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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานจัดท าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน ป้องกันการกระจุกตัวของงาน/โครงการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และจะท าให้การติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานและด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 

1.1 บทน า  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยแผนการด าเนินงานต้องแสดงถึง
รายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีการ
ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการไว้ในแผนการด าเนินงาน มีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 
และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน     
ลดปัญหาการกระจุกตัวของงาน/โครงการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งท าให้สามารถติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
     1) เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     2)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
              3)  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณนั้น ๆ   
       

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
              จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณ             
ซึ่งจะน าไปใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 



ผด ๑

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามยทุธศาสตร์ งบประมาณ โครงการทัง้หมด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.35 348,700 0.11

 1.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 1.35 4,000,000 1.23

รวม 2 2.70 4,348,700 1.34

2. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการ

    ท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

  2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.35 100,000 0.03

  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.70 7,000,000 2.16

  2.3 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 11 14.88 23,889,000 7.36

  2.4 แผนงานการเกษตร 1 1.35 5,000,000 1.54

รวม 15 20.28 35,989,000 11.09

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุพรรณบุรี

3 



ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามยทุธศาสตร์ งบประมาณ โครงการทัง้หมด

3. ยุทธศาสตร์การยกระดบัคุณภาพชวีิตและ

    ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.35 250,000 0.07

    3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.70 37,700,000 11.62

    3.3  แผนงานสาธารณสุข 9 12.17 41,975,000 12.93

    3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.05 1,850,000 0.57

    3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.76 14,179,000 4.37

 

รวม 20 27.03 95,954,000 29.56

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ

   คุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับ

   ความตอ้งการประชาชน

    4.1  แผนงานการศึกษา 4 5.40 22,550,000 6.95

    4.2  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 1.35 1,000,000 0.31

รวม 5 6.75 23,550,000 7.26

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ

   ชาวสุพรรณบุรีและมคีวามสามารถทางดา้น

   กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 1 1.35 23,580,000 7.27

     5.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

รวม 1 1.35 23,580,000 7.27
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามยทุธศาสตร์ งบประมาณ โครงการทัง้หมด

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิสถาบนัของชาติและ

   การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือ

   ประโยชน์ของประชาชน

   6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 4 5.40 9,512,600 2.93

   6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.35 300,000 0.09

   6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.35 50,000,000 15.41

รวม 6 8.10 59,812,600 18.43

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบ

    สาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีใหม้าตรฐาน

    7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 32.44 79,868,000 24.60

    7.2  แผนงานการเกษตร 1 1.35 1,446,000 0.45

รวม 25 33.79 81,314,000 25.05

รวมทั้งสิ้น 74 100.00 324,548,300 100.00
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ผด 2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 348,700 จังหวดั กองแผนฯ

ผลิตทางการเกษตร ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวดัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

และเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้

การลดต้นทนุการผลิต และศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อสร้างความรู้ด้าน

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตใหก้ับ

เกษตรกร และเพิ่มรายได้ใหเ้กษตรกร 6

ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร 4,000,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ประจ าป ี2562 และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภค สุพรรณบรีุ

และการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจังหวดั ส่งเสริมใหเ้กษตร

ผู้เล้ียงสัตวม์ีการปรับปรุงสายพนัธุร์ะบบ

การเล้ียง รวมถึงการท าการเกษตรและ

เล้ียงแบบผสมผสานมาเปน็จุดดึงดูดการ

ทอ่งเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

7

 1.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ
 2.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพธิกีิจกรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดพธิ ีกิจกรรม 100,000 จังหวดั ส านักปลัด

งานโครงการต่างๆ งานโครงการต่างๆ ภายในบา้น สุพรรณบรีุ อบจ.สุพรรณบรีุ

เจ้าพระยายมราช (บา้นยะมะรัชโช) 

คุ้มขุนแผน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษด้์านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,000,000 จังหวดั กอง

และส่ิงแวดล้อม อบรมใหค้วามรู้กับบคุลากรของ อบจ. สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

สุพรรณบรีุ และหน่วยงานต่างๆ ภายใน

จังหวดัสุพรรณบรีุ ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป และกิจกรรมเพื่อการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขยายพนัธุสั์ตวน์้ าตามแหล่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน์้ าในแหล่งน้ าต่างๆ 6,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

ธรรมชาติ ของจังหวดัสุพรรณบรีุ และเปน็การ สุพรรณบรีุ

อนุรักษพ์นัธุสั์ตวน์้ าใหค้งอยู่กับแหล่งน้ า

ของจังหวดัสุพรรณบรีุ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 2.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประวติัต านานหมู่บา้น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม เสวนา 100,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

นามเมือง ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สุพรรณบรีุ

เปน็การสร้างเครือข่ายทางประวติัศาสตร์

วฒันธรรม ภมูิปญัญาชาวบา้น ปราชญ์

ชาวบา้น ในพื้นที่ 10 อ าเภอของจังหวดั

สุพรรณบรีุ

2 โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและ เพื่อเปน็การส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1,300,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวนัส าคัญแหง่ชาติ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วม สุพรรณบรีุ

กิจกรรมวนัส าคัญและกิจกรรมส่งเสริม

พระพทุธศาสนาเปน็การสร้างความรัก

ความสามัคคีใหเ้ด็กและเยาวชน ท าให้

เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกกล้าคิด

กล้าท าในทางสร้างสรรค์ โดยด าเนิน

กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและ

กิจกรรมวนัส าคัญ ประปจ าป ี2562

เปน็เงิน 400,000 บาท

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 เปน็เงิน

900,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณี เพื่อเปน็การส่งเสริมการอนุรักษถ์ึง 5,650,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ สุพรรณบรีุ

ความเชื่อทางศาสนาที่ส าคัญๆ จารีต

ประเพณี ภมูิปญัญาศิลปะการแสดง

สืบสานอนุรักษส่ิ์งที่บรรพบรุุษได้สร้าง

ไวข้องทอ้งถิ่น โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้

1. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

เปน็เงิน 950,000 บาท

2. โครงการสืบสานวฒันธรรมงาน

ประจ าปศีาลตายาย เปน็เงิน

350,000 บาท 

3. โครงการสืบสานศิลปะ วฒันธรรม

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และชาติพนัธุ์

จังหวดัสุพรรณบรีุ เปน็เงิน 1,100,000

บาท

4. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เปน็เงิน 600,000 บาท

5. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร

กลางน้ า เปน็เงิน 100,000 บาท

6. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปน็เงิน 1,450,000 บาท

7. โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา

เปน็เงิน 300,000 บาท

8. โครงการเล่าขานต านานอ าเภอ "

เพาะเมล็ดพนัธุภ์มูิปญัญา อดีตที่เล่าขาน

เปน็ต านานสู่ปจัจุบนั มาด้วยกัน 

ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย" 

เปน็เงิน 800,000 บาท

4 โครงการอัศจรรย์วนัสงกรานต์ สุพรรณบรีุ เพื่อเปน็การส่งเสริมและสนับสนุน 2,000,000 จังหวดั ส านกัปลัดฯ

ประจ าป ี2562 การทอ่งเที่ยวของจังหวดัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

เพื่อเปน็การรักษาศิลปวฒันธรรม

ประเพณีอันดีงาม เปน็การส่งเสริม

จารีตประเพณี วฒันธรรม การทอ่งเที่ยว

การส่งเสริมการลงทนุและพาณิชยกรรม

ของราษฎรในพื้นที่จังหวดัสุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์สถานที่ เพื่อส่งเสริมพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 500,000 จังหวดั ส านกัปลัดฯ

ทอ่งเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย คุ้มขุนแผน บา้นเจ้าพระยา สุพรรณบรีุ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ยมราช พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

6 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวดั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,289,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน สุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ อาท ิกิจกรรมแรลล่ี

เพื่อการทอ่งเที่ยว 

7 โครงการประกวดธดิาดอนเจดีย์ เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติองค์สมเด็จ 1,500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พระนเรศวร และเปน็การอนุรักษแ์ละ สุพรรณบรีุ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประเพณีของ

ทอ้งถิ่นจังหวดัสุพรรณบรีุ

8 โครงการร าลึกถึงเจ้าพระยายมราช/ เพื่อใหป้ระชาชนชาวจังหวดัสุพรรณบรีุ 50,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ช้างปา่ต้นคนสุพรรณ ได้ร าลึกถึงคุณงามความดีและผลงาน สุพรรณบรีุ

ของทา่นจ้าพระยายมราชและน ามา

เปน็แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวติ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,000,000 จังหวดั ส านกัปลัดฯ

การทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวภายในสถาน สุพรรณบรีุ

แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวากเฉลิม

พระเกียรติฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการทอ่งเที่ยวสุขใจในวนั

ปดิเทอม เปน็เงิน 60,000 บาท

2. โครงการกระทงวถิีไทย ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม เปน็เงิน 80,000 บาท

3. โครงการส่งปเีก่า สุขใจปใีหม่

เปน็เงิน 120,000 บาท

4. โครงการร่วมสร้างฝันใหเ้ด็กไทย

เปน็เงิน 80,000 บาท

5. โครงการรักหรรษาวนัแหง่ความรัก

เปน็เงิน 120,000 บาท

6. โครงการเที่ยวสุขสันต์วนัเที่ยว

บงึฉวาก เปน็เงิน 60,000 บาท

7. โครงการเสน่หว์นัวาน สงกรานต์

บงึฉวาก เปน็เงิน 120,000 บาท

8. โครงการสัปดาหส่์งเสริมศาสนา

วนัวสิาขบชูา และอนุรักษาวนัเต่าโลก

เปน็เงิน 50,000 บาท

9. โครงการวนัมหาสมุทรสากล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สวรรค์โลกใต้น้ าบงึฉวากเฉลิม

พระเกียรติฯ เปน็เงิน 50,000 บาท

10. โครงการบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

28 กรกฎา องค์ราชัน เปน็เงิน 100,000

บาท

11. โครงการสัปดาหล์ะมุนรัก รวมใจ

ภกัด์ิวนัแม่แหง่ชาติ เปน็เงิน 100,000

บาท

12. โครงการเยาวชนรักษป์ระมง-

ปลาทะเล เปน็เงิน 60,000 บาท

10 อุดหนุนจังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 9,500,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

จัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษาจังหวดั สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ ประจ าป ี2562 เพื่อเปน็การ

อนุรักษ ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน

ในจังหวดัสุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

15



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนมูลนิธพิระบรมราชานุสรณ์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 1,000,000 จังหวดั ส านกัปลัดฯ

ดอนเจดีย์ จัดท านิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา" สุพรรณบรีุ

จากภผูา สู่มหานท ีงานอนุสรณ์

ดอนเจดีย์ ประจ าป ี2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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    2.4  แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าบ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอน เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ ารุงรักษา 5,000,000 จังหวดั กอง

ทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอนงานบ ารุง สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

รักษาทางน้ าได้แก่ แม่น้ าทา่จีน 

ระยะทาง 123 กิโลเมตร และคลอง

ระบายน้ า จ านวน 6 สาย ระยะทาง

38 กิโลเมตร 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดบัคุณภาพชวีิตและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
 3.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและสุขภาพ จัดฝึกอบรม/กิจกรรมด้านการส่งเสริม 250,000 จังหวดั กอง

ของบคุลากร อบจ. คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรม สุพรรณบรีุ การเจ้าหน้าที่

ทางพระพทุธศาสนาใหก้ับบคุลากร

อบจ.สุพรรณบรีุ และโครงการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มคนอ้วน 

สู่องค์กรต้นแบบ "คนไทยไร้พงุ" 

18

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562



 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอูงกัน 3,500,000 จังหวดั กอง

และบรรเทาสาธารณภยั เพื่อเปน็การ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ปฏบิติังานตามพระราชบญัญัติปอูงกัน

และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

ที่ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

มีหน้าที่ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

ในเขตทอ้งถิ่นของตน โดยใช้หลัก

ปอูงกันการเกิดภยัพบิติัล่วงหน้า การ

ระงับและลดผลกระทบขณะเกิดภยั

พบิติั การฟื้นฟบูรูณะความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นหลังจากภยัพบิติัผ่านพน้

2 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปอูงกันชีวติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 34,200,000 จังหวดั กอง

และทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มศักยภาพในการปอูงกันชีวติและ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ทรัพย์สินของประชาชนโดยจัดซ้ือกล้อง

โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ชนิดไอพี

ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 4 ล้านพกิเซล

และอุปกรณ์พร้อมการติดต้ังเชื่อมโยง

บรูณาการระบบฯ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ

อ.ด่านช้าง อ.ดอนเจดีย์ อ.หนองหญ้าไซ

อ.เดิมบางนางบวช อ.บางปลาม้า

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 3.3  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏบิติั 1,000,000 จังหวดั กอง

งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน และ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

พฒันาเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใน

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 4 รุ่น

2 โครงการรณรงค์ปอูงกันการแพร่ระบาด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์ 34,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

ของโรคติดต่อและ โรคระบาดอื่นๆ เวชภณัฑ์ ยา วคัซีน น้ ายาฆ่าเชื้อโรค สุพรรณบรีุ

ในเขตพื้นที่ของจังหวดัสุพรรณบรีุ ทรายอะเบท และอื่นๆ อาท ิโรค

ไข้เลือดออก โรคไข้หวดันก 

โรคไข้หวดัใหญ่ และโรคอื่นๆ

3 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการสนับสนุนการให้ 1,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ บริการทนัตกรรมแก่ประชาชน สุพรรณบรีุ

โรงพยาบาลสามชุก ประจ าป ี2562

4 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธภิาพใน 1,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ การดูแลผู้ปวุยโรคหวัใจและผู้ปวุย สุพรรณบรีุ

วกิฤต โรงพยาบาลสามชุก ประจ าปี

2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพ 500,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ การบริการรักษาพยาบาลผู้ปวุยในภาวะ สุพรรณบรีุ

วกิฤตทางระบบหายใจ และการดูแล

แบบประคับประคอง อ าเภอเดิมบาง-

นางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

6 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพการ 500,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ ใหบ้ริการทางการแพทย์สตรีในระยะ สุพรรณบรีุ

ต้ังครรภ ์และการคลอด อ าเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

7 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพ 1,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ บริการรักษาพยาบาลผู้ปวุยเร้ือรังใน สุพรรณบรีุ

ภาวะวกิฤต อ าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวดัสุพรรณบรีุ

8 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพ 2,675,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ งานหอ้งผ่าตัดโรงพยาบาลเจ้าพระยา- สุพรรณบรีุ

ยมราช

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพ 300,000 จังหวดั กองแผนฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ บริการทางกายภาพบ าบดั โรงพยาบาล สุพรรณบรีุ

หนองหญ้าไซ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาศักยภาพคุณภาพชีวติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวดั ด้านนันทนาการ การส่งเสริมด้านการ สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ ฝึกอาชีพ การจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้

การตรวจสุขภาพ การทศันศึกษาดูงาน

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

2 โครงการพฒันาและเสริมสร้างดูแล เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุขภาพผู้ปวุยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ และฝึกอบรมใหค้วามรู้กับประชาชน สุพรรณบรีุ

ผู้ปวุยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ในจังหวดั

สุพรรณบรีุ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

รวมทั้งการสร้างศักยภาพของตนเอง

ของกลุ่มเปาูหมาย

3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ 1,300,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ ส่งเสริมและคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ สุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อใหก้ารดูแล

ผู้สูงอายุของจังหวดัสุพรรณบรีุ และ

พื้นที่ใกล้เคียงใหม้ีคุณภาพชีวติและ 

ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภยั

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 3.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) และฝึกอบรมใหค้วามรู้กับอาสาสมัคร สุพรรณบรีุ

และผู้น าชุมชนจังหวดัสุพรรณบรีุ สาธารณสุข ผู้น าชุมชนทอ้งถิ่น ผู้น า  

ด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน

จังหวดัสุพรรณบรีุ ในการใช้เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น และ

ดูแลรักษาสุขภาพใหก้ับกลุ่มเปาูหมาย

ตามพื้นที่ที่เหมาะสม 

2 โครงการเสริมสร้างพฒันาทอ้งถิ่น ตาม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 6,079,000 จังหวดั กอง

แนวพระราชด าริ และความยั่งยืนของ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

สังคมไทย เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปได้น าความรู้ตาม  

หลักการของเศรษฐกิจพอเพยีงไป

ปรับปรุงประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์

ในการด าเนินชีวติ และบริหารงานได้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ 200,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เข้มแข็งของครอบครัว ฝึกอบรมใหค้วามรู้กับกลุ่มสตรี  และ สุพรรณบรีุ

ประชาชนทั่วไปในจังหวดัสุพรรณบรีุ

เกี่ยวกับสถาบนัครอบครัวใหเ้ข้มแข็ง

ได้รับความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านการ

พฒันาส่งเสริมอาชีพ ด้านการทอ่งเที่ยว

เชิงอนุรักษใ์หก้ับกลุ่มเปาูหมาย

4 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปอูงกันและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 7,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวดัสุพรรณบรีุ รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าป ี  

2562

5 อุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบรีุ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 400,000 จังหวดั กองแผนฯ

วชิาชีพตัดผมและเสริมสวย ประจ าปี สุพรรณบรีุ

งบประมาณ 2562 เพื่อใหช้าว 

สุพรรณบรีุได้มีการฝึกอบรมตัดผม-

เสริมสวย ที่ได้มาตรฐานสามารถน า

ความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างแทจ้ริง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับความตอ้งการของประชาชน
 4.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดการเรียน 16,650,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวดัสุพรรณบรีุการสอนที่มุ่งพฒันานักเรียน นักศึกษา สุพรรณบรีุ

เยาวชนในจังหวดัสุพรรณบรีุ และได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง

ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง ด้านวทิยาศาสตร์

ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยมีรายละเอียด

โครงการดังนี้

 - โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพยีง

จ านวน 11,970,000 บาท

 - โครงการด้านวทิยาศาสตร์ จ านวน

2,680,000 บาท

 - โครงการด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1,300,000 บาท

 - โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม

จ านวน 700,000 บาท
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการมหกรรมการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและ 1,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

แสดงผลงานด้านการศึกษา โดยร่วมกับ สุพรรณบรีุ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1-3 และ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

ศึกษา เขต 9 และหน่วยงานทางการ

ศึกษาอื่นๆ 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน ได้ 4,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

พฒันาทกัษะด้านต่างๆ และสามารถ สุพรรณบรีุ

ต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต

รวมถึงเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็กและ

เยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

ในเชิงสร้างสรรค์ หา่งไกลยาเสพติด

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

 - โครงการพฒันาทกัษะและการ

ประกวดร้องเพลง อบจ.สุพรรณบรีุ

Smart Kind Show Season 6 

Singing Contest 2019 จ านวน

600,000 บาท

 - โครงการพฒันาทกัษะและประกวด

เต้น อบจ.สุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Smart Kind Show Season 6 

"Dance 2019" จ านวน 400,000 บาท

 - โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซอง 

"Acoustic Contest 2019" จ านวน

300,000 บาท

 - โครงการ อบจ.สุพรรณบรีุ 

Smart Kind Show Season 6 พฒันา

ทกัษะการวาดภาพและการประกวด

วาดภาพ จ านวน 300,000 บาท

 - โครงการส่งเสริมทกัษะ และการ

ประกวดศิลปวฒันธรรมไทย จ านวน

500,000 บาท

 - โครงการส่งเสริมการศึกษาและพฒันา

การของเด็กปฐมวยั จ านวน 800,000

บาท

 - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ช่วงปดิภาคเรียน Smart Summer 

Camp 2019 จ านวน 300,000 บาท

 - โครงการส่งเสริมต้านยาเสพติด

SUPHANBURI TO BE NUMBER 

ONE จ านวน 800,000 บาท

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอุดหนุนวทิยาลัยเทคนิค เพื่อพฒันาทกัษะวชิาชีพของนักเรียน 900,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

สุพรรณบรีุ เพื่อด าเนินการร่วมกันใน นักศึกษา จากประสบการณ์จริงในการ สุพรรณบรีุ

โครงการสภาสัญจรกับการมีส่วนร่วม ออกหน่วยบริการและสร้างผลิตภณัฑ์

ของประชาชน และออกค่ายอาสาพฒันา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต

ชุมชนและศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน พื้นที่ในจังหวดัสุพรรณบรีุ

ประจ าป ี2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 4.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประกวดดนตรี นักร้อง เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและ 1,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ ประชาชนในจงัหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบรีุ

ได้พฒันาฝีมือสร้างเสริมประสบการณ์

ในการแสดงออกร่วมกบัผู้อื่น สร้าง

แรงจูงใจส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

หา่งไกลยาเสพติด สามารถพฒันาฝีมือ

ใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อความก้าวไปสู่

นักดนตรีมืออาชีพในอนาคตโดย

ด าเนินกิจกรรมดังนี้

1. โครงการประกวดวงดนตรีสากล

ชิงแชมปจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ String 

Contest 2019 เปน็เงิน 500,000 บาท

2. โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่ง

สุพรรณบรีุ ประจ าป ี2562 ชิงแชมป์

จังหวดัสุพรรณบรีุ เปน็เงิน 500,000

บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมคีวามสามารถทางดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธแ์ละ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา 23,580,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

กีฬาอื่นๆ ทอ้งถิ่นสัมพนัธแ์ละกีฬาหรือกิจกรรม สุพรรณบรีุ

อื่นเพื่อเปน็การสานสัมพนัธ ์ส่งเสริม

ความสามัคคี มีระบยีบวนิัยและมี

น ้าใจนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬา

ต่างๆ ดังนี 

1. โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ

สามัคคี อบจ.สุพรรณบรีุ ประจ้าปี

2562 เปน็เงิน 200,000 บาท

2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการ

ศึกษาขั นพื นฐานจังหวดัสุพรรณบรีุ

ประจ้าป ี2561 "สุพรรณิการ์เกมส์"

ครั งที่ 6 เปน็เงิน 2,000,000 บาท

3. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ระดับ

ประถมศึกษา "จูเนียร์ลีก" ปทีี่ 6 

(เลก 2) ประจ้าป ี2561-2562 

เปน็เงิน 4,000,000 บาท

4. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ระดับ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประถมศึกษา"จูเนียร์ลีก" ปทีี่ 7 (เลก 1)

ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน 4,000,000

บาท

5. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ระดับ

ประถมศึกษา "ชิงแชมปจ์ูเนียร์ลีก" 

ปทีี่ 6 ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน 

1,000,000 บาท

6. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ลีกคัพ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวชิั่น 1) และ

(ดิวชิั่น 2) ปทีี่ 7 ประจ้าป ี2562

เปน็เงิน 2,000,000 บาท

7. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ลีกคัพ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวชิั่น 1) และ

(ดิวชิั่น 2) ปทีี่ 7 ประจ้าป ี2562

เปน็เงิน 2,000,000 บาท

8. โครงการแข่งขันฟตุบอลอาวโุส 

"ซีเนียร์ ลีก" จังหวดัสุพรรณบรีุ

ปทีี่ 12 ประจ้าป ี2562 (ฤดูกาลที่

1-2) เปน็เงิน 1,200,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9. โครงการแข่งขันฟตุบอลอาวโุส 

อบจ.สุพรรณบรีุ ซีเนียร์ ลีก รุ่นอายุ 50

ปขีึ นไป ปทีี่ 7 ประจ้าป ี2562

(ฤดูกาลที่ 1-2) เปน็เงิน 400,000 บาท

10. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล 

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ลีกคัพ

รุ่นไม่เกิน 13 ป ีปทีี่ 5 ประจ้าป ี2562

เปน็เงิน 800,000 บาท

11. โครงการแข่งขันเซปกัตระกร้อ

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ลีกคัพ

ปทีี่ 5 ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน 

1,000,000 บาท

12. โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ ลีกคัพ

ปทีี่ 6 ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน 

1,300,000 บาท

13. โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.

สุพรรณบรีุ รวมใจก้านัน-ผู้ใหญ่บา้น

สานสัมพนัธป์ระชาชน ปทีี่ 11 ประจ้าปี

2561 เปน็เงิน 1,000,000 บาท

14. โครงการบนัทกึประวติัศาสตร์

มวยไทยเฉลิมพระเกียรติพระมหาราช

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชาติไทยและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ภายในจังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ้าปี

2562 เปน็เงิน 50,000 บาท

15. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ ดอนส้าโรง

เกมส์ ครั งที่ 20 "เชื่อมความสามัคคี

ประชาชนอ้าเภอหนองหญ้าไซ" 

ประจ้าป ี150,000 บาท

16. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ (เมือง

สุพรรณบรีุ คัพ ปทีี่ 13) ประจ้าปี

2562 เปน็เงิน 500,000 บาท

17. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ อ้าเภอ

เดิมบางนางบวช (ส่ีหมู่บา้น ส่ีต้าบล

ต้านยาเสพติด) ประจ้าป ี2562

เปน็เงิน 150,000 บาท

18. โครงการ อบจ.สุพรรณบรีุ ฝึกอบรม

เรียนรู้ทกัษะทางด้านการกีฬา 

เปน็เงิน 150,000 บาท

19. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน

"กีฬาวอลเลย์บอล" ขั นพื นฐานเชิง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปฏบิติัการ ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน

150,000 บาท

20. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน

"กีฬาเซปกัตระกร้อ" ขั นพื นฐานเชิง

ปฏบิติัการ ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน

150,000 บาท

21. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน 

"กีฬาฟตุบอล" ขั นพื นฐานเชิงปฏบิติัการ

ประจ้าป ี2562 เปน็เงิน  180,000 บาท

22. โครงการส่งเสริมทมีฟตุบอล

เข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอล อบจ.

สุพรรณบรีุ "ซีเนียร์ลีก" รุ่นอายุ 50 ปี

ขึ นไป ปทีี่ 7 ประจ้าป ี2562 

(ฤดูกาลที่ 1-2) เปน็เงิน  50,000 บาท

23. โครงการส่งทมีนักกรีฑา อบจ.

สุพรรณบรีุ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

แหง่ชาติ ครั งที่ 47 เปน็เงิน 150,000

บาท

24. โครงการส่งทมีนักกีฬาจังหวดั

สุพรรณบรีุในนาม อบจ.สุพรรณบรีุ เข้า

ร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจ้า 

ป ี2562 เปน็เงิน 1,000,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

35



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาต ิและการน าการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบรม 5 ส เพื่อใหบ้คุลากรอบจ.สุพรรณบรีุ มี 100,000 จังหวดั กอง

ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดท า สุพรรณบรีุ กิจการสภาฯ

กิจกรรม 5 ส ใหเ้ปน็ไปในทศิทาง  

เดียวกันโดยด าเนินการจัดอบรมให้

ความรู้

2 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า องค์กร เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านวชิาการ 2,912,600 จังหวดั กองแผนฯ

ปกครองทอ้งถิ่น ผู้น าตามพรบ.ปกครอง กฎหมาย ระเบยีบ นโยบายแหง่รัฐ สุพรรณบรีุ

ทอ้งถิ่นและภาคประชาชน การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในการ

ปฏบิติังานในรูปแบบการประชุมเวที

เสวนาและอื่นๆ 

3 ค่าเช่าเคร่ือง GPS ติดตามยานพาหนะ เพื่อติดตามการท างานและประมวล 1,200,000 จังหวดั กองแผนฯ

เคร่ืองจักรกลหรือรถยนต์ส่วนกลางพร้อม การปฏบิติังานของเคร่ืองจักรกลและ สุพรรณบรีุ

ระบบดาวเทยีม จ านวนไม่น้อยกวา่ 60 คัน ยานพาหนะของ อบจ.สุพรรณบรีุ

และสามารถเชื่อมต่อกับแทง่วดัน้ ามัน

เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกวา่ 15 คัน

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ 2561
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 5,300,000 จังหวดั กองแผนฯ

โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการข้อมูล สุพรรณบรีุ

สารสนเทศของ อบจ.สุพรรณบรีุ อาทิ  

1. จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมกล้อง

โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) จ านวน

ไม่น้อยกวา่ 500 ชุดหรือตัว 

พร้อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

โทรทศัน์สีแอลอีดี (LED TV) 

อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ

2. จ้างบ ารุงรักษาครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ด้านระบบเครือข่าย

ระบบพสูิจน์ตัวตน ระบบจัดเก็บ

ข้อมูลจราจรคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

พฒันาระบบใหบ้ริการข้อมูล

สารสนเทศขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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 6.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทาง เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในกระบวนการและ 300,000 จังหวดั กอง

การเมืองของผู้น าทอ้งถิ่น วธิกีารทางด้านการเมือง การปกครอง สุพรรณบรีุ กิจการสภา

ในระบบประชาธปิไตยใหก้ับ ผู้น า  

ทอ้งถิ่น ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ

และบคุลากร
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562



 6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างส านักงาน 50,000,000 จังหวดั กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

หลังใหม่ หลังใหม่ ระยะที่ 3-4 มีรายละเอียดดังนี้

1. งานสถาปตัยกรรมตกแต่งภายใน

และภายนอกอาคาร เช่น ศูนย์อาหาร

หอ้งประชุมใหญ่ หอ้งประชุมสภา อบจ.

โดมหลังคาคลุมหอ้งประชุมสภา ไฟฟา้

ภายนอกอาคาร ไฟทาง หอ้งควบคุม

CCTV และหอ้งควบคุม โครงการพฒันา

ระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการ

จังหวดัอัจฉริยะ ส าหรับผู้บริหารระดับ

สูงของ อบจ.สุพรรณบรีุ (SP - MOC :

Suphanburi Province Management

and Operation Center)

2. งานครุภณัฑ์ส านักงานส่วนที่เหลือ

ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร หอ้งประชุม

ใหญ่ หอ้งประชุมสภา

3. งานภมูิสถาปตัย์และงานภายนอก

เช่น เสาธง ปา้ยอาคาร ปา้ยร้ัว 

ร้ัวโดยรอบ โรงเก็บพสัดุ ถนนทางเข้า

ออกด้านข้าง ถนนภายในที่เหลือ อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาทางตามภารกิจ เปน็ค่าซ่อมบ ารุงทางตามภารกิจ 15,000,000 จังหวดั กอง

ถ่ายโอน ถ่ายโอน (ซ่อมบ ารุงสายทางตาม สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ปกติ) โดยใช้เคร่ืองจักรกลของ

อบจ.สุพรรณบรีุ จ านวน 110 สายทาง

ซ่ึงเปน็สายทางที่ได้รับการถ่ายโอน

ภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกวา้ง 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก ถึงหมู่ที่ 7 6.00 เมตร ยาว 467 เมตร หนา 0.15 สุพรรณบรีุ

ต าบลวงัน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ เมตร ลงหนิคลุกไหล่ทางตามสภาพ

(ช่วงที่ 1) พื้นที่ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่

2,802 ต.ม.

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 975,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete บา้นหนองใหญ่ Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร สุพรรณบรีุ

ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 5 ต าบล กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 473 เมตร  

ดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์  ถึงแยกบา้น หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ทา่พกิุล หมู่ที่ 15 ต าบลวงัลึก อ าเภอ ไม่น้อยกวา่ 2,383 ตร.ม.

สามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 2)

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,700,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete โดยปรับปรุง Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

พื้นที่ทางหนิคลุกผสมซีเมนต์และน้ ายา ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร 

โพลีเมอร์ หมู่ที่ 1,2 ต าบลสาลี - ต าบล ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กวา้ง

กฤษณา อ าเภอบางปลาม้า จังหวดั ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

สุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 1) ไม่น้อยกวา่ 2,170 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,800,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete โดยปรับปรุง Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

พื้นที่ทางหนิคลุกผสมซีเมนต์และน้ ายา ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร 

โพลีเมอร์ หมู่ที่ 3 บา้นลาดน้ าขาว ต าบล ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กวา้ง

สาลี อ าเภอบางปลาม้า - ต าบลบา้นช้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่น้อยกวา่ 2,310 ตร.ม.

(ช่วงที่ 5) 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,978,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete สายบา้นโปง่ขาม Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 16 ต่อจากถนนลาดยางเดิมหมู่ที่ 7 ยาว 651 เมตร หนา 0.03 เมตร 

บา้นหนองอิงพงิ ต าบลหนองกระทุ่ม หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 3,906

อ าเภอเดิมบางนางบวช ถึงบา้นโปง่ขาม ตร.ม.

หมู่ที่ 16 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอ

ด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,990,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete สายบา้นดอนบอ่- Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

บา้นหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 20 บา้น ยาว 666 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ดอนบอ่ ต าบลหนองมะค่าโมง ถึงบา้น หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 3,996

หนองก้านเหลือง ต าบลหนองกระทุ่ม ตร.ม.

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete เร่ิมจากหมู่ที่ 18 Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง เชื่อมต่อต าบล ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ศาลาขาว อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบรีุ หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 3,840

ตร.ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete เร่ิมจากหมู่ที่ 13 Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

ต าบลพลับพลาไชย เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ยาว 670 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ต าบลบา้นโข้ง อ าเภออู่ทอง จังหวดั ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

สุพรรณบรีุ กวา่ 4,020 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete สายคันคลองส่งน้ า Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

ชลประทาน 1L-3L-3R-5L-2L หมู่ที่ 11 ยาว 840 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออู่ทอง เชื่อมเขต ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

ติดต่อต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพี่น้อง กวา่ 5,040 ตร.ม.

จังหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 2) เร่ิมจาก

บริเวณถนนลาดยางเดิม

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 7 ต าบล Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

สระยายโสม ถึงหมู่ที่ 12 ต าบล ยาว 670 เมตร หนา 0.05 เมตร 

จรเข้สามพนั อ าเภออู่ทอง จังหวดั หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 4,020

สุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 2) ตร.ม.

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

ต าบลหนองสาหร่าย - หมู่ที่ 2 ต าบล กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร สุพรรณบรีุ

ทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดั หนา 0.15 เมตร ลงหนิคลุกไหล่ทาง

สุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 7) ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 2,940 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

43



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 4 บา้น Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

หว้ยม้าลอย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ดอนเจดีย์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ต าบล ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

หนองราชวตัร อ าเภอหนองหญ้าไซ กวา่ 3,540 ตร.ม.

จังหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 3) 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 4,000,000 จังหวดั กองช่าง

Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 6 ต าบล Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ

บา้นโพธิ ์เร่ิมจากถนนลาดโตนด-เตาอิฐ ยาว 840 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เชื่อมเขตหมู่ที่ 4 ต าบลโพธิพ์ระยา ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบรีุ กวา่ 5,040 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5,10 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 1,325,000 จังหวดั กองช่าง

ต าบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 ต าบล กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 285 เมตร สุพรรณบรีุ

สระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดั หนา 0.15 เมตร ลงหนิคลุกไหล่ทาง

สุพรรณบรีุ โดยด าเนินการก่อสร้างถนน ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีต

คสล. หมู่ที่ 5 ต าบลทะเลบก อ าเภอ ไม่น้อยกวา่ 1,710 ตร.ม.

ดอนเจดีย์ (ช่วงที่ 5)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 8,000,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

In-Place Recycling) สายบา้นสนามชัย- In-Place Recycling) ผิวจราจรกวา้ง

บา้นดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวดั 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

สุพรรณบรีุ หนา 5 ซม. ช่วง กม.ที่ 2+274 ถึง

กม.ที่ 4+596 หกัช่วงสะพาน 22 เมตร

ระยะทาง 2.300 กม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 18,400 ตร.ม.

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,100,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นอู่ยา - คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

บา้นดอนจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวดั ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5ซม.

สุพรรณบรีุ ช่วง กม.ที่ 5+048 ถึง กม.ที่ 6+548

ระยทาง 1.100 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 8,800 ตร.ม.

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 2,820,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นไผ่แขก - คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

บา้นหนองหม้อแกง อ าเภอเมือง จังหวดั ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.

สุพรรณบรีุ ช่วง กม.ที่ 0+427 ถึง กม.ที่ 1+367

ระยทาง 0.940 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 7,520 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,070,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

In-Place Recycling) สายบา้นสามนาค- In-Place Recycling) ผิวจราจรกวา้ง

บา้นมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดั 6.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง หนา 5 ซม.

สุพรรณบรีุ ช่วง กม.ที่ 4+220 ถึงกม.ที่ 5+720

ระยะทาง 1.500  กม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 9,000 ตร.ม.

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 2,840,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  สายบา้น คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

หนองสังข์ทอง - บา้นโพธิสุ์วรรณ อ าเภอ ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.

สามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ ช่วง กม.ที่ 1+050 ถึง กม.ที่ 2+250

ระยทาง 1.200 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 9,600 ตร.ม.

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 3,750,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

In-Place Recycling) สายบา้นบางขวาก- In-Place Recycling) ผิวจราจรกวา้ง

วดัทา่พกิุลทอง อ าเภอสามชุก จังหวดั 6.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง หนา 5 ซม.

สุพรรณบรีุ ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึงกม.ที่ 2+400

ระยะทาง 1.400  กม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 8,400 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 3,810,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  สายบา้นกุมโคก- คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

บา้นกาบบวั อ าเภอเดิมบางนางบวช ไหล่ทางข้างละ 0.25-1.00 เมตร หนา 

จังหวดัสุพรรณบรีุ 5 ซม.ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+500 ถึง กม.ที่  

0+725 และช่วงที่ 2 กม.ที่ 3+600 ถึง

กม.ที่ 4+890 ระยะทาง 1.515 กม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 12,039 ตร.ม.

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 3,570,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  สายบา้นทุ่งเข็น- คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

บา้นทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดั ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.

สุพรรณบรีุ ช่วง กม.ที่ 6+849 ถึง กม.ที่ 8+249

ระยทาง 1.400 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 11,200 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,140,000 จังหวดั กอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

In-Place Recycling) สายบา้นวงัน้ าเย็น- In-Place Recycling) ผิวจราจรกวา้ง

บา้นดอนไข่เต่า อ าเภอบางปลาม้า จังหวดั 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

สุพรรณบรีุ หนา 5 ซม. ช่วง กม.ที่ 5+150 ถึง

กม.ที่ 6+350 หกัช่วงสะพาน 26 เมตร

ระยะทาง 1.174 กม. หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 9,392 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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     แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า โดยถมดิน ปรับปรุงคันกั้นน้ า โดยถมดินเสริมคัน 1,446,000 จังหวดั กอง

เสริมค้นบดอัดแน่นเพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม บดอัดแน่น โดยด าเนินการดังนี้ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

พื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 6 สภาพเดิม เปน็ที่ราบทอ้งนา

ต าบลวงัน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม้า - ด าเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัดแน่น

ต าบลสวนแตง อ าเภอเมือง จังหวดั ขนาดผิวคันกวา้งเฉล่ีย 4.50 เมตร 

สุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 4) ฐานกวา้งเฉล่ีย 10.90 เมตร สูงเฉล่ีย

จากทอ้งนา 1.60 เมตร ยาว 390 เมตร

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 4,750 

ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ผด 02/1

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามแผนงาน งบประมาณ งบประมาณ

1. ประเภท  ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

   1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 4.65 35,000 0.13 ส านักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ

   1.2  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 2.33 66,000 0.25 ส านักปลัดฯ

รวม 3 6.98 101,000 0.38

2.  ประเภท  ครภุณัฑ์ส านักงาน

   2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 9.30 460,000 1.72 ส านักปลัดฯ, กองคลัง

   2.2  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 2.33 36,000 0.13 ส านักปลัดฯ

   2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 4.65 140,000 0.52 กองช่าง

รวม 7 16.28 636,000 2.37

3.  ประเภท   ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 30.23 19,110,200 71.27 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ

กองการเจ้าหน้าที,่

หน่วยตรวจสอบฯ,

กองพสัดุและทรัพย์สิน

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชคีรุภณัฑ์

ประเภท/แผนงาน
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามแผนงาน งบประมาณ งบประมาณ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 9.30 361,700 1.35 กองช่าง

รวม 17 39.53 19,471,900 72.62

4.  ประเภท  ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 4.65 14,950 0.06 ส านักปลัดฯ,

หน่วยตรวจสอบฯ

   4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.33 46,800 0.17 กองช่าง

รวม 3 6.98 61,750 0.23

5.  ประเภท  ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.33 60,000 0.22 ส านักปลัดฯ

รวม 1 2.33 60,000 0.22

6.  ประเภท   ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  6.1  แผนงานสาธารณสุข 1 2.33 2,000,000 7.46 กองพฒันาชนบท

รวม 1 2.33 2,000,000 7.46

7.  ประเภท  ครภุณัฑ์การเกษตร

   7.1  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ   5 11.62 1,310,000 4.89 ส านักปลัดฯ

รวม 5 11.62 1,310,000 4.89

ประเภท/แผนงาน
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามแผนงาน งบประมาณ งบประมาณ

8. ประเภท  ครภุณัฑ์อ่ืนๆ 

  8.1  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 5 11.62 2,740,000 10.22 ส านักปลัดฯ

  8.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.33 432,000 1.61 กองช่าง

รวม 6 13.95 3,172,000 11.83

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 26,812,650 100.00

ประเภท/แผนงาน
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ผด 02/1

   1. ประเภท ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท จ านวน สุพรรณบรีุ

2 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้

1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4

แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่

30 ซีซี 

4) พร้อมใบมีด

2 ถังต้มน้ าไฟฟา้ จัดซ้ือถังต้มน้ าไฟฟา้สแตนเลส ขนาด 13,000 จังหวดั กอง

14.5 ลิตร สุพรรณบรีุ กิจการสภาฯ

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

      1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ครภุณัฑ์ที่ รายละเอียดของครภุณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้แช่อาหาร จัดซ้ือตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ 66,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 ตู้ โดยมีรายละอียดดังนี้ สุพรรณบรีุ

 - มีความจุไม่น้อยกวา่ 45 คิวบกิฟตุ

 - ใช้ไฟฟา้ไม่น้อยกวา่ 220 โวลต์

 - ตัวตู้ท าจากวสัดุสแตนเลส

      1.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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   2. ประเภท ครภุณัฑ์ส านักงาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 5 เคร่ือง 90,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เคร่ืองละ 18,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

 - ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

 - หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือ

โทรภาพ

 - ความเร็วในการส่งออกเอกสาร

ไม่เกิน 6 วนิาทต่ีอแผ่น

 - ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดส่งเอกสาร

ขั้นต่ า

2 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 57,200 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด สุพรรณบรีุ

18,000 BTU จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

28,600 บาท

3 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 64,800 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด สุพรรณบรีุ

24,000 BTU จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

32,400 บาท

พ.ศ. 2562

      2.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561

55



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ตู้เหล็กรางเล่ือน จัดซ้ือตู้เหล็กรางเล่ือน (ชุดละ 6 ตู้) 248,000 จังหวดั กองคลัง

จ านวน 4 ชุดๆ ละ 62,000 บาท สุพรรณบรีุ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ จัอชื้อเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ 36,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท สุพรรณบรีุ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือ

โทรภาพ

 - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกวา่

6 วนิาทต่ีอแผ่น

 - ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดส่งเอกสาร

ขั้นต่ า

      2.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โซฟาโครงเหล็กบนุวม จัดซ้ือโซฟาโครงการเหล็กบนุวม 20,000 จังหวดั กองช่าง

เปน็ตัวยาว 3 ที่นั่ง 1 ตัว ตัวเด่ียว 1 สุพรรณบรีุ

ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลางพร้อมกระจกสีชา

จ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท

2 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000 จังหวดั กองช่าง

 (ขาว-ด า และสี) ความเร็วไม่น้อยกวา่ สุพรรณบรีุ

20 แผ่นต่อนาท ีระบบมัลติฟงัก์ชั่น 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 - ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดความเร็ว

ขั้นต่ า

 - เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น

 - เปน็ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผง 

ย่อ-ขยายได้

      2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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   3. ประเภท ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด 7,900 จังหวดั ส านักปลัดฯ

LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 สุพรรณบรีุ

จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพมิพ ์multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์multifunction 17,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สุพรรณบรีุ

จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่ต่ ากวา่ 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่ต่ ากวา่ 12,500 จังหวดั ส านักปลัดฯ

800 VA ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท สุพรรณบรีุ

จ านวน 5 เคร่ือง

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 350,000 จังหวดั กอง

แบบที่ 2 (Server) แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบรีุ การเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2562

      3.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ 24,000 จังหวดั กอง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย สุพรรณบรีุ การเจ้าหน้าที่

(Server) ส าหรับรองรับหน่วยประมวล

ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 16 

แกนหลัก (16 core)  มีลิขสิทธิถ์ูกต้อง

ตามกฏหมาย จ านวน 1 ชุด

6 เคร่ืองสแกนเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน 18,000 จังหวดั หน่วย 

เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สุพรรณบรีุ ตรวจสอบภายใน

จ านวน 1 เคร่ือง

7 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 10,000 จังหวดั หน่วย 

VA จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท สุพรรณบรีุ ตรวจสอบภายใน

8 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ 10,000 จังหวดั หน่วย 

แบบ Network ชนิด LED สีแบบ Network จ านวน สุพรรณบรีุ ตรวจสอบภายใน

1 เคร่ือง

9 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ 7,900 จังหวดั หน่วย 

ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network สุพรรณบรีุ ตรวจสอบภายใน

จ านวน 1 เคร่ือง

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจัดซ้ือซอฟแวร์ปอ้งกันไวรัสและ จัดซ้ือซอฟแวร์ส าหรับบริหารจัดการ 200,000 จังหวดั กองแผนฯ

สปายแวร์ ไวรัสแบบบริหารจัดการที่เคร่ืองแม่ข่าย สุพรรณบรีุ

(Server Management) เพื่อเพิ่ม

ระดับการรักษาความปลอดภยัของระบบ

เครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของ

อบจ.ใหม้ีมาตรฐานด้านความปลอดภยั

การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการ

ทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ รวมทั้งมารองรับการ

ขยายตัวของการใช้งานในอนาคตได้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โปรแกรมแอนติไวรัสส าหรับติดต้ัง

เคร่ืองแม่ข่าย (Server) จ านวนไม่น้อย

1 license

2. โปรแกรมแอนติไวรัสส าหรับติดต้ัง

ที่เคร่ืองลูกข่าย (Client) จ านวน

ไม่น้อยกวา่ 120 License

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันา 9,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

เพิ่มประสิทธภิาพการท างานของหอ้ง ระบบเครือข่ายและเพิ่มประสิทธภิาพ สุพรรณบรีุ

เคร่ืองแม่ข่าย (Data Center) การท างานของหอ้งแม่ข่าย (Data

Center) ในการติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย

อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก

(Storage) อุปกรณ์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อใช้ส าหรับระบบกล้องโทรทศัน์

วงจรปดิของ อบจ.สุพรรณบรีุ โดยจะ

ด าเนินการติดต้ังที่อบจ.สุพรรณบรีุ

แหง่ใหม่ และเชื่อมโยงระบบกล้อง

โทรทศัน์วงจรปดิจากศูนย์ควบคุม

ที่หอ้งปฏบิติังานศูนย์เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ  (ที่ท าการ อบจ.เดิม)

ไปยังหอ้งเคร่ืองแม่ข่าย (Data 

Center) ใหพ้ร้อมส าหรับใช้งานและ

ปฏบิติัภารกิจตามวตัถุประสงค์ที่

อบจ.สุพรรณบรีุ ก าหนด โดยมีอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ

ภายนอก (External Storage)

จ านวน 2 ตัว

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวน  6 เคร่ือง

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Workstation

(แบบแสดงผลพร้อมกัน 4 จอ) จ านวน

1 ชุด

4. โปรแกรมบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย จ านวน 6 ชุด

5. โปรแกรมแสดงภาพและค้นหาภาพ

ส าหรับเคร่ือง Workstation จ านวน 1

ชุด

6. ซอฟต์แวร์ระบบปฏบิติัการเสมือน 1 

ชุด อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับ

เครือข่าย (Link Load Balancer) 

จ านวน 1 ชุด

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 24 ช่อง จ านวน 3 ชุด

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 28 ช่อง จ านวน 1 ชุด

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 36 ช่อง จ านวน 2 ชุด

10. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 10 KVA

จ านวน 1 เคร่ือง

11. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์

รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

ที่ ครภุณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และอุปกรณ์ แบบที่ 2 ขนาด 42U 

จ านวน 1 ตู้

12. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ แบบที่ 3 ขนาด 42U 

จ านวน 1 ตู้

13. แผงรวมและกระจายสายใยแก้ว

6-24F (2 Snap-ln) Rack mount 

จ านวน 13 ชุด

14. แผงรวมและกระจายสายใยแก้ว

6-24F (4 Snap-ln) Rack mount 

จ านวน 2 ชุด

15. สายไฟเบอร์ Patch Cord ชนิด

(FC-LC) จ านวน 408 ชุด

16. ชุดโต๊ะและเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

17. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามแบบ

ที่อบจ.ก าหนด

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการจัดสร้างหอ้งปฏบิติัการส าหรับ เพื่อสร้างหอ้งปฏบิติัการส าหรับน าเสนอ 9,000,000 จังหวดั กองแผนฯ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (War Room) ข้อมูลจากระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ สุพรรณบรีุ

ของ อบจ.สุพรรณบรีุ (War Room)

เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล และสร้าง

ศูนย์ปฏบิติัการส าหรับเจ้าหน้าที่และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนด้านต่างๆ

ณ อบจ.สุพรรณบรีุ แหง่ใหม่ พร้อมด้วย

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการส าหรับ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (War Room)

พื้นที่กวา้ง 7.3 เมตร ยาว 14 เมตร

โดยจัดท าตามแบบแปลนที่ อบจ.

สุพรรณบรีุ ก าหนด

2. ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ส าหรับระบบ

ปฏบิติัการส าหรับน าเสนอข้อมูล

  2.1 จอภาพแสดงแบบไร้ขอบขนาด

55 นิ้ว ส าหรับท า Video wall 

จ านวน 16 ชุด

  2.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Workstation

(แบบแสดงผลพร้อมกัน 4 จอ) จ านวน

7 ชุด

  2.3 โปรแกรมแสดงภาพและค้นหา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภาพส าหรับเคร่ือง Workstation 

จ านวน 7 ชุด

   2.4 ชุดโต๊ะ + เกาอี้ จ านวน 3 ชุด

   2.5 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 

ขนาด 42U จ านวน 1 ตู้

   2.6  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 28 ช่อง จ านวน 1 ชุด

   2.7 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 

10 KVA จ านวน 2 เคร่ือง

3. ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็

    3.1 โต๊ะประชาสัมพนัธ ์จ านวน

2 ชุด

    3.2 โต๊ะประชุม  จ านวน 1 ชุด

    3.3 โต๊ะส าหรับจุดท างานของ

คณะกรรมการ จ านวน 3 ชุด

4. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามแบบ

ที่อบจ.ก าหนด

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ระบบงานบริหาร จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ระบบ 452,900 จังหวดั กองพสัดุและ

ทรัพย์สิน  งานบริหารทรัพย์สิน เพื่อเพิ่ม สุพรรณบรีุ ทรัพย์สิน

ประสิทธภิาพการควบคุมและ

การบริหารจัดการทรัพย์สินของ

อบจ.สุพรรณบรีุ อาท ิครุภณัฑ์ 

ส่ิงก่อสร้าง โดยสามารถส่งคืน โอน

แทงจ าหน่าย ใส่รูป ใส่พกิัดที่ต้ัง สร้าง

บาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด ตลอดจนการ

จัดท ารายงานที่เปน็ประโยชน์เพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้

มีรายการดังนี้

1. โปรแกรมระบบงานบริหารทรัพย์สิน

mypsd โปรแกรมลิขสิทธิก์ารใช้งาน

1 ชุด ต่อการใช้งาน 1 เคร่ือง คู่มือ

การใช้งาน 1 เล่ม

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Server ส าหรับ

เก็บข้อมูล พร้อมติดต้ัง

3. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  เคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 7,800 จังหวดั กองช่าง

LED ขาวด า LED ขาวด า จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ สุพรรณบรีุ

2,600 บาท 

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,900 จังหวดั กองช่าง

แบบฉีดหมึก (lnkjet) จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบรีุ

3 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี จ านวน 2 150,000 จังหวดั กองช่าง

เคร่ืองๆ ละ 75,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

คุณสมบติัดังนี้

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อย

กวา่ 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่น้อยกวา่

30 หน้าต่อนาท ีทั้งสีและขาวด า

 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 128 MB

 - มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ

Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่

จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง (ต่อ)

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

      3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4, Legal และ

Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่น้อยกวา่ 150 แผ่น

4 เคร่ืองสแกนเนอร์ ชนิด A3 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ชนิด A3 196,000 จังหวดั กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษะดังนี้ สุพรรณบรีุ

 - เปน็เคร่ืองสแกนเนอร์ชนิดปอ้น

กระดาษแบบอัตโนมัติ (ADF)

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไม่น้อยกวา่ 600 dpi

 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกวา่

กระดาษ ขนาด A3

 - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า 

แบบอัตโนมัติ

 - รองรับการสแกนสีและขาวด า

 - มีความเร็วในการสแกนเอกสารสูงสุด

ไม่น้อยกวา่ 75 ppm

 - มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ

Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่

จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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   4. ประเภท ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองบนัทกึเสียง หน่วนความจ าในตัว จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง หน่วยความจ า 4,950 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เคร่ืองไม่น้อยกวา่ 1 GB ในตัวเคร่ืองไม่น้อยกวา่ 1 GB สุพรรณบรีุ

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 - บนัทกึใน MP3/LPCM ด้วย 

S-Microphon ด้วยเร็วสูง

 - หน่วยความจ าในตัวเคร่ือง ไม่น้อย

กวา่ 1 GB 

 - สามารถรองรับการเพิ่มหน่วย

ความจ าด้วย SDCARD หรือ Micro

SDCARD 

 - โหมดไมโครโฟนโฟกัสและกวา้ง

เพื่อใหเ้หมาะสมกับการบรรยายหรือ

การประชุม

 - Direct USB ในตัวส าหรับการเชื่อม

ต่อกับคอมพวิเตอร์

 - วทิยุ FM เพื่อฟงัหรือบนัทกึรายการ

ออกอากาศทางวทิยุ

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

      4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองบนัทกึเสียง หน่วยความจ าไม่ จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง หน่วยความจ า 5,000 จังหวดั หน่วย

น้อยกวา่ 4 GB ไม่น้อยกวา่ 4 GB จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบรีุ ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดดังนี้

 - ขนาดหน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ 4 GB

 - สามารถเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์และ

โอนข้อมูลได้

 - แบตเตอร่ีแบบรับรองานชาร์จซ้ า 

(แบตเตอร่ีลิเธยีมในตัว)

 - เวลาในการบนัทกึเสียงไม่น้อยกวา่

5 ชั่วโมง

 - ตัดเสียงรบกวนได้

 - สมารถลบไฟล์ ย้ายไฟล์ คัดลอกไฟล์

และเปล่ียนชื่อโฟลเดอร์ได้ (โดยไม่ใช้

คอมพวิเตอร์)

 - ชาร์จด้วยการเชื่อมต่อ USB ได้

 - สามารถรองรับการเพิ่มหน่วย

ความจ าด้วย SDCARD หรือ Micro

SDCARD 

รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

ที่ ครภุณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วทิยุส่ือสารชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM จัดซ้ือวทิยุส่ือสารชนิดมือถือ 46,800 จังหวดั กองช่าง

ระบบ VHF/FM ก าลังส่ง 5 วตัต์ สุพรรณบรีุ

ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง แทน่ชาร์ต 

แบตตเตอร่ี 1 ก้อน เสารับสัญญาณ

ยางเหล็กพบั จ านวน 12 ชุดๆ ละ

3,900 บาท

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

      4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่
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   5. ประเภท ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องพร้อมภาพเคล่ือนไหว จัดซ้ือกล้องพร้อมภาพเคล่ือนไหว 60,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 24.2 สุพรรณบรีุ

ล้านพกิเซล จ านวน 1 ตัว

พ.ศ. 2562

      5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561
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   6. ประเภท ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถพยาบาล (รถตู้) จัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร 2,000,000 จังหวดั กองพฒันา

กระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 2,400 ซีซี สุพรรณบรีุ ชนบท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่

90 กิโลวตัต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ

พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานมีประตู

ด้านหลัง ปดิ-เปดิ ส าหรับยกเตียง

ผู้ปว่ยเข้า-ออก มีตู้เก็บทอ่ บรรจุก๊าช

ไม่น้อยกวา่ 2 ทอ่ พร้อมที่แขวน

น้ าเกลือ หอ้งพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์

และเวชภณัฑ์ มีวทิยุคมนาคม VKF/FM

25 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองสัญญาณ

ไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง และ

พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

จ านวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2562

      6.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561
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   7. ประเภท ครภุณัฑ์การเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปั๊มน้ า ขนาด 40 แรงม้า จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 6,000,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

6 ตัวๆ ละ 1,00,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกวา่ 40 แรงม้า

 - อัตราการสูบน้ าไม่น้อยกวา่ 200

ลบ.ม./ชั่วโมง

 - ใช้กับไฟฟา้ไม่น้อยกวา่ 380 โวลต์

 - วสัดุที่ใช้มีความทนทานต่อน้ าทะเล

เปน็พเิศษ

 - รวมการติดต้ังและค่าอุปกรณ์ พร้อม

ทดลองระบบ

 - 

      6.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ปั๊มน้ า ขนาด 7.5 แรงม้า จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 400,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

2 ตัวๆ ละ 200,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดดังนี้

 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกวา่ 7.5 แรงม้า

 - อัตราการสูบน้ าไม่น้อยกวา่  25

ลบ.ม./ชั่วโมง

 - ใช้กับไฟฟา้ไม่น้อยกวา่ 380 โวลต์

 - วสัดุที่ใช้มีความทนทานต่อน้ าทะเล

เปน็พเิศษ

 - รวมการติดต้ังและค่าอุปกรณ์ พร้อม

ทดลองระบบ

3 ปั๊มน้ าแบบไดโว่ จัดซ้ือปั๊มน้ าแบบไดโว ่ขนาดทอ่ 2 นิ้ว 60,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

จ านวน 10 ตัวๆ ละ 6,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

 - วสัดุสแตนเลส

 - ตัวปั๊มมีขนาดทอ่ไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว

 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกวา่ 0.5 แรงม้า

 - ใช้กับไฟฟา้ไม่น้อยกวา่ 220 โวลต์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ปั๊มน้ า ขนาด 3 แรงม้า จัดซ้ือปั๊มน้ า ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 400,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

7 ตัวๆ ละ 57,142.86 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกวา่ 3 แรงม้า

 - ใช้ไฟ 3 เฟส

 - มีที่ดักตะกอน

 - ตัวปั๊มมีขนาดทอ่ไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว

 - ใช้ไฟฟา้ไม่น้อยกวา่ 380 โวลต์

5 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 50,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

มอเตอร์ไฟฟา้ สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ สุพรรณบรีุ

2,200 ลิตรต่อนาท ี10 แรงม้า จ านวน

1 เคร่ือง 
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   8. ประเภท ครภุณัฑ์อ่ืนๆ 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ า จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ า จ านวน 500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

20 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

 - มีมาตรฐานวดัแรงดันอากาศ

 - มีอุปกรณ์ต่อพว่งกับชุด BCD

 - มีชุดหายใจล าดับที่ 1

 - มีชุดหายใจส ารองล าดับที่ 2

2 เส้ือควบคุมการลอยตัว จัดซ้ือเส้ือควบคุมการลอยตัว จ านวน 500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

20 ตัวๆ ละ 25,000 บาท โดยมี สุพรรณบรีุ

รายละเอียดดังนี้

 - วสัดุทนความเค็มน้ าทะเล

 - สามารถเติมลมและปล่อยลมได้

 - วสัดุทนแรงดันใต้น้ าได้

      8.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ถังด าน้ าอลูมิเนียม จัดซ้ือถังด าน้ าอลูมิเนียมขนาด S45 300,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

พร้อมวาล์ว จ านวน 20 ใบๆละ 15,000 สุพรรณบรีุ

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - ถังท าจากอลูมิเนียม

 - สามารถบรรจุอากาศได้ไม่น้อยกวา่

45 คิวบกิฟตุ

 - วสัดุทนความเค็มน้ าทะเล

 - วสัดุท าจากสแตนเลส

4 ถุงมือด าน้ าปอ้งกันการกัด ซ้ือถุงมือด าน้ าปอ้งกันการกัดของ 240,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ปลาฉลามแบบยาวคุมหวัไหล่ จ านวน สุพรรณบรีุ

3 คู่ๆ ละ 80,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้

 - ความยาวคลุมหวัไหล่

 - สามารถกันการกัดและบาดเจ็บจาก

ปลาฉลามได้

 - วสัดุทนความเค็มน้ าทะเล
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท)
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 สร้างสะพานทุ่นลอยน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าสร้างสะพานทุ่นลอยน้ า 1,500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ สุพรรณบรีุ

 - ทางเดินความกวา้งไม่น้อยกวา่ 3

เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 90 เมตร

 - ทางเดินตัวท ีความกวา้งไม่น้อยกวา่

4 เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 12 เมตร

 - ทุ่นท าจาก พลาสติก 

PE Polyethylene

 - ขนาดทุ่น ความกวา้งไม่น้อยกวา่

50 ซม. ความยาวไม่น้อยกวา่ 50 ซม.

ความสูงไม่น้อยกวา่ 40 ซม./ชิ้น

 - ล้อมรอบด้วยราวพลาสติก เสาตาข่าย

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองมือทดสอบ Marshall Test จัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบ Marshall 432,000 จังหวดั กองช่าง

Test จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด สุพรรณบรีุ

ดังนี้

1. รายละเอียดทั่วไป

เพื่อหาค่าความต้านทานการไหลของ

ตัวอย่างมะตอยแบบรูปทรงกระบอก

ซ่ึงได้มาจากส่วนผสมที่ใช้ในงานปผิูว

ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต โดยการ

ทดลองด้วยวธิเีมาร์แชลล์ สามารถ

ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D -

1559 หรือ BS 598 - 107

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1 เคร่ืองทดสอบเปน็แบบต้ังโต๊ะ

มีโครงเสาสองเสาส าหรับติดต้ังคาน

พาดสามารถเล่ือนปรับระดับ ความ

สูงได้

2.2 สามารถรับน้ าหนักในการกด

ทดสอบได้ไม่น้อยกวา่ 50 KN

2.3 ขับเคล่ือนการท างานด้วยมอเตอร์

ไฟฟา้ขนาดก าลังไม่น้อยกวา่ 750 W

      8.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.4 มีอัตราความเร็วในการกดทดสอบ

ตัวอย่าง 50.8 มม./นาที

2.5 มีระบบปอ้งกันการเคล่ือนเกินพกิัด

พร้อมสวติช์หยุดฉุกเฉิน

2.6 ใช้ไฟฟา้ขนาด 220-240 V, 50HZ

1 ph จ านวน 1 เคร่ือง

2.7 อื่นๆ ตามรายละอียดที่ อบจ.

สุพรรณบรีุ ก าหนด
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