน 4 ชุมชน บางกุ้ง

8 โครงการคัดแยกขยะ จัดอบรม/จัดรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือให้ 50,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ประชาชนในเขตต้าบลไผ่ขวาง มี ไผ่ขวาง

จิตส้านึกด้านส่ิงแวดล้อม

9 ด้าเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด จัดอบรม/จัดรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือให้ 50,000 อ้าเภอเมือง อบต.

"3Rs-ประชารัฐ" ประชาชน ในเขตต้าบลไผ่ขวาง มีความ ไผ่ขวาง

รู้เร่ืองชนิดของขยะ สามารถแยกขยะ

และน้ากลับมาเพ่ือมูลค่า และน้ากลับมา

ใช้ใหม่เป็นการลดปริมาณขยะ

10 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 10,000 อ้าเภอเมือง อบต.

ปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ โครงการลดปริมาณขยะโดยการ ไผ่ขวาง

คัดแยกขยะ

11 โครงการส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ของ จัดโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์ 100,000 อ้าเภอ อบต.

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ส่ิงแวดล้อมในต้าบล เดิมบางนางบวช ยางนอน

งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าชชีวภาพ จัดโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์ 100,000 อ้าเภอ อบต.

เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในต้าบล เดิมบางนางบวช ยางนอน

13 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน จัดท้าโครงการเก่ียวกับการจัดการขยะ 100,000 อ้าเภอ อบต.

ครัวเรือน มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เดิมบางนางบวช ยางนอน

14 โครงการบ้านน่าอยู่ส่ิงแวดล้อมดีปลอด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่าอยู่ฯ 30,000 อ้าเภอ อบต.

โรคปลอดขยะ ในเขตพื นท่ีต้าบลทุ่งคอก สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

15 โครงการคัดแลกขยะและน้าไปใช้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ 50,000 อ้าเภอ อบต.

ประโยชน์ และน้าไปใช้ประโบชน์ เช่น ปุ๋ยจากขยะ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

พลาสติกรีไซด์เคิ ล เป็นต้น

16 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เน่ืองในวันส้าคัญ 60,000 อ้าเภอ อบต.

ต่างๆ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

17 โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิต ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ 25,000 อ้าเภอ อบต.

ส้านึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน ด้าเนินการก้าจัดผักตบชวา และวัชพืช 100,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

แหล่งน ้าสาธารณะภายในเขตรับผิดชอบ ตามแหล่งน ้าธรรมชาติในเขตพื นท่ี สระยายโสม

รับผิดชอบเพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วม

เน่ืองจากผักตบชวาและวัชพืชกีดขวาง

ทางระบายน ้า

19 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตชุมชน อบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่ 40,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

ตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลเพ่ือให้ สระยายโสม

มีความรู้เร่ืองการลดปริมาณและความ

เป็นพิษของมูลฝอย

20 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน ้า ท้าความสะอาดขุดลอกท่อและราง 100,000 อ้าเภออู่ทอง เทศบาลต้าบล

ระบายน ้าชุมชนในเขตเทศบาลเพ่ือ สระยายโสม

ก้าจัดส่ิงปฏิกูลออกจากครัวเรือนและ

ก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื อโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างจุดรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 1,200,000 อ้าเภอเมือง เทศบาลต้าบล

ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่าเสด็จ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ จัดฝึกอบรม/กิจกรรมด้านการส่งเสริม 400,000 จังหวัด กอง

ของบุคลากร อบจ. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ เช่น สุพรรณบุรี การเจ้าหน้าท่ี

โครงการคนไทยไร้พุง การตรวจสุขภาพ

บุคลากรในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารโครงการ 20,000 อ าเภอ อบต.

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

3 โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจรณรงค์ สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ 60,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยการป้องกันและปราบปราม สระยายโสม

จังหวัเดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

29



 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,000,000 จังหวัด กอง

มูลนิธิ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

และมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ 1,000,000 จังหวัด กอง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

ในจังหวัดสุพรรณบุรี

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันชีวิต เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิด 7,220,000 จังหวัด กอง

และทรัพย์สินของประชาชน อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

4 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและส่งต่อ 30,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ผู้ป่วยยังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ท่าเสด็จ

5 โครงการป้องกันและบรรเทาความ ให้เงินสงเคราะห์ในการช่วยเหลือ 100,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจาก ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ท่าเสด็จ

สาธารณภัยต่างๆ

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีการต้ังจุดตรวจหน่วยบริการบ้าน 25,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่าเสด็จ เพ่ือดูแลและป้องกันความ ท่าเสด็จ

ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีการต้ังจุดตรวจหน่วยบริการบ้าน 25,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าเสด็จ เพ่ือดูแลและป้องกันความ ท่าเสด็จ

ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา

8 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ มีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ถนนสีขาว การจราจร ท่าเสด็จ

9 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้อกงันและ อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้อกงันและ 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โคกโคเฒ่า

ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพ่ือ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเพสติดอย่างย่ังยืนจังหวัด เอาชนะยาเพสติดอย่างย่ังยืนจังหวัด

สุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 สุพรรณบุรี ประจ าปี 2561

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน 500,000 อ าเภอเมือง อบต.

ถนนช่วงเทศกาล และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โคกโคเฒ่า

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

ฯลฯ

11 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อม 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

สาธารณภัย แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โคกโคเฒ่า

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน โคกโคเฒ่า

ภัยฝ่ายพลเรือน

13 โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบีรม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย โคกโคเฒ่า

พลเรือน

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

บรรเทาสาธารณภัย ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย โคกโคเฒ่า

ฝ่ายพลเรือน

15 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวน 350,000 อ าเภอเมือง อบต.

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครป้อกงันภัยฝ่ายพลเรือน ดอนก ายาน

(อปพร.)

16 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกัน 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

พลเรือน (อปพร.) ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไผ่ขวาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 อบรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนใน จัดฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

ต าบลไผ่ขวาง ด้านต่างๆ ให้กับผู้ว่างงาน สตรี ไผ่ขวาง

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต

และสามารถุพ่ีงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

18 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสา เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 100,000 อ าเภอ อบต.

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

จ าเป็นและเก่ียวข้อง

19 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและ 20,000 อ าเภอ อบต.

สาธารณภัย หล่อล่ืนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย สองพ่ีน้อง ต้นตาล

และภัยแล้งในเขต อบต.ทุ่งคอก

20 โครงการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและลด อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ 30,000 อ าเภอู่ทอง เทศบาลต าบล

อุบัติเหตุทางถนน นักเรียนในเขตเทศบาลท่ีใช้รถใช้ถนน สระยายโสม

21 โครงการต้ังจุดตรวจป้องกันและเฝ้าระวัง ต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่/ 30,000 อ าเภอู่ทอง เทศบาลต าบล

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ สงกรานต์ สระยายโสม

22 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ จัดฝึกซ้อมแผนให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี 30,000 อ าเภอู่ทอง เทศบาลต าบล

บรรเทาสาธารภัย เก่ียวข้อง สระยายโสม
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 3.3 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตามรอยพระยุคลบาท ด าเนินการจัดอบรมประชาชนนักเรียน 5,300,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สุพรรณบุรี

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าวสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000 อ าเภอ อบต.

ในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม สองพ่ีน้อง ต้นตาล

โครงการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 3.4 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน 1,000,000 จังหวัด กอง

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน วัสดุ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

ท่ีจ าเป็น

2 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด เพ่ือด าเนินการป้องกันและแพร่ระบาด 31,500,000 จังหวัด กองแผนฯ

ของโรคติดต่อและ โรคระบาดอ่ืนๆ ของโรคติดต่อ อาทิ โรคไข้เลือดออก สุพรรณบุรี

โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคไข้หวัดนก

3 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 จังหวัด กองแผนฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและ สุพรรณบุรี

ผู้สูงอายุอ าเภอเดิมบางนางบวช

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยา/ 26,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ท่าเสด็จ

5 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริหารฉีดวัคซีน และท าหมันสุนัขและ 100,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

แมว ท่าเสด็จ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ เพ่ือควบคุมการขยายตัวและลดการ 46,800 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน แพร่ระบาดของยาเสพติด ท่าเสด็จ

(D.A.R.E ประเทศไทย)

7 โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากไร้และ 50,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ขาดแคลน เช่น แว่นตา ท่าเสด็จ

8 โครงการช่วยเหลือคนพิการ สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ 30,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

คนพิการ ท่าเสด็จ

9 โครงการเงินสนับสนุนโครงการ อุดหนุนงบประมาณให้จังหวัด 60,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจรณรงค์ป้องกันและ สุพรรณบุรี ตามโครงการราษฎร์-รัฐ ท่าเสด็จ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ประจ าปี 2561 (ศอ.ปส.จ.สพ.) ยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี

10 โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ - เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

อุบัติซ้ า โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่- โคโคเฒ่า

อุบัติซ้ า

11 โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โคโคเฒ่า
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อท่ัวไป เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการรณรงค์โรคติดต่อท่ัวไป โคโคเฒ่า

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนการตาม 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

โรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้อกงันและควบคุม โคโคเฒ่า

โรคพิษสุนัขบ้า

14 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ 60,000 อ าเภอเมือง อบต.

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดอนก ายาน

15 โครงการค่ายวัยใส ปลอดภัยโรค เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจส าหรับ 70,000 อ าเภอเมือง อบต.

เยาวชนในต าบลดอนมะสังข์ ดอนมะสังข์

16 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับโรคไม่ติดต่อ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจส าหรับ 15,000 อ าเภอเมือง อบต.

และติดต่อ แกนน าสุขภาพในต าบลดอนมะสังข์ ดอนมะสังข์

เร่ืองโรคไม่ติดต่อ และติดต่อ

17 โครงการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดท ากิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุข 170,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

และส่ิงแวดล้อม จ านวน 4 ชุมชน บางกุ้ง
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดอบรม/จัดรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000 อ าเภอเมือง อบต

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไผ่ขวาง

พิษสุนัขบ้า

19 อบรมเพ่ือพัฒนากายใจของผู้สูงวัยโอเค จัดอบรม/จัดรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือ 30,000 อ าเภอเมือง อบต

พัฒนาสุขภาพชีวิตผู้อาวุโสสร้างแนวทาง ไผ่ขวาง

ในการด าเนินชีวิต

20 โครงการควบคุมและก าจักโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000 อ าเภอเมือง อบต

ของต าบลดอนตาล โครงการควบคุมและก าจัดโรคพิษ ดอนตาล

สุนัขบ้าของต าบลดอนตาล

21 โครงการผ้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 15,000 อ าเภอเมือง อบต

แข็งแรง งานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดอนตาล

22 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดอบรมให้ความความรู้ ส่งเสริม 100,000 อ าเภอ อบต.

เบ้ืองต้นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น ป้องกัน และพัฒนาด้านสุขภาพให้กับ เดิมบางนางบวช ยางนอน

ประชาชน

23 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค จัดอบรมให้ความความรู้ ส่งเสริม 150,000 อ าเภอ อบต.

ไข้อเลืออดออกและไข้ซิการ์อย่างย่ังยืน ป้องกัน และพัฒนาด้านสุขภาพให้กับ เดิมบางนางบวช ยางนอน

ประชาชน
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปล่ียน จัดอบรมให้ความความรู้ ส่งเสริม 300,000 อ าเภอ อบต.

เรียนรู้ของคนท างานด้านสาธารณสุข ป้องกัน และพัฒนาด้านสุขภาพให้กับ เดิมบางนางบวช ยางนอน

ประชาชน

25 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดอบรมให้ความความรู้ ส่งเสริม 300,000 อ าเภอ อบต.

ป้องกัน และพัฒนาด้านสุขภาพให้กับ เดิมบางนางบวช ยางนอน

ประชาชน

26 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ความความรู้ ส่งเสริม 50,000 อ าเภอ อบต.

พ่ึงพาระยะยาว (LTC) ป้องกัน และพัฒนาด้านสุขภาพให้กับ เดิมบางนางบวช ยางนอน

ประชาชน

27 โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา จัดอบรมให้ความความรู้ ส่งเสริม 200,000 อ าเภอ อบต.

ชุมชนอย่างย่ังยืน ป้องกัน และพัฒนาด้านสุขภาพให้กับ เดิมบางนางบวช ยางนอน

ประชาชน

28 โครงการด าเนินงานป้องกันและควบคุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 20,000 อ าเภอ อบต.

โรคระบาดต่างๆ ในต าบล บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ตามโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการขยับกายสบายชีวีเพ่ือชีวิตท่ีดี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ค่าอุปกรณ์ 30,000 อ าเภอ อบต.

ของคนต าบลทุ่งคอก ค่าตอบแทนวิทยากร น้ าด่ืม และอ่ืนๆ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ท่ีจ าเป็น

30 โครงการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือด เพ่ือใช้จ่ายในการออกไปรณรงค์ป้องกัน 30,000 อ าเภอ อบต.

ออกและชิคุณกุนย่า โรคไข้เลือดออกและชิคุณกุนย่าใน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

พ้ืนท่ีต าบลทุ่งคอก

31 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ฉีดพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท 100,000 อ าเภอ อบต.

ระบาดของโรคไข้เลือดออก ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

32 โครงการรณรงค์ป้องปันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้อกงันโรคพิษสุนัขบ้า/ยา 30,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

และฉีดฮอร์โอนคุมก าเนินสัตว์ คุมก าเนิด/และท าหมันแก่สุนัขและ สระยายโสม

แมวในเขตเทศบาล

33 โครงการรรณรง์ป้องกันและแก้ไขปัญหา รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 20,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ยาเสพติด โรงเรียนวัดสระยายโสม เพ่ือให้ สระยายโสม

เยาวชนทราบถึงโทษของยาเสพติด

และวิธีหลีกเล่ียงจากยาเสพติด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000 อ าเภอ อบต.

บ้า ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามชุก วังลึก

35 โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา เพ่ือจายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000 อ าเภอ อบต.

โรคไข้หวัดนก/โรคติดต่อในท้องถ่ิน ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สามชุก วังลึก

โรคไข้หวัดนก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

41



 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ รวมท้ัง สตรี ผู้พิการ รวมท้ังผู้ด้อยโอกาส สุพรรณบุรี

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตท่ีดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข

2 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ 1,300,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้การดูแล

ผู้สูงอายุท่ีไร้ท่ีพ่ึง

3 โครงการเย่ียมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

และผู้ด้อยโอกาส โครงการเย่ียมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ โคกโคเฒ่า

และผู้ดอ้ยโอกาส

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 80,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โคกโคเฒ่า

5 โครงการผู้สูงอายุ รู้ระวัง ใส่ใจสุขภาพดี เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

ต าบลดอนมะสังข์ สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ดอนมะสังข์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 25,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ดอนมะสังข์

7 โครงการช่วยเหลือคนชราถูกทอดท้ิง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครใน 30,000 อ าเภอ อบต.

การดูแลคนชราถูกทอดท้ิง สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

8 โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ด้อย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงท่ีอยู่ 50,000 อ าเภอ อบต.

โอกาสทางสังคม อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อย สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

โอกาสให้มีคุรภาพชีวิตท่ีดี

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ 30,000 อ าเภอ อบต.

ชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

โรคเอดส์

งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
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 3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการฝึกอบรมอาสาสมัคร เยาวชน 1,000,000 จังหวัด กอง

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

ท่ัวไป ในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

2 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้ 200,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

เข้มแข็งของครอบครัว มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและครอบครัว สุพรรณบุรี

และเพ่ือส่งเสริมการส่วนร่วมรับผิดชอบ

ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง

3 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถ่ิน ตาม เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้น าความรู้ตาม 6,400,000 จังหวัด กอง

แนวพระราชด าริ และความย่ังยืนของ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไป สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

สังคมไทย ปรับปรุงประยุกต์ใข้ให้เกิดประโยชน์

ในการด าเนินชีวิต และบริหารงานได้

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสนับ 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

เครือข่ายผู้น าชุมชนในการจัดการสุขภาพ สนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เกิด สุพรรณบุรี

อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ความรัก ความสามัคคี เป็นการ

ท่ัวไป กระตุ้นให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการส่งเสริม

ดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 7,000,000 จังหวัด กองแผนฯ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี   

2560

6 โครงการอุดหนุนสมาคมเสริมสวย เพ่ือขยายศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต 400,000 จังหวัด กองแผนฯ

สุพรรณบุรี เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน สุพรรณบุรี

ในท้องถ่ินส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มี

อาชีพท่ีม่ันคงพ่ึงตนเองได้

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง จัดอบรมด้านอาชีพ การลดต้นทุน 50,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

รายได้ ในการผลิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่าเสด็จ

8 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมด้ายเศรษบกิจพอเพียงให้แก่ 50,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ประชาชนและผู้ท่ีสนใจในพ้ืนท่ี ท่าเสด็จ

9 โครงการพัฒนาสตรี จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสตรี 200,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ท่าเสด็จ

10 โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 150,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม ท่าเสด็จ

จริยธรรม และมีวัฒนธรรมท่ีดีงาม

งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา 100,000 อ าเภอเมือง อบต.

ต าบลโคกโคเฒ่า กลุ่มอาชีพต าบลโคกโคเฒ่า โคกโคเฒ่า

12 โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจ 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

ต าบลโคกโคเฒ่า พอเพียงต าบลโคกโคเฒ่า โคกโคเฒ่า

13 โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

เพ่ือการผลิต หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกโคเฒ่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมู่ท่ี 1 โคกโคเฒ่า

14 โครงการเศรษกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 100,000 อ าเภอเมือง อบต.

เพ่ือการผลิตบ้านล ายาง หมู่ท่ี 2 ต าบล กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โคกโคเฒ่า

โคกโคเฒ่า บ้านล ายาง หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกโคเฒ่า

15 โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มผ้าหรีด สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 100,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกโคเฒ่า กลุ่มผ้าหรีด หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกโคเฒ่า โคกโคเฒ่า

16 โครงการรณรงค์ป้องงันและแก้ไขปัญหา เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

ยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โคกโคเฒ่า

ปัญหายาเสพติด

17 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม 70,000 อ าเภอเมือง อบต

กลุ่มสตรี ดอนก ายาน
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด าเนินตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา 30,000 อ าเภอเมือง อบต

ชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดอนก ายาน

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและ 30,000 อ าเภอเมือง อบต

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ด้อย ดอนก ายาน

และคนไร้ท่ีพ่ึง โอกาสและคนไร้ท่ีพ่ึง

20 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเน่ือง ด าเนินการตามโครงการศึกษาดูงาน 250,000 อ าเภอเมือง อบต

มาจากพระราชด าริโครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ดอนก ายาน

โครงการหลวง

21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด าเนินการตามการป้องกันและแก้ไข 19,500 อ าเภอเมือง อบต

ยาเสพติดในเขต อบต.ดอนก ายาน ปัญหายาเสพติดในเขต อบต.ดอนก ายาน ดอนก ายาน

22 โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพ่ือเอาชนะ ด าเนินการอุดหนุนตามโครงการ 50,000 อ าเภอเมือง อบต

ยาเสพติดอย่างย่ังยืนจังหวัดสุพรรณบุรี ประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพ่ือเอาชนะ ดอนก ายาน

ประจ าปี 2561 ยาเสพติดอย่างย่ังยืนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจ าปี 2561

23 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและ 100,000 อ าเภอเมือง อบต

ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญา ฝึกอบรมให้ประชาชนและเยาวชน ดอนก ายาน

เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการราษฎร์-รัฐร่วมใจรณรงค์ป้องกัน อุดหนุนตามโครงการ จ านวน 1 60,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด โครงการ บางกุ้ง

สุพรรณบุรี

25 เด็กไทยรู้เท่าทันภัยยาเสพติด อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไผ่ขวาง

26 แปรรูปสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน อบรมให้ความร็และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

การแปรรูปพืชสมุนไพร ไผ่ขวาง

27 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา อบรมให้ความร็เก่ียวกับหลักปรัชญา 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ไผ่ขวาง

28 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

ต าบลดอนตาล โครงการ ดอนตาล

29 อุดหนุนงบประมาณศูนย์อ านวยการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพ่ือเอาชนะ ดอนตาล

จังหวัดสุพรรณบุรี ยาเสพติดอย่างย่ังยืน จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจ าปี 2561

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

48



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กลับกลุ่มอาชีพ จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่ม 1,000,000 อ าเภอ อบต.

ต่างๆ ในต าบลยางนอน อาชีพต่างๆ ในต าบลยางนอน เดิมบางนางบวช ยางนอน

31 สนับสนุน หรืออุดหนุน โครงการต าบล จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 200,000 อ าเภอ อบต.

คนดีศีรีสุพรรณ และหมู่บ้านคนดี ชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมบางนางบวช ยางนอน

ศรีสุพรรณ ในพ้ืนท่ีต าบลยางนอน

32 โครงการอบรมการแก้ไขปัญหา ป้องกัน จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 200,000 อ าเภอ อบต.

และปราบปรามท้ังผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมบางนางบวช ยางนอน

33 โครงการเผ้าระวังร่วมกันป้อกงันแก้ไข จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 100,000 อ าเภอ อบต.

ปะญหายาเพสติดในชุมชน ชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมบางนางบวช ยางนอน

34 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 150,000 อ าเภอ อบต.

ป้อกงันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมบางนางบวช ยางนอน

35 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 250,000 อ าเภอ อบต.

อปพร. ชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมบางนางบวช ยางนอน

36 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 1,000,000 อ าเภอ อบต.

ต่างๆ ในต าบลยางนอน ชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดิมบางนางบวช ยางนอน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ป้องกัน 100,000 อ าเภอ อบต.

ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในการ สามชุก วังลึก

จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

38 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารโครงการ 20,000 อ าเภอ อบต.

ประสิทธิภาพการพัฒนาสตรี ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

39 โครงการด าเนินการป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารโครงการ 60,000 อ าเภอ อบต.

ปัยหายาเสพติด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

40 โครงการอบรมผู้สูงอายุต าบลต้นตาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารโครงการ 100,000 อ าเภอ อบต.

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตามโครงการ

41 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพ่ือ 50,000 อ าเภอ อบต.

ปราบปรามจังหวัดสุพรรณบุรี เอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืนจังหวัด สองพ่ีน้อง ต้นตาล

(ศอ.ปส.จ.สพ.) สุพรรณบุรี ประจ าปี 2561
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารโครงการ 20,000 อ าเภอ อบต.

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องตามโครงการ

43 โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรีและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ 30,000 อ าเภอ อบต.

ประชาชน ระยะส้ันให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

เพ่ือให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว

44 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึก 30,000 อ าเภอ อบต.

พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีต าบลทุ่งคอก อบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ประจ าปี 25661 คุณภาพชีวิตสตรีต าบลทถุ่งคอก

45 โครงการส่งเสริมงานตามโครงการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 50,000 อ าเภอ อบต.

พระราชด าริ และขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจาก สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

พระราชด าริ โครงการตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

46 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000 อ าเภอ อบต.

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งคอก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการต าบลคนดีศรีสุพรรณต่อเน่ือง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต าบลคนดี 50,000 อ าเภอ อบต.

ศรีสุพรรณต่อเน่ืองเพ่ือความย่ังยืน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เยาวชนและ

ประชาชนได้ยึดถือและน าเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนสังคมให้

เข้มแข็ง

48 อุดหนุนโครงการรวมพลังต่อสู้เพ่ือเอาชนะ เพ่ืออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร 50,000 อ าเภอ อบต.

ยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัด สาธารณประโยชน์ท่ีด าเนินกิจกรรม สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

สุพรรณบุรี (เงินอุดหนุนส่วนราชการ ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชน

หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์) แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

49 โครงการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟู ผู้ติด เพ่ือเป็นค่าบ าบัดรักษาและฟ้ินฟู 70,000 อ าเภอ อบต.

ยาเสพติด และสร้างอาชีพ ผู้ติดยาเสพติด และฝึกอาชีพหลังการ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

เข้าค่ายบ าบัดฯ

50 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 100,000 อ าเภอ อบต.

ศึกษาดูงาน ของเด็ก เยาวชน สตรี เพ่ือเสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่า มีทักษะ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

51 โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน 60,000 อ าเภอ อบต.

ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

52 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตส านึกคนในชุมชนให้รู้จัก 50,000 อ าเภอ อบต.

พอกินพอใช้ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

53 โครงการส่งเสริมจัดฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือศักยภาพและขีดความสามารถ 70,000 อ าเภอ อบต.

กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต าบลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

54 โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพ่ือเอาชนะ สนับสนุนงบประมาณศูนย์อ านวยการ 50,000 อ าเภอ อบต.

ยาเสพติดอย่างย่ังยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

ประจ าปี 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี

55 โครงการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพเสริมสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 40,000 อ าเภอ อบต.

รายได้ให้กับประชาชน อาชีพและเสริมรายได้ให้กับประชาชน สามชุก วังลึก

ต าบลวังลึก

56 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 อ าเภอ อบต.

เศรษฐกิขพอเพียง ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจ สามชุก วังลึก

พอเพียง ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน จัดฝึกอบรมอาชีพในชุมชน 50,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

สระยายโสม

58 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 200,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ดูงานเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สระยายโสม

จัดการชุมชน คณะกรรมการชุมชน

59 โครงการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและ จัดอบรมและค่ายกิจกรรมส่งเสริมเด็ก 40,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และเยาวชน สระยายโสม

60 โครงการอุ่นไอรักสานสายใยร้อยดวงใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยและ 30,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ผู้สูงอายุ ท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มสมาชิก การ สระยายโสม

ประชุมของชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงได้รัย

การดูแลเร่ืองสุภาพและมีความรู้ทักษะ

ในการดูแลตนเอง

61 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับ เพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมสุขภาพจิต 150,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ให้กับผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานและ สระยายโสม

ส่งสริมสุขภาพจิตโดยให้ผู้สูงอายุ

ได้มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง
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3.7 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ 120,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

โรคเอดส์ ในเขตเทศบาล ท่าเสด็จ

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียคนพิการ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับคนพิการ 3,264,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ในเขตเทศบาล ท่าเสด็จ

3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ 5,400,000 อ าเภอเมือง อบต.

ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โคกโคเฒ่า

4 โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ เป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้พิการให้แก่ 850,000 อ าเภอเมือง อบต.

ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ โคกโคเฒ่า

5 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ 6,000 อ าเภอเมือง อบต.

ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โคกโคเฒ่า

6 โครงการช่วยเหลือประชาชนซ่ึงประสบภัย ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ 545,320 อ าเภอเมือง อบต.

ต่างๆ ความปลอดภัย และช่วยบรรเทาความ ดอนก ายาน

เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัย

ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุและเงินส่งเสริม 2,605,200 อ าภอเมือง เทศบาลต าบล

ผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4 ชุมชน บางกุ้ง

8 โครงการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ อปท. 384,400 อ าภอเมือง เทศบาลต าบล

คนพิการ 41 คนๆ ละ 800 .-/เดือน จ านวน บางกุ้ง

12 เดือน

9 การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สายุ จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ท่ีมี 9,300,000 อ าภอเมือง อบต.

สิทธิได้รับเงิน ไผ่ขวาง

10 การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้แก่ผู้ท่ีมี 1,600,000 อ าภอเมือง อบต.

สิทธิได้รับเงิน ไผ่ขวาง

11 การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ท่ีมี 24,000 อ าภอเมือง อบต.

สิทธิได้รับเงิน ไผ่ขวาง

12 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการ 5,050,000 อ าภอเมือง อบต.

สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ ต้นตาล

แก่ผู้สูงอายุ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียความพิการโครงการ 850,000 อ าภอเมือง อบต.

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ ต้นตาล

พิการและทุพพลภาพ

14 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000 อ าเภอ อบต.

เดิมบางนางบวช ยางนอน

15 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการหรือ โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการหรือ 1,300,000 อ าเภอ อบต.

ทุพพลภาพ ทุพพลภาพ เดิมบางนางบวช ยางนอน

16 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน 60,000 อ าเภอ อบต.

ต าบล สองพ่ีน้อง ต้นตาล

17 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุใน 5,068,000 อ าเภอ อบต.

ต าบล สองพ่ีน้อง ต้นตาล

18 เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ (HIV) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000 อ าเภอ อบต.

จ านวน 50 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,920,000 อ าเภอ อบต.

สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

20 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 830,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

และทุพลภาพในเขตเทศบาล ผู้พิการตามโครงการเสริมสร้าง สระยายโสม

สวัสดิการผู้พิการและทุพลภาพใน

เขตเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560
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3.8 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โคกโคเฒ่า
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3.9 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 100,000 อ าเภอ อบต.

โครงการอันเน่ืองมาจากรพระราชด าริของ บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ตามโครงการ

อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
 4.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมหกรรมการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและ 1,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

แสดงผลงานด้านการศึกษา สุพรรณบุรี

2 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ิอพัฒนา เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา 13,504,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่นักเรียน เยาชน บุคลากรทางการ สุพรรณบุรี

ศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรู้ 

ความเข้าใจ และน ามาปรับใช้ในชีวิต

ประจ าวัน

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 4,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในระดับต่างๆ สุพรรณบุรี

โดยจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ

เด็กและเยาวชน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 โครงการอุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ 900,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

สุพรรณบุรี เพ่ือด าเนินการร่วมกันใน ศึกษาและการหาประสบการณ์นอก สุพรรณบุรี

โครงการสภาสัญจรกับการมีส่วนร่วม ห้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา

ของประชาชน และออกค่ายอาสาพัฒนา

ชุมชนและศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส้งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

เด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ โคกโคเฒ่า

จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็กและ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

เยาวชน โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็ก โคกโคเฒ่า

และเยาวชน

7 โครงการนิทานแสนสุข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 15,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการนิทานแสนสุข ดอนมะสังข์

8 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 35,000 อ าเภอเมือง อบต.

ฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความฉลาด ดอนมะสังข์

9 โครงการส่งเสริมการเรียนร็นอกสถานท่ี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 35,000 อ าเภอเมือง อบต.

มุ่งสู่อาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีมุ่งสู่ ดอนมะสังข์

อาเซียน

10 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือจัดการ เด็กและเยาวขนเข้าร่วมโครการ 130,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

เรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนและ 200 คน บางกุ้ง

วัสดุการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม เพ่ือ 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ เด็กนักเรียน ไผ่ขวาง

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ของโรงเรียน

ในเขตต าบลไผ่ขวาง

12 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเตรียม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม "อาเซียน" ดอนตาล

ปี 2561 ASEAN Community 2018

13 โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้ภาษา 60,000 อ าเภอ อบต.

เพ่ือการส่ือสารต าบลศรีประจันต์ อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

14 โครงการฝึกอบรมศิลปะการป้องกันตัว จัดกิจกรรมฝึกอบรมศิลปะการป้องกัน 50,000 อ าเภอ อบต.

(เทควันโด) ให้กับเด็กและเยาวชน ตัวในช่วงปิดเทอม ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

ต าบลศรีประจันต์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประกวดดนตรี นักร้อง จัดอบรมและประกวดดนตรีไทย 1,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ และสากล  การนันทนาการให้ สุพรรณบุรี

กับนักเรียนเยาวชน ประชาชนใน

จังหวัดสุพรรณบุรี

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 20,000 อ าเภอ อบต.

ใช้หลักค าสอนของศาสนา "พาลูกจูงหลาน บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

เข้าวัด/โบสถ์" ตามโครงการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร 332,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

บ้าน่ทาเสด็จ หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าเสด็จ ท่าเสด็จ

พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จิตอาสาพัฒนา วัด/หมู่บ้าน/โรงเรียน จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองจิตอาสา 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

ในต าบลไผ่ขวาง พรัอมกับท าความสะอาด วัด หมู่บ้าน ไผ่ขวาง

โรงเรียนให้กับนักเรียนวัดดอนกลาง

2 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภา 30,000 อ าเภอ อบต.

เด็กและเยาวชน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 50,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

เยาวชน และเยาวชน สระยายโสม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์และกีฬาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา 29,197,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

ท้องถ่ินสัมพันธ์ และกีฬาหรือกิจกรรม สุพรรณบุรี

อ่ืนเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์

2 โครงการอุดหนุนส านักงานการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 1,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

และกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ เพ่ือสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สุพรรณบุรี

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการว่ิง

มหัศจรรย์สุพรรณบุรี "เข่ือน

กระเสียว" มินิมาราธอน 2017

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลส่งเสริม 300,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ต าบลท่าเสด็จ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเล่นกีฬา ท่าเสด็จ

มากข้ึนและสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการส่งเสริมการกีฬา

4 โครงการส่งเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ส่งเสริมศูนย์เยาวชนเข้าร่วมการ 200,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

แข่งขันกีฬา และนันทนาการ แข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ท่าเสด็จ

ต่างๆ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 50,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่าเสด็จ

6 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ ด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

ประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน เพ่ือความ ดอนก ายาน

สามัคคีในระดับหมู่บ้านต าบล และ

จังหวัด

7 โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างองค์กรและประชาชนมีความ 20,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

สมานฉันท์และปรองดองกัน จ านวน บางกุ้ง

4 ชุมชน

8 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการกีฬา 100,000 อ าเภอ อบต.

ต้านยาเสพติด สามชุก วังลึก
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560



 5.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมสนุบสนุนการแข่งขัน จัดโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและ 50,000 อ าเภอ อบต.

กีฬาของนักเรียนและเยาวชน สนับสนุนด้านกีฬา ด้านการออกก าลัง เดิมบางนางบวช ยางนอน

กายเพ่ือสุขภาพ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและ 100,000 อ าเภอ อบต.

แข่งขันกีฬาประชาขน สนับสนุนด้านกีฬา ด้านการออกก าลัง เดิมบางนางบวช ยางนอน

กายเพ่ือสุขภาพ

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน จัดโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและ 100,000 อ าเภอ อบต.

สัมพันธ์ อ าเภอเดิมบางนางบวช สนับสนุนด้านกีฬา ด้านการออกก าลัง เดิมบางนางบวช ยางนอน

กายเพ่ือสุขภาพ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมศิลปแม่ไม้มวยไทย จัดโครงการส่งเสริมศิลปแม่ไม้มวยไทย 200,000 อ าเภอ อบต.

ต าบลยางนอน เดิมบางนางบวช ยางนอน

2 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 60,000 อ าเภอ อบต.

ปกครองส่วนท้องถ่ิน บริการและค่าใช้จ่ายอ่ินๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

3 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลดอนตาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 50,000 อ าเภอ อบต.

บริการและค่าใช้จ่ายอ่ินๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

4 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลทุ่งคอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาใน 100,000 อ าเภอ อบต.

ต าบลทุ่งคอก ประจ าปี 2561 สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

5 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา 100,000 อ าเภอ อบต.

ทุ่งคอก เยาวชนต าบลทุ่งคอก ประจ าปี 2561 สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

6 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา 200,000 อ าเภอ อบต.

ระหว่าง อปท. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

อปท. คร้ังท่ี 19

7 โครงการกีฬาสามัคคีดอนตาลต้านภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 25,000 อ าเภอเมือง อบต.

ยาเสพติด โครงการ ดอนตาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลฟุตซอลคัพ 150,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

สระยายโสมฟุตซอลคัพ จ านวน 3 รุ่น ให้กับเด็ก เยาวชน และ สระยายโสม

ประชาชน

9 โครงการจัดส่งนักกีฬา เด็ก เยาวชน จัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 80,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

และประชาชนต าบลสระยายโสม เข้า ต่างๆ สระยายโสม

แข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ 

71

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560



 5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 30,000 อ าเภอ อบต.

สัมพันธ์ต าบลทุ่งคอก แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงงานสัมพันธ์ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ภายในต าบลทุ่งคอก
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ 5 ส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ 300,000 จังหวัด กอง

ในการท างานขององค์การบริหารส่วน 5 ส เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สุพรรณบุรี กิจการสภาฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี  

2 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า องค์กร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการ 3,000,000 จังหวัด กองแผนฯ

ปกครองท้องถ่ิน ผู้น าตามพรบ.ปกครอง กฎหมาย ระเบียบ นโยบายแห่งรัฐ สุพรรณบุรี

ท้องถ่ินและภาคประชาชน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานในรูปแบการประชุมเวที

เสวนาและอ่ืนๆ 

3 โครงการด าเนินการของศูนย์เครือข่าย เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาประชุม 50,000 จังหวัด กองแผนฯ

เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ สุพรรณบุรี

ในการพัฒนาท้องถ่ิน  ( Clinic Center ) ประชาชน และเพ่ือพัฒนาส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ของคลีนิคเซ็นเตอร์

4 โครงการเช่าเคร่ือง GPS ติดยานพาหนะ  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ือง GPS 1,200,000 จังหวัด กองแผนฯ

เคร่ืองจักรกลหรือรถยนต์ส่วนกลาง  ติดยานพาหนะเคร่ือง สุพรรณบุรี

พร้อมระบบสัญญาณดาวเทียมและระบบ จักรกล หรือรถยนต์ส่วนกลาง

ตรวจจับน  ามัน พร้อมระบบสัญญาณดาวเทียม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดซื อโปรแกรมป้องกัน ซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับป้องกัน 100,000 จังหวัด กองแผนฯ

ไวรัสและสปายแวร์ ไวรัสและสปายแวร์ติดตั งเคร่ือง สุพรรณบุรี

คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

6 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 300,000 จังหวัด กองแผนฯ

ข้อมูลสารสนเทศ ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น สุพรรณบุรี

7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความ 10,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

จงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ ท่าเสด็จ

8 โครงการวันส าคัญเก่ียวกับ จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความ 10,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

พระมหากษัตริย์ ตลอดจนราชวงศ์ จงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ ท่าเสด็จ

รวมถึงงานพิธีส าคัญต่างๆ ตลอดจนราชวงศ์รวมถึงงานพิธี

ส าคัญต่างๆ

9 โครงการเลือกตั งผ็บริหารท้องถ่ินและ จัดเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก 100,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

สมาชิกสภารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินรวมทั งการเลือกตั งซ่อม ท่าเสด็จ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจัดท าเวทีประชาคมแผนพัฒนา จัดท าเวทีประชาคมชุมชน 21 ชุมชน 20,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ท้องถ่ิน เพ่ือใ ห้ประชาชนเสนอปัญหาความ ท่าเสด็จ

ต้องการของชุมชน

11 โครงการ อบต.พบประชาชน จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

เพ่ือออกหน่วยบริการและให้บริการ โคกโคเม่า

สาธารณะด้านต่างๆ ตามภารกิจและ

อ านาจหน้าท่ีแก่ประชาชน

12 โครงการการเลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน ด าเนินการการเลือกตั งส าหรับการ 250,000 อ าเภอเมือง อบต.

สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลือกตั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โคกโคเม่า

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั ง

ก าหนด

13 โครงการจัดงานเทิดทูนสถาบัน เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการ 60,000 อ าเภอเมือง อบต.

พระมหากษัตริย์ จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โคกโคเม่า

14 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการ 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โคกโคเฒ่า

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม 160,000 อ าเภอเมือง อบต.

และศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ี โครงการส่งเสริมการพัฒนา โคกโคเฒ่า

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประสิทธิภาพและศักยภาพการปฏิบัติ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง หน้าท่ีคณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก

ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง

16 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 160,000 อ าเภอเมือง อบต.

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยการ โคกโคเฒ่า

มีส่วนร่วมประชาชน

17 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนท่ี 200,000 อ าเภอเมือง อบต.

ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. โคกโคเฒ่า

โคกโคเฒ่า

18 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน ด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีและ 300,000 อ าเภอเมือง อบต.

ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน ดอนก ายาน

19 ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีให้เป็น 35,000 อ าเภอเมือง อบต.

ทรัพย์สิน ปัจจุบัน ไผ่ขวาง

งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 ฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

ในการพัฒนาต าบลส าหรับผู้น าชุมชน ในการพัฒนาต าบลให้กับผู้น าชุมชน ไผ่ขวาง

และคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน/

ต าบล

21 โครงการเทิดพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่ึง 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

เป็นวันส าคัญของทางราชการ ดอนตาล

22 โครงการด าเนินการหรือสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา 50,000 อ าเภอ อบต.

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ เศรษฐกิจพอเพียง เดิมบางนางบวช ยางนอน

พระบาทสมเด็จฯ

23 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 50,000 อ าเภอ อบต.

เดิมบางนางบวช ยางนอน

24 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 100,000 อ าเภอ อบต.

แลด้านอ่ืนๆ แก่ผู้น าชุมชน และคนใน และด้านอ่ืนๆ แก่ผู้น าชุมชนและคนใน เดิมบางนางบวช ยางนอน

ชุมชนท่ีสนใจ ชุมชนท่ีสนใจ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการจัดการเลือกตั งส าหรับผู้บริหาร เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 300,000 อ าเภอ อบต.

ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินต าบลต้นตาล และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

จ าเป็นและเก่ียวข้อง

26 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 20,000 อ าเภอ อบต.

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

อบต.ต้นตาล จ าเป็นและเก่ียวข้อง

27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท า เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 20,000 อ าเภอ อบต.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561- และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

2564) จ าเป็นและเก่ียวข้อง

28 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี ฯลฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพ่ือจัด 300,000 อ าเภอ อบต.

ซื อค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

29 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของทาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน 50,000 อ าเภอ อบต.

ราชการ ส าคัญทางราชการ เช่น วันเฉลิม สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

พระชนมพรรษา วันส าคัญทาง

ศาสนาต่างๆ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร น  าด่ืม และจ้าง 50,000 อ าเภอ อบต.

หลักของชาติ เหมารถโดยสารในการจัดโครงการฯ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

31 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และ 20,000 อ าเภอ อบต.

งานรัฐพิธีต่างๆ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

32 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าและทบทวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและน  าด่ืม ในการ 50,000 อ าเภอ อบต.

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ขับเคล่ือนแผนชุมชน การจัดท าและ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี

79

33 โครงการอบรมกฎหมายท่ีประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 50,000 อ าเภอ อบต.

ควรรู้ ให้กับบุคลากร ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

34 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและประดับ 200,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ในเขตเทศบาล สระยายโสม

35 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและประดับ 100,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ในเขตเทศบาล สระยายโสม

สิงหาคม มหาราชินี

พ.ศ. 2561พ.ศ 2560
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการงานรัฐพิธีต่างๆ จัดงานหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริม 50,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

เอกลักษณ์ประเพณีท้องถ่ินและงาน สระยายโสม

รัฐพิธีต่างๆ

37 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพื นท่ีทั งหมดของ สระยายโสม

เทศบาลฯ

38 โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมา 30,000 อ าเภอ อบต.วังลึก

จัดประชุมประชาคม การพัฒนา บริการต่างๆ เช่น ประชุมประชาคม สามชุก

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในกระบวนการและ 500,000 จังหวัด กอง

การเมืองของผู้น าท้องถ่ิน วิธีการทางด้านการเมือง การปกครอง สุพรรณบุรี กิจการสภา

ในระบบประชาธิปไตยให้กับ ผู้น า  

ท้องถ่ิน ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ

และบุคลากร

2 โครงการประชาคมหมู่บ้านประชาคม ด าเนินการตามโครงการประชาคม 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

ต าบล หมู่บ้าน ประชาคมต าบล การมีส่วนร่วม ดอนก ายาน

ของประชาชน

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 20,000 อ าเภอ อบต.

หรือเข้าร่วมรับพิธีตลอดจนกิจกรรม สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้อง

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความ เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 20,000 อ าเภอ อบต.

ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

จ าเป็นและเก่ียวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมการแก้ไขปัญหาการ เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 20,000 อ าเภอ อบต.

ทุจริตของภาครัฐ และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

จ าเป็นและเก่ียวข้อง

6 โครงการจัดท าข้อมูลพื นฐานในการ จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในต าบลทุก 50,000 อ าเภอ อบต.

จัดท าแผนพัฒนาของ อบต.ศรีประจันต์ ครัวเรือน ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง 50,000 อ าเภอ อบต.

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สมานฉันท์ในต าบล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

ในต าบล

8 โครงการเวทีประชาคมท้องถ่ินและ จัดประชาคมระดับหมู่บ้านและ 50,000 อ าเภอ อบต.

สนับสนุนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง ระดับต าบล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเพ่ือ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) (คร้งท่ี 2)

9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 100,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

น าความรู้ สู่ความดี และให้ความรู้ สระยายโสม

10 โครงการเลือกตั งคณะกรรมการชุมชน จัดการเลือกตั งคณะกรรมการชุมชน 30,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ทั ง 5 ชุมชน สระยายโสม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม 40,000 อ าเภอ อบต.

จริยธรรม โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม สามชุก วังลึก

จริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา  -เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริม 100,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

มหาราชินี ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออก สุพรรณบุรี

ถึงความรักความกตัญญูกตเวทิตา

ต่อผู้เป็นแม่ ผ่านการท ากิจกรรม

ท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่

กับทักษะและความสามารถ

 -เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความ

ผูกพันระหว่างแม่กับลูกอันเป็น

การสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันครอบครัวในอีกทางหน่ึง

 -สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง

หน่ึงของชนชาติไทย

2 โครงการจัดงานวันส าคัญทาง จัดกิจกรรมถวายพระพระชัยมงคล 200,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

พระมหากษัตริย์ของเทศบาลต าบล ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์เฉลิม ท่าเสด็จ

ท่าเสด็จ พระเกียรติ

3 โครงการวันส าคัญทางสถาบัน ด าเนินการตามโครงการวันส าคัญทาง 200,000 อ าเภอเมือง อบต.

พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ดอนก ายาน

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ 2559
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการเน่ืองในวันส าคัญเก่ียวกับสถาบัน ค่าใช้จ่ายในวันส าคัญเก่ียวกับศาสนา 206,200 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

พระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ บางกุ้ง

5 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง ตามโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี 20,000 อ าเภอ อบต.

จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง ประจ าปี 2561 สองพ่ีน้อง ต้นตาล

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี วันส าคัญทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 100,000 อ าเภอ อบต.

สถาบันพระมหากษัตริย์ บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ตามโครงการ

7 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 50,000 อ าเภอ อบต.

ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

8 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่ 60,000 อ าเภอ อบต.

วันสตรีไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เน่ืองใน สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

โอกาสเฉลิมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

และคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจ าปี

พ.ศ. 2561

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายพระเพลิง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน ามวลชนไป 50,000 อ าเภอ อบต.

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้า ร่วมงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิง สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

อยู่หัว รัชการท่ี 9 พระบรมศพ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเทิด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 200,000 อ าเภอ อบต.

พระเกียรติในหลวงรัชกาล ท่ี 9 เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

11 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี 50,000 อ าเภอ อบต.

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ท าความดีและบ าเพ็ญประโยชน์ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เป็นค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน 40,000,000 จังหวัด กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

หลังใหม่ หลังใหม่ วงเงินจ านวน 40 ล้าน โดย

เป็นการด าเนินงานก่อสร้างอาคาร

ส านักงาน มีรายละเอียดดังนี 

1) งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง

ภ่ายใน

2) งานระบบอาคารและระบบอากาศ

3) งานครุภัณฑ์ส านักงาน

4) งานลิฟท์โดยสาร

5) งานภูมิสถาปัตย์และงานภายนอก

อาทิ รั ว ถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ

สวนหย่อม ระบบระบายน  าลอ่ืนๆ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 6.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ต่างๆ ในการรณรงค์ให้ประชาชนเกิด ดอนตาล

พระเจ้าอยู่หัว ส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 6.6 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าสุข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

ดอนตาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน
 7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาทางตามภารกิจ เป็นค่าซ่อมบ ารุงทางตามภารกิจ 15,000,000 จังหวัด กอง

ถ่ายโอน ถ่ายโอน (ซ่อมบ ารุงสายทางตาม สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

ปกติ) โดยใช้เคร่ืองจักรกลของ

อบจ.สุพรรณบุรี จ านวน 110 สายทาง

2 โครงการก่อสร้างขยายคันทางและเสริม สภาพเดิม ขนาดคันทางกว้างเฉล่ีย 1,900,000 จังหวัด กองช่าง

คันทางเดิมล ารางจรเข้แปดตัว หมู่ท่ี 7 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สุพรรณบุรี

ต าบลหนองโอ่ง - หมู่ท่ี 6 ต าบลเจดีย์ ด าเนินการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยาว 750 เมตร 

3 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร สภาพเดิม ถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 1,000,000 จังหวัด กองช่าง

ลาดยางแบบ Asphaltic Concrete เมตร สุพรรณบุรี

หมู่ท่ี 3 ต าบลอู่ทอง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11 ด าเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง

ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัด 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.03

สุพรรณบุรี เมตร แบบไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืนท่ี

ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520 เมตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร สภาพเดิม  ถนนลาดยางท่ีช ารุดเส่ือม 800,000 จังหวัด กองช่าง

ลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สภาพ ยาว 1,170 เมตร สุพรรณบุรี

หมู่ท่ี 1 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง ด าเนินการ  ต่อจากถนนลาดยางเดิม

จังหวัดสุพรรณบุรี - เขตต าบลสระลงเรือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 

อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 281 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ 1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 2,248 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างขยายคันทางเช่ือม สภาพเดิม ขนาดคันทางกว้างเฉล่ีย 1,800,000 จังหวัด กองช่าง

ต่อถนน คสล.หลังวัดหนองหลุม 3.20 เมตร ยาว 2,300 เมตร สุพรรณบุรี

หมู่ท่ี 14 ต าบลหนองโอ่ง - หมู่ท่ี 20 ด าเนินการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัด ยาว 750 เมตร

สุพรรณบุรี

6 โครงการก่อสร้างขยายคันทางเช่ือมต่อ สภาพเดิม ขนาดคันทางกว้างเฉล่ีย 1,600,000 จังหวัด กองช่าง

ถนนลาดยางหมายเลข 333 หมู่ท่ี 14 2.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร สุพรรณบุรี

ต าบลหนองโอ่ง - หมู่ท่ี 20 ต าบล ด าเนินการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัด ยาว 700 เมตร

สุพรรณบุรี
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพเดิม คูน้ ากว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 3,500,000 จังหวัด กองช่าง

และฝังท่อระบายน้ า เร่ิมจากบริเวณบ้าน ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย สุพรรณบุรี

นางเสาะ เผ่าพงษ์คล้าย หมู่ท่ี 3 ถึงเขต 1.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร

หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านโพธ์ิ ไปเช่ือมหมู่ท่ี 6 ด าเนินการ ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร

ต าบลพิหารแดง อ าเภอเมือง จังหวัด ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 1.00 เมตร

สุพรรณบุรี หนา 0.07 เมตร ยาว 2,200 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,990,000 จังหวัด กองช่าง

(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองบ่อ 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก สุพรรณบุรี

อ าเภอสองพ่ีน้อง - ต าบลรางหวาย ไหล่ทางตามสภาพ หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่น้อยกว่า 2,310 ตร.ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,750,000 จังหวัด กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ต าบลทะเลบก - หมู่ท่ี 8 ต าบล ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร สุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 1) ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,130

ตร.ม.
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,900,000 จังหวัด กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองโอ่ง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 14 ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร สุพรรณบุรี

ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50

สุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 2) เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

2,5250 ตร.ม.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพเดิม เป็นถนน คาสล.ท่ีช ารุด 3,240,000 จังหวัด กองช่าง

ต่อจากถนน คสล.เดิม (ถนนประชาสรรค์ กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร สุพรรณบุรี

1) หมู่ท่ี 3 ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีปรันต์ ด าเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 

 -หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

พ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่นอยกว่า

4,080 ตร.ม.

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังคันคลอง 1,500,000 จังหวัด กองช่าง

ต่อจากถนน คสล.เดิม  หมู่ท่ี 5 ต าบล ชลประทาน กว้างเฉล่ีย 7.00 เมตร สุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลต าบล ด าเนินการ กว้าง 6.00 เมตร หนา

ดอนเจดีย์ (ช่วงท่ี 3) 0.15 เมตร ยาว 314 เมตร ลงหินคลุก

ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,884 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก ขนาด 1,750,000 จังหวัด กองช่าง

ต่อจากถนน คสล.เดิม  หมู่ท่ี 5,10 ต าบล กว้างเฉล่ีย 3.70 เมตร สุพรรณบุรี

ทะเลบก - เทศบาลต าบลสระกระโจม ด าเนินการ กว้าง 6.00 เมตร หนา 

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 0.15 เมตร ยาว 317 เมตร ลงหินคลุก

(ช่วงท่ี 4) ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,902 ตร.ม.

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 925,000 จังหวัด กองช่าง

สายบ้านหนองอุโลก หมู่ท่ี 3 ต าบล 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง - ลงหินคลุกตามสภาพ หรอืมีพ้ืนท่ี

บ้านหนองอิงพิง หมู่ท่ี 7 ต าบล ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

15 โครงการก่อสร้างถนนลดอัดแน่น ข้ึนรูปถนนลงดินบดอัดแน่นและลง 3,500,000 จังหวัด กองช่าง

หมู่ท่ี 9,7 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ ลูกรังบดอัดแน่นขนาดฐานกว้างเฉล่ีย สุพรรณบุรี

เดิมบางนางบวช ไปเช่ือมหมู่ท่ี 14 ต าบล 8.50 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 7.30

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 1,900

เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 1,900

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนลาดยางCape seal 1,973,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete คันคลอง กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร สุพรรณบุรี

ชลประทาน ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 11,7 ต าบล ด าเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00

วังลึก อ าเภอสามชุก - หมู่ท่ี 3 ต าบล เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 4,560

สุพรรณบุรี ตร.ม.

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม คันคลองชลประทาน 2,516,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete คันคลอง กว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร สุพรรณบุรี

ชลประทานมะขามเฒ่า - อู่ทอง หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00

บ้านหนองหัวรัง ต าบลบ้านสระ - หมู่ท่ี 6 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.05 เมตร

ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

จังหวัดสุพรรณบุรึ ไม่น้อยกว่า 3,990 ตร.ม.

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีต 477,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete  จากถนน กว้างเฉล่ีย 9 เมตร สุพรรณบุรี

มาลัยแมน 321 (ซุ้มประตู) ต าบล ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

จรเข้สามพัน ถึง ต าบลยุ้งทะลาย Asphaltic Concrete โดยวิธี Tack

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี coat ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

หนา 0.03 เมตร ยาว 410 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง หรือืพ้ืนท่ีลาดยางไม่

น้อยกว่า2,460 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 800,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete  จากถนน 8.00 เมตร สุพรรณบุรี

มาลัยแมน 321 (ซอย PRเก่า) ต าบล ด าเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 

จรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง ถึงต าบล เมตร หนา 0.03 เมตร ยาว 770 เมตร

สระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี (ช่วงท่ี 1) ไม่มีไหล่ทาง หรือืพ้ืนท่ีลาดยางไม่

น้อยกว่า 4,620  ตร.ม.

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 767,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete  ช่วงท่ี 3 จากถนน 3.50-4.50 เมตร สุพรรณบุรี

ลาดยางบ้านเนินสมบัติ หมู่ท่ี 14 ต าบล ด าเนินการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00

จรเข้สามพัน - ทางหลวงแผ่นดิน 3342 เมตร หนา 0.03 เมตร ยาว 300 เมตร

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,950,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete ต่อจากถนน 770 เมตร หนา 0.03 เมตร มีไหล่ทาง สุพรรณบุรี

ลาดยางเดิม (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 5 บ้านบึงคา กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า - หมู่ท่ี 4 ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,390 ตร.ม.

ต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองน้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 1,700,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete ต่อจากถนน 8.00 เมตร สุพรรณบุรี

ลาดยางเดิม (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 4 ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านห้วยม้าลอย ต าบลหนองสาหร่าย Asphaltic Concrete ต่อจากถนน

อ าเภอดอนเจดีย์ - หมู่ท่ี 7 ต าบล ลาดยางเดิม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ ยาว 501 เมตร หนา 0.05 เมตร 

จังหวัดสุพรรณบุรี แบบไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 3,006 ตร.ม.

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนลาดยางAsphaltic 2,000,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete  หมู่ท่ี 5 ต าบล Concrete ท่ีช ารุด กว้างเฉล่ีย 7.00 ม. สุพรรณบุรี

ดอนก ายาน - บ้านพันต าลึง อ าเภอเมือง ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

จังหวัดสุพรรณบุรี Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนา

0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ี

ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,920 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 2,950,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete   หมู่ท่ี 5 4.00 เมตร สุพรรณบุรี

บ้านรางขโมย ต าบลองครักษ์ - ต าบล ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

ไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง

สุพรรรบุรี 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา

0.03 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ี

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,900,000 จังหวัด กองช่าง

seal (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 1,4 ต าบลปากน้ า- ยาว 675 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง สุพรรณบุรี

หมู่ท่ี 11 ต าบลเดิมบาง อ าเภอ หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 4,050

เดิมบางนางบวช ตร.ม.

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 1,000,000 จังหวัด กองช่าง

seal  บ้านเขาธง ต าบลองค์พระ อ าเภอ 7.00-9.00 เมตร สุพรรณบุรี

ด่านช้าง  - ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอ ด าเนินการ ร้ือลาดยางเดิมท่ีช ารุดโดย

หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว

450 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ี

ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,240,000 จังหวัด กองช่าง

seal  สายบ้านป่าสัก ต่อจากถนนลาดยาง 450 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ี สุพรรณบุรี

เดิมหมู่ท่ี 12 ต าบลหนองมะคาโมง - ลาดยางไม่น่อยกว่า 2,700 ตร.ม.

เขตต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,335,000 จังหวัด กองช่าง

seal สายบ้านโป่งขาม-บ้านหนองอิงพิง   476 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพ้ืนท่ี สุพรรณบุรี

ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ท่ี 16 ต าบล ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,856 ตร.ม.

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง - เขต

ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบาง-

นางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000,000 จังหวัด กองช่าง

seal  บ้านไร่ไกลทาง หมู่ท่ี 1   450 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพ้ืนท่ี สุพรรณบุรี

บ้านทับกระดาษ ต าบลนิคมกระเสียว - ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.

ต าบลห้วยขม้ิน อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบารี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500,000 จังหวัด กองช่าง

seal  สายคลองยายแก้ว - กระจัน  385 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพ้ืนท่ี สุพรรณบุรี

(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7 ต าบลอู่ทอง เช่ือมต่อ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,310 ตร.ม.

ต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เป็นถนนคลองส่งน้ า 1,500,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete  (ช่วงท่ี 3) ชลประทาน 1 ซ้าย สามชุก สุพรรณบุรี

หมู่ท่ี 4,2 บ้านบางกระพ้น ต าบลนางบวช ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

เช่ือมต่อทางหลวงชนบทสายบ้านนางพิมพ์ Asphaltic Concrete (ช่วงท่ี 3)

 - บ้านบางกระพ้น (3106) เขตติดต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว

ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด 385 เมตร หนา 0.05 เมตร แบบไม่มี

สุพรรณบุรี ไหล่ทาง หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 

2,310 ตร.ม.

32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete สายบ้านคันล า- 640 เมตร หนา 0.05 เมตร มีไหล่ทาง สุพรรณบุรี

บ้านไผ่วงษ์ หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนตาล อ าเภอ กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ี

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,480 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สภาพเดิม ถนนลาดยางท่ีช ารุดเส่ือม 1,456,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete  หมู่ท่ี 14 สภาพผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว สุพรรณบุรี

บ้านเนินสมบัติ ถนนซอยปลาไหลไร้ก้าง 1,170 เมตร

(แยกแพล้นยาง) ต าบลจรเข้าสามพัน ด าเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี-เขตต าบล ลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาด

สระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 530

เมตร หนา 0.05 เมตร แบบไม่มีไหล่

ทาง หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า

3,180 ตร.ม.

35 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดสะพานผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร 3,500,000 จังหวัด กองช่าง

เสริมเหล็ก ข้ามคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ยาว 26 เมตร แบบไม่มีทางเท้า สุพรรณบุรี

พร้อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตเลียบคันคลองชลประทาน  

หมู่ท่ี 2 ต าบลพลับพลาไชย - เช่ือมต่อ

หมู่ท่ี 10 ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต สภาพเดิม เป็นสะพานไม้ท่ีช ารุดกว้าง 1,500,000 จังหวัด กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนก ายาน 3.30 เมตร ยาว 18 เมตร สุพรรณบุรี

เช่ือมหมู่ท่ี 6 ต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอ ด าเนินการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ยาว 18 เมตร แบบไม่มี

ไหล่ทาง

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 2,200,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านบึง-บ้าน ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.03 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

หัวป่าน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000

ช่วงท่ี 1 กม.ท่ี 0+225 ถึง กม.ท่ี 0+407 ตร.ม. ระยะทางรวม 1,000 เมตร

และช่วงท่ี 2 กม.ท่ี 2+719 ถึงกม.ท่ี หักสะพาน 23.00 เมตร

4+469

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติดคอนกรีต  สายบ้านกุ่มโคก - 0.500 กม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านกาบบัว อ าเภอเดิมบางนางบวช เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+000 - 4,000 ตร.ม.

กม.ท่ี 0+500 
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00อ เมตร ยาว 1,600,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไผ่เกาะ 0.850 กม. ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

โพธ์ิงาม - บ้านคันล า อ าเภอเมือง หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 6,800

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 5+983 - ตร.ม.

กม.ท่ี 6+883

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 2,030,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกคราม- ไม่มีไหล่ทาง หนา 5 ซม. หรือมีพ้ืนท่ี สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านพรมแดน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 2+900 ถึง กม.ท่ี ระยะทางยาว 800 เมตร

3+700 

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,800,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจิกรากข่า- ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  หนา 3 ซม. สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 1+640 ถึง ตร.ม. ระยะทางยาว 1,000 เมตร

กม.ท่ี 2+640 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,000 เมตร หักสะพาน 1,700,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน 21.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

ดอนกระเบ้ือง - บ้านโคกงูเห่า อ าเภอ 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 3 ซม.

สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงท่ี 1 หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า

กม.ท่ี 2+780 ถึง กม.ท่ี 3+010 และ 6,000 ตร.ม.

ช่วงท่ี 2 กม.ท่ี 3+302 ถึง 4+093 

43 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,000 เมตร ขนาด 1,800,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนปรู- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านโพธ์ินฤมิตร อ าเภอศรีประจันต์ ข้างละ 1.00 เมตร หนา 3 ซม.

จังหวัดสุพรรณสบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+000 หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า

ถึง กม.ท่ี 1+000 8,000 ตร.ม.

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางยาว 2,200 เมตร กว้าง 4,740,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าไชย - 6.00 เมตร ไมท่มีไหล่ทาง หนา 5 ซม. สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านดอนต้นกุ่ม อ าเภอสองพ่ีน้อง หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 13,200

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+000 ถึง ตร.ม.

กม.ท่ี 2+200 
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 1,000 เมตร หักทางรถไฟ 2,200,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าตลาด - 3.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านตะลุ่ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+780 ถึง กม.ท่ี หนา 3.00 ซม.หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

1+783 ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 1,000 เมตร ขนาดผิวจราจร 1,800,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านท่านางเริง- กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านคูเมือง อ าเภอเดิมบางนางบวช เมตร หนา 3 ซม. หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+111 ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

ถึง กม.ท่ี 1+000 

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 3,000 เมตร ขนาดผิวจราจร 7,240,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนางพิมพ์- กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านบางกระพ้น อ าเภอสามชุก จังหวัด เมตร หนา 5 ซม. หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 2+750 ถึง กม.ท่ี ไม่น้อยกว่า 21,000 ตร.ม.

5+750 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 3,000 เมตร ขนาดผิวจราจร 1,700,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านบางขวาก- กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านท่าพิกุลทอง อ าเภอสามชุก จังหวัด หนา 3  ซม. หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+000 ถึง กม.ท่ี ไม่น้อยกว่า  6,000  ตร.ม.

1+000 

49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 1,000 เมตร ขนาดผิวจราจร 1,800,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้าน กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บางแม่หม้าย - บ้านคูบัว  อ าเภอ เมตร หนา 3 ซม. หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

2+008 ถึง กม. 3+008 

50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 1,750 เมตร ขนาดผิวจราจร 4,800,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านบึง - กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

หัวป่าน้อย อ าเภอเมือง จังหวัด เมตร หนา 5 ซม. หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 2+719 ถึง กม.ท่ี ไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม.

4+469 
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 1,000 เมตร หักสะพาน 1,800,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านประทุนทอง 31.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

 -บ้านดอนมะเกลือ อ าเภอสองพ่ีน้อง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+159 ถึง หนา 3 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่

กม.ท่ี 1+190  น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,000 เมตร ขนาด 1,700,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าชี - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

อุทยานแห่งชาติพุเตย  อ าเภอด่านช้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 3 ซม. หรือ

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 1+300 ถึง มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

กม.ท่ี 2+300 

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,000 เมตร ขนาด 2,200,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไผ่เกาะ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

โพธ์ิงาม - บ้านคันล า อ าเภอเมือง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 3 ซม. หรือ

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 1+400 มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

ถึง กม.ท่ี 2+400 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,840 เมตร ขนาด 5,080,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนไร่- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านคลองเจ๊ก อ าเภอบางปลาม้า ข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม. หรือ

จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 3+275 มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 14,720 

ถึง กม.ท่ี 5+115 ตร.ม.

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 2,280 เมตร ขนาด 6,110,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนสัก- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บ้านหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ ข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม. หรือ

ช่วง กม.ท่ี 1+221 ถึง กม.ท่ี 3+501 มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 18,240 

ตร.ม.

56 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,000 เมตร ขนาด 2,200,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนสัก- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

บึงหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ ข้างละ 1.00 เมตร หนา 3 ซม. หรือ

ช่วง กม.ท่ี 5+600 ถึง กม.ท่ี 6+600 มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

57 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทางรวม 1,000 เมตร ขนาด 2,100,000 จังหวัด กอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองการ้อง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

 -บ้านชัฎดงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัด ข้างละ 1.00 เมตร หนา 3 ซม. หรือ

สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+000 ถึง กม.ท่ี มีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

1+000

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58 ฝังท่อระบายน้ า คสล. บริเวณบ้าน ค่าฝังท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้น 39,800 อ าเภอเมือง อบต.

นางบุญเติม ปัณทรกนระ หมู่ท่ี 1 บ้าน ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านน ดอนก ายาน

อู่ยา ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมือง 27 ท่อน

จังหวัดสุพรรณบุรี

59 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ า หมู่ท่ี 4 ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 32,000 อบต.

จากบริเวณบ้านนายสุรินทร์ เสือเปรม เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว ดอนก ายาน

ถึงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 28.00 เมตร 

(หลังท่ี 2)

60 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

บริเวณบ้านนางเกียบ ข าเรือง ถึงบริเวณ เมตร หนา .15 เมตร หรือืพ้ืนท่ี ดอนก ายาน

ถนนคอนกรีตเดิม ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.

ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพ้ืนท่ี

61 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 8 (บริเวณหน้า ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 119,000 อ าเภอเมือง อบต.

บ้านนายเฉลิม ปาลพันธ์) 0.80 เมตร จ านวน 17 ท่อน พร้อมป้าย ดอนก ายาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ปรับ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,300 137,000 อ าเภอเมือง อบต.

เกล่ียเรียบ) หมู่ท่ี 2 จากบริเวณถนนสาย เมตร (หรือมีปริมตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ดอนก ายาน

บางปลาหมอ-ท้ายสนามบินถึงนานายดัด 299.00 ลบ.ม.) พร้อมป้าย

อ่อนอินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ

63 ลงหินคลุกไหล่ทางถนน คสล.ทุกสาย 26,000 อ าเภอเมือง อบต.

ภายในหมู๋บ้าน หมู่ท่ี 3 ดอนก ายาน

เส้นท่ี 1 ซอยบ้านนายประทีป บุญแซ่มชู ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว

40 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 2 ซอยบ้านนายสมยศ ปาลพันธ์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว

65 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 3 ซอยบ้านนายวิทยา ทองโกมล ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว

125 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 4 ซอยบ้านนายศิริ มะลิเสือ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว

104 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 5 ซอยบ้านนายสมจิตร สุมูลเวช ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว

82 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 12.00 ลบ.ม.)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

64 โครงการปรับปรุงโดยการลงหินคลุก กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 600 63,000 อ าเภอเมือง อบต.

(ปรับเกล่ียเรียบ) หมู่ท่ี 3 จากบ้าน เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ดอนก ายาน

นายหน่วง จาดทองค า ถึงเขตทางรถไฟ กว่า 138.00 ลบ.ม.)

65 โครงการซ่อมแซมสะพาน หมู่ท่ี 5 กว้าง 3.50 มตร ยาว 19.00 เมตร 219,500 อ าเภอเมือง อบต.

(สะพานหลวงปู่ใจ) สะพานไม้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดอนก ายาน

66 โครงการปรักปรุงถนนโดยการลงหินคลุก เส้นท่ี 1 จากนานางเล็ก แพนพันธ์อ้วน 353,000 อ าเภอเมือง อบต.

ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกล่ียเรียบ) หมู่ท่ี 6 ถึงนานายประสิทธ์ิ ริตกันโต ดอนก ายาน

เส้นท่ี 1 จากนานางเล็ก แพนพันธ์อ้วน กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,200 เมตร

ถึงนานายประสิทธ์ิ ริตกันโต (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

276.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 2 จากนานายบุญช่วย อ้วนเจริญ

ถึงนานางวิภาดา เจริญสุข 

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,000 เมตร

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

230.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 3 จากนานายธงชัย ญาดี ถึงนา

นายปอย มาโสมพันธ์ พร้อมแยกถึงนา

นางจันทร์เพ็ญ เสือเปรม 

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,150 เมตร

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

264.50 ลบ.ม.)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

67 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก เส้นท่ี 1 จากบริเวณคลองชลประทาน 159,000 อ าเภอเมือง อบต.

ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกล่ียเรียบ) หมู่ท่ี 7 ถึงบริเวณนานายทร ศรีสุข กว้าง 2.30 ดอนก ายาน

เมตร ยาว 500 เมตร (หรือปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 2 จากบริเวณคลองชลประทาน

ถึงบริเวณบ้านายวิเชียร ช้อยสามนาค

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 420 เมตร

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

96.60 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 3 จากบริเวณคลองชลประทาน

ถึงบริเวณบ้านนายธานี กันศิริ กว้าง

2.30 เมตร ยาว 260 เมตร (หรือมี

ปริมาตรหินคุกไม่น้อยกว่า59.80 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 4 จากบริเวณคลองชลประทาน

ถึงบริเวณนานายบุญเชิด เภาสิงห์

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 335 เมตร 

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

77.05 ลบ.ม.) 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

68 โครงการปรับปรุงโดยการลงหินคลุก เส้นท่ี 1 จากถนนลาดยางสายบ้าน 176,000 อ าเภอเมือง อบต.

ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกล่ียเรียบ) หมู่ท่ี 8 วังพระนอน-บ้านดอนโพธ์ิทอง ถึงเขต ดอนก ายาน

ติดต่อต าบลมะขามล้ม (ฝ่ังตะวันตก) 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 470 เมตร 

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

141.00 ลบ.ม.) 

เส้นท่ี 2 จากถนนลาดยางสายบ้าน

วังพระนอน-บ้านดอนโพธ์ิทอง ถึง

บริเวณนานางอารีย์ ผ่อนสุข พร้อมแยก

ไปนานางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอ้ือ

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 560.00 เมตร

(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

128.80 ลบ.ม.)

เส้นท่ี 3 จากบริเวณนานางสุวรรณา

จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนานางพะเยา

ปาลพันธ์ กว้าง 2.30 เมตร ยาว 500

เมตร (หรือมีปริมตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

115.00 ลบ.ม.)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

69 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ท่ี 9 ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 1 จากบริเวณบ้านนายดาวเรือง 40,700 อ าเภอเมือง อบต.

ตนดีถึงบริเวณบ้านนายมานพ ดอนก ายาน

ศรีทองสุข  (ขุดด้วยแรงคน)

สภาพเดิม ปากกว้าง 1.50 เมตร 

ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร

สภาพใหม่ ปากกว้าง 1.50 เมตร 

ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 114.00 ลบ.ม.

ช่วงท่ี 2 จากบริเวณบ้านนายมานพ

ศรีทองสุข  (ขุดด้วยแรงคน)

สภาพเดิม ปากกว้าง 4.00 เมตร 

ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร 

ยาว 140.00 เมตร

สภาพใหม่ ปากกว้าง 4.00 เมตร 

ก้นกว้าง 1.50 เมตร ลึก 2.00 เมตร

ยาว 140.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 434.00 ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

114



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 150,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 1 จากบริเวณบ้านนางเฉลา ถึง เมตร ยาว 92 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย ดอนมะสังข์

บริเวณคูนาสาธารณะ กว่า 276 ตร.ม.

71 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 250,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 4 จากบริเวณบ้านนางบังอร หวาน เมตร ยาว 137 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย ดอนมะสังข์

ชะเอม ถึงบริเวณบ้านนายประคองฯ กว่า 411 ตร.ม.

72 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เสริมดินกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉล่ีย 31,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 3 จากถนนลาดยางสายดวงตาล- 0.40 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร ดอนมะสังข์

ลาดปลาเค้า ถึงบริเวณบ้านนายชม คงอ่ิม ลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.50

เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร

พร้อมปรับเกล่ียปริมาตรหินคลุก 

17 ลบ.ม.

73 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เสริมดินกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.30 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 3 จากบริเวณบ้านนางวิภา แฟงรักษ์ เมตร ระยะทางยาว 77 ม. ลงหินคลุก ดอนมะสังข์

ถึงบ้านนายสมาน ทองพิรา ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 77 เมตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

115



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

74 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เสริมถนนดินกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉล่ีย 21,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 3 เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร ดอนมะสังข์

ถนนเลียบอาคารเอนกประสงค์ ลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.50

เมตร พร้อมปรับเกล่ีย

75 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ปากกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 274,000 อ าเภอเมือง อบต.

จากบริเวณถนนลาดยาง อบจ.สพ 2058 ก้นกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ดอนมะสังข์

ถึงบริเวณนานายวิเชียร เสือสังโพธ์ิ

76 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ท่ี 2 ปากกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร 329,000 อ าเภอเมือง อบต.

จากบริเวณบ้านนายอภิลักษณ์ ชมศรี ก้นกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ดอนมะสังข์

ถึงบริเวณไร่นางศิริสมพร พิกุลทอง

77 โครงการก่อสร้างหรือขยายถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 691,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

เสริมเหล็ก หมู่ 3 เร่ิมจากทางเข้าบ้าน ระยะทางยาว 1,000 เมตร บางกุ้ง

นายส าราญ คชาพันธ์ุ 

78 โครงการก่อสร้าวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 687,600 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากบ้านนายรุ่งเรือง ระยะทางยาว 1,000 เมตร บางกุ้ง

พวงศุภวัฒน์ ถึงวัดบางกุ้งเหนือ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

79 โครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยาง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,600 เมตร 2,962,500 อ าเภอเมือง อบต

Cape Seal หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 5 เร่ืมต้น โดยมีพ้ืนท่ีทางลาดยาง Cape Seal ดอนตาล

จากถนนคันคลอง 1 ขวา 1 ซ้าย บริเวณ ไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม. ติดต้ังป้าย

ท่ีนายประเชิญ กล่ินจุ่น ส้ินสุดถนน ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

ลาดยางทางมเข้าวัดลาดตาล

80 โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ฐานกว้างเฉล่ีย 1,330,000 อ าเภอเมือง อบต

ปรับเกล่ีย หมู่ท่ี 4 เร่ิมต้ตจากบริเวณท่ีนา 4.90 เมตร สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะ ดอนตาล

นายสัญชัย จ าเนียรสุข - ส้ินสุด บริเวณ ทางยาวรวม 830 เมตร โดยมีปริมาตร

ท่ีนานายแฉล้ม ข าเรือง ลูกรังไม่น้อยกว่า 249.00 ลบ.ม.

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

81 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 47,900 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 1 จากถนนทางหลวง หมายเลข ระยะทาง 500 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

321 ถึงบริเวณบ้านนายฟ่ัน เพ็งวัฒนะ

82 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 172,600 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 1 จากบริเวณบ้านนายวิเชียร ชาวนา ระยะทาง 1,800 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ถึงสะพานข้ามคลองระบายน้ า ร 6 ขวา

บริเวณไร่นายบุญธรรม ดอนขันไพร 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

83 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 143,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 2 จากบริเวณไร่นายบุญเสริม ระยะทาง 1.500 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

วิหคโต ถึงบริเวณไร่นางไสว ทองดีเลิศ

84 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 143,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 2 จากบริเวณไร่นายประเสริฐ ระยะทาง 1.500 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

เย็นสุดใจ ถึงบริเวณไร่นายสมชาย 

จินดารัตน์ 

85 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 153,400 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 3 จากทางแยกถนนลาดยาง ระยะทาง 1.500 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

สายปากคอก-หนองชัน ถึงทางแยก

ทางหลวง 321 (มาลัยแมน) บริเวณ

ป๊ัมน้ ามัน ปตท. 

86 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 204,600 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 6 จากบ้านนายวัลลภ ตันวัฒนเสรี ระยะทาง 1.600 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ถึงบริเวณบ้านบ้านนางเล็ก แซ่เจา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

87 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 127,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 6 จากบริเวณไร่นายเฉล่ียว ระยะทาง 1,000 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

เขียวหวาน ถึงบริเวณบ้านนายทองค า 

กาบทอง 

88 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 127,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 6 จากบริเวณไร่นายอนุชา ระยะทาง 1,000 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

กิจอารีย์วรรณ ถึงบริเวณบ้านนางสุภาพร

ใจซ่ือ

89 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 220,600 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 7 จากทางแยกถนนลาดยางสาย ระยะทาง 2.300 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

หนองบ่อ-หนองบวบหอม เขตต าบล

หนองบ่อ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน

90 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 121,500 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 7 จุดทางหลวงชนบทจุดเร่ิมไร่ ระยะทาง  950 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

นายพวง เกตุสาย ถึงทางแยกจัดไร่

นายทองดี แจ้งประจักษ์
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

91 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 115,000 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 8  จากทางแยกถนน คสล. บริเวณ ระยะทาง  1,200 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ลานตากข้าวถึงทางแยกถนนลาดยาง

อบจ.สุพรรณบุรี สายหนองบ่อ-วังตะกู

92 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 172,600 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 9  สายคันคลองระบายน้ า ร.5 ขวา ระยะทาง  1.800 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

(ฝ่ังซ้าย) เร่ิมจากสะพานคสล.โรงงาน

แม่หนูถึงบริเวณบ้านนางล าไย ใจรู้รอบ

93 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 143,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 9  สายคันคลองส่งน้ า 2ซ-8ช ระยะทาง  1.500 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

(ฝ่ังซ้าย) เร่ิมต้นจากบริเวณนา

นางเย่ียม สวยล้ า ถึงบริเวณนานายนิวัฒน์

แสงสว่าง 

94 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 143,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 11 จากบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ระยะทาง  1,500 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ใจกล้า ถึงทางแยกถนนทางหลวง

มาลัยแมน 321 (มาลัยแมน) 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 134,200 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 13 จากทางแยกถนนทางหลวง ระยะทาง  700 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

บางล่ี-หนองวัลย์เปรียง (โรงงานไฟแช็ค)

เลียบคลองส่งน้ า 8ซ-2ช ถึงทางแยก

ถนนหินคลุก (เขตติดต่อต าบลดอนมะนาว)

96 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 143,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 15 บิรเวณบ้านนางไอ คงอยู่ ถึง ระยะทาง 1,500  เมตร ขนาดผิวจราจร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

เขตติดต่อ หมู่ท่ี 11 กว้าง 3.00 เมตร 

97 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 204,600 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 16 จากทางแยกบริเวณบ้าน ระยะทาง  1.600 กม. สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

นางเตียง เลียบคลองส่งน้ า 1ซ-5ซ-2ซ 

ถึงบริเวณบ้านนายช่ืน เขียวหวาน

พ.ศ. 2561
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 7.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงคันก้ันน้ า (ช่วงท่ี 2) สภาพเดิม เป็นคันดินกว้างเฉล่ีย 4.50 2,500,000 จังหวัด กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ต าบสวนแตง อ าเภอเมือง  เมตร สูงเฉล่ียจากพ้ืนนา 1.30 เมตร สุพรรณบุรี

เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 ต าบลเจดีย์ อ าเภอ ด าเนินการ เสริมขยายคันให้มีขนาด

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ฐานกว้างเฉล่ีย

12.00 เมตร สูงเฉล่ียจากผิวคันเดิม 

0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร 

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,860 ลบ.ม.

2 โครงการปรับปรุงคันก้ันน้ า บ้านล าบัว สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉล่ีย 4.00 3,300,000 จังหวัด กองช่าง

หมู่ท่ี 9,11 ต าบลโคกคราม อ าเภอ เมตร สูงจากท้องนาเฉล่ีย 1.00 เมตร สุพรรณบุรี

บางปลาม้า ช่วงท่ี 3 เช่ือมเขต ต าบล ฐานกว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว

โคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2,500 เมตร

ด าเนินการ ปรับปรุงโดยเสริมขยาย

คันก้ันน้ า ให้มีขนาดคันกว้างเฉล่ีย 

4.00 เมตร สูงเฉล่ียจากผิวมคันเดิม

0.65 เมตร ฐานกว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร

ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 7,241 ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

122



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงคันก้ันน้ า หมู่ท่ี 2 สภาพเดิม เป็นคันก้ันน้ ากว้างเฉล่ีย 1,500,000 จังหวัด กองช่าง

ต าบลบางใหญ่ - หมู่ท่ี 5 ต าบลวัดดาว 4.00-5.0 เมตร ยาว ประมาณ สุพรรณบุรี

อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1,500 เมตร

ด าเนินการ ปรับปรุงคันก้ันน้ าโดยเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีขนาดกว้าง

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

630 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.

4 โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ 1 - 4 ระยะทางยาว 3,000 เมตร 200,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ค่าก าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ า บางกุ้ง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ กว้าง 3.80 เมตร ยาว 985 เมตร 2,887,500 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ติกคอนกรีต คันคลอง 1 ขวา ฝ่ังตะวันตก หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 ท่าเสด็จ

ต้ังแต่ตลาดสดถึงถนนเทศบาล 13 หมู่ท่ี 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น่อยกว่า 3,940

ลบ.ม.

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 296,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมทางเช่ือม ท่าเสด็จ

ซอย 13 หมู่ท่ี 6 40.25 ตร.ม.

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 830 เมตร 1,174,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ติดต้ังหม้อแปลงเลียบคันคลอง 2 ขวา หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่าเสด็จ

ฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 6 3,320 ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก กว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 120 เมตร 239,500 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ซอย 2 หมู่ท่ี 7 หนา 0.05 เมตร หริอพ้ืนท่ีลาดยาง ท่าเสด็จ

ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.245 กม. 7,366,700 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่าเสด็จ

ซอย 9 (สพ.ถ.30-001-19) สายบ้าน 11,214.50 ตร.ม. พร้อมทางเช่ือม 16

หลักเมตร-คันคลอง 19 หมู่ท่ี 9,7 ต าบล จุด หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,825

สระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตร.ม.

6 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570 1,635,600 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลสระแก้ว เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ท่าเสด็จ

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 320,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่ท่ี 5 สุพรรณบุรี ตามโครงการขยายเขต ดอนก ายาน

ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 5 จ านวน 5 แห่ง

แห่งท่ี 1 จากบริเวณบ้านพัก

ชลประทานถึงบ้านนายเฉลา ปาลพันธ์

หแห่งท่ี 2 จากบ้านนายเกษม พันธ์แตง

ถึงสะพานบ้านนายประสาร พันธ์บัว

8 โครงการถ่ายโอนภารกิจผังเมือง(งานวาง/ อุดหนุนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตาม 133,060 อ าเภอเมือง อบต.

ปรับปรุง ผังเมืองรวมสุพรรณบุรี) โครงการถ่ายโอนภารกิจผังเมือง ดอนก ายาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม

สุพรรณบรี) ประจ าปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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โครงการ/กิจกรรม



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครการซ่อมสร้างถนนด้ยผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 340,000 อ าเภอ อบต.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 จากข้างบ้าน หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 สองพ่ีน้อง ต้นตาล

นายแจ ปานทองค า ถงสะพาน คสล. ตร.ม.

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 จาก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 900,000 อ าเภอ อบต.

บริเวณสุดถนน คสล.หลังวัดสองพ่ีน้อง หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ถึงบริเวณข้างบ้านนางบุญธรรม ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

จันทร์เพชร

11 โครงการศ่อมสร้างถนนด้วยผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  615 เมตร 722,000 อ าเภอ อบต.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 จากบริเวณ หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 2,460 สองพ่ีน้อง ต้นตาล

บ้านนางเฉลียง ป่ินแก้ว ถึงท่ีนา ตร.ม.

นายสมชาย วุ้นหวาน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว  59  เมตร 111,000 อ าเภอ อบต.

จากข้างบ้านนายสัวสด์ิ ทองดี ถึงข้างบ้าน หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

นายชาญ สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า  177 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว  1,340  345,000 อ าเภอ อบต.

ปรับเกล่ีย หมู่ท่ี 1 จากบ้าน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร สองพ่ีน้อง ต้นตาล

นายสมพิศ เล็บคุณา ถึงข้างบ้าน หินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

นายอนันต์ น้อยแก้ว

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 538,800 อ าเภอ อบต.

หมู่ท่ี 1 ต าบลศรีประจันต์ เร่ิมจากบริเวณ ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

บ้านนายโสฬร ราชรองเมือง ถึงบริเวณ หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 

ท่ีนานางนิออน แจ้งประจักษ์ 1,050.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.20 187,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

พร้อมวางท่อระบายน้ าทางเข้าบ้าน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สระยายโสม

นายสมาน เล่ียมใจดี 93.6 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คสล.ขนาด ศก.0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก

ยาวโดยรวม 31.00 เมตร

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า กว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 74,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

บ้านนางคนึง ยอดใจดี ชุมชนร่วมใจ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 60 ตร.ม. สระยายโสม

พัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา ทางเดินกว้าง 1.40 เมตร ยาว 29.00 450,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ เมตร พร้อมหลังคาคลุมทางเดินยาว สระยายโสม

สระยายโสม 51.30 เมตร

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร 394,600 อ าเภอ อบต.

คอนกรีตเร่ิมต้นจากบริเวณถนนสาธารณะ สามชุก วังลึก

ถึงบริเวณไร่นายหริ อาจหาญ หมู่ท่ี 1

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า เร่ิมต้นจากบริเวณ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร 402,300 อ าเภอ อบต.

ถนนลาดยางติดคันคลองชลประทาน สามชุก วังลึก

ปากซอย 3 ถึงบ้านนายยงยุทธ เทพสถิตย์

หมู่ท่ี 2

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก เร่ิมต้น กว้าง 300 เมตร ยาว 195 เมตร 352,100 อ าเภอ อบต.

จากบริเวณบ้านนางนิภารัตน์ มณีแสง สามชุก วังลึก

ถึงบริเวณไร่อ้อยนางละออ ป่ินทอง

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร 411,000 อ าเภอ อบต.

คอนกรีตเร่ิมต้นจากบริเวณนานายส ารวย สามชุก วังลึก

มาลัย ถึงบริเวณนานางศุทรา จรรโลงศิลป์

หมู่ 4
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร 253,600 อ าเภอ อบต.

คอนกรีตเร่ิมต้นจากบริเวณบ้านนางสีทอง สามชุก วังลึก

มโหฬาร ถึงบริเวณบ้านนางสาวแม้น 

เทพสถิตย์ หมู่ท่ี 5

23 ปรับปรุงพ้ืนท่ีราบศูนย์ปฏิบัติการประจ า มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,550 278,400 อ าเภอ อบต.

หมู่บ้านโดยการถม ลบ.ม. สามชุก วังลึก

24 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 385,800 อ าเภอ อบต.

คอนกรีตเร่ิมต้นจากบริเวณนานางสมใจ สามชุก วังลึก

ภู่ประเสริฐ ถึงบริเวณคันคลองชลประทาน

หมู่ท่ี 8

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร 394,600 อ าเภอ อบต.

คอนกรีตเร่ิมต้นจากบริเวณบ้านนาย สามชุก วังลึก

อ านวย ป่ินทอง ถึงบรืเวณท่ีนางละออง

ชาวห้วยหมาก หมู่ท่ี 9

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเร่ิมต้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร 397,300 อ าเภอ อบต.

จากบริเวณบ้านนายสมกมาย ขาวเวียง สามชุก วังลึก

ถึงบริเวณบ้านนางส้มล้ิม สุพิศ หมู่ท่ี 10

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับ 308,900 อ าเภอ อบต.

เกล่ียแต่ง สายท่ี 1 เรามต้นจากบริเวณ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 400  เมตร สามชุก วังลึก

นานายลัด รุ่งเรือง ถึงบริเวณบ้านนาย

มณี เครือแก้ว

สายท่ี 2 เร่ิมต้นจากบริเวณบ้านนายล้วน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,700  เมตร

แก้วกระจ่าง ถึงบริเวณท่ีนานายสุรชัย

อ่ิมส าราญ

28 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก กลบหลุมบ่อ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 3,700  เมตร 400,000 อ าเภอ อบต.

พร้อมปรับเกล่ียแต่ง เร่ิมต้นจากบริเวณ สามชุก วังลึก

นานายชลทัศน์ เทพสถิตย์ ถึงบริเวณ

หนองสองตอน หมู่ท่ี 13

29 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก กลบหลุมบ่อ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 3,700  เมตร 400,000 อ าเภอ อบต.

พร้อมปรับเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 3,4,5,8 สามชุก วังลึก

หมู่ท่ี 9,10,11,13 เร่ิมต้นจากบริเวณ

เขตติดต่อต าบลย่านยาว ถึงถนนลาดยาง

บริเวณทางเข้าสศูนย์วิจัยสัตว์น้ า หมู่ท่ี 11

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง (ปูยาง) เร่ิมต้นจาก มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,370 ตร.ม. 400,000 อ าเภอ อบต.

บริเวณถนนลาดยางวัดท่าพิกุล ถึงบริเวณ สามชุก วังลึก

เขตติดต่อหมู่ท่ี 7 ต าบลย่านยาว
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