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                                 ค ำน ำ 

 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนจัดท ำโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินงำนจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี
งบประมำณนั้น ๆ ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ มีกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน ป้องกันกำรกระจุกตัวของงำน/โครงกำรในช่วงสิ้นปีงบประมำณ 
และจะท ำให้กำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีประสิทิิาำพ 
มำกขึ้น 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมแผนงำน/โครงกำรที่จะด ำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำ
แผนกำรด ำเนินงำนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้
สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่ำงมีประสิทิิาำพ
ต่อไป  

 
 
 

ฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน 
กองแผนและงบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 

1.1 บทน ำ  
    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 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
     1) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     2)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
              3)  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณนั้น ๆ   
       

1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
              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  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

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

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงกำร/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
ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการบริโภคและการส่งออก
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.35 348,700 0.11
 1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.35 4,000,000 1.23

รวม 2 2.70 4,348,700 1.34

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการ
    ท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
  2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1.35 100,000 0.03
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.70 7,000,000 2.16
  2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 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

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 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
   คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ
   ความต้องการประชาชน
    4.1  แผนงานการศึกษา 4 5.40 22,550,000 6.95

    4.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.35 1,000,000 0.31

รวม 5 6.75 23,550,000 7.26

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ
   ชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้าน
   กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 1 1.35 23,580,000 7.27
     5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 1 1.35 23,580,000 7.27

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการท้ังหมด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติและ
   การน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ
   ประโยชน์ของประชาชน
   6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
    สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีให้มาตรฐาน
    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
รวมท้ังส้ิน 74 100.00 324,548,300 100.00



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 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 348,700 จังหวัด กองแผนฯ

ผลิตทางการเกษตร ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

และเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้

การลดต้นทุนการผลิต และศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความรู้ด้าน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับ

เกษตรกร และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร

6

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 4,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ประจ าปี 2562 และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภค สุพรรณบุรี
และการส่งออก และเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจังหวัด ส่งเสริมให้เกษตร
ผู้เล้ียงสัตว์มีการปรับปรุงสายพันธ์ุระบบ
การเล้ียง รวมถึงการท าการเกษตรและ
เล้ียงแบบผสมผสานมาเป็นจุดดึงดูดการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
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 1.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
 2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกิจกรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี กิจกรรม 100,000 จังหวัด ส านักปลัด

งานโครงการต่างๆ งานโครงการต่างๆ ภายในบ้าน สุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี

เจ้าพระยายมราช (บ้านยะมะรัชโช) 

คุ้มขุนแผน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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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 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,000,000 จังหวัด กอง

และส่ิงแวดล้อม อบรมให้ความรู้กับบุคลากรของ อบจ. สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
สุพรรณบุรี และหน่วยงานต่างๆ ภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป และกิจกรรมเพ่ือการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขยายพันธ์ุสัตว์น้ าตามแหล่ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ 6,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
ธรรมชาติ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นการ สุพรรณบุรี

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ าให้คงอยู่กับแหล่งน้ า
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 2.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 โครงการประวัติต านานหมู่บ้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เสวนา 100,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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นามเมือง ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี
เป็นการสร้างเครือข่ายทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน ในพ้ืนท่ี 10 อ าเภอของจังหวัด
สุพรรณบุรี

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1,300,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วม สุพรรณบุรี
กิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เด็กและเยาวชน ท าให้
เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกกล้าคิด
กล้าท าในทางสร้างสรรค์ โดยด าเนิน
กิจกรรม ดังน้ี
1. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมวันส าคัญ ประปจ าปี 2562
เป็นเงิน 400,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 เป็นเงิน
900,000 บาท

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 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ถึง 5,650,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมเก่ียวกับประเพณีต่างๆ สุพรรณบุรี
ความเช่ือทางศาสนาท่ีส าคัญๆ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะการแสดง
สืบสานอนุรักษ์ส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้สร้าง
ไว้ของท้องถ่ิน โดยด าเนินกิจกรรมดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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1. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
เป็นเงิน 950,000 บาท
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมงาน
ประจ าปีศาลตายาย เป็นเงิน
350,000 บาท 
3. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และชาติพันธ์ุ
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 1,100,000
บาท
4. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เป็นเงิน 600,000 บาท
5. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร
กลางน้ า เป็นเงิน 100,000 บาท
6. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

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.

เป็นเงิน 1,450,000 บาท
7. โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา
เป็นเงิน 300,000 บาท
8. โครงการเล่าขานต านานอ าเภอ "
เพาะเมล็ดพันธ์ุภูมิปัญญา อดีตท่ีเล่าขาน
เป็นต านานสู่ปัจจุบัน มาด้วยกัน 
ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย" 
เป็นเงิน 800,000 บาท

4 โครงการอัศจรรย์วันสงกรานต์ สุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน 2,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ประจ าปี 2562 การท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เพ่ือเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม เป็นการส่งเสริม
จารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว
การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
ของราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี

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 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย คุ้มขุนแผน บ้านเจ้าพระยา สุพรรณบุรี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยมราช พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

6 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,289,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
สุพรรณบุรี ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ กิจกรรมแรลล่ี
เพ่ือการท่องเท่ียว 

7 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จ 1,500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พระนเรศวร และเป็นการอนุรักษ์และ สุพรรณบุรี

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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8 โครงการร าลึกถึงเจ้าพระยายมราช/ เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี 50,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
ช้างป่าต้นคนสุพรรณ ได้ร าลึกถึงคุณงามความดีและผลงาน สุพรรณบุรี

ของท่านจ้าพระยายมราชและน ามา
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในสถาน สุพรรณบุรี
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ มีรายละเอียดดังน้ี
1. โครงการท่องเท่ียวสุขใจในวัน
ปิดเทอม เป็นเงิน 60,000 บาท
2. โครงการกระทงวิถีไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน 80,000 บาท
3. โครงการส่งปีเก่า สุขใจปีใหม่
เป็นเงิน 120,000 บาท
4. โครงการร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย
เป็นเงิน 80,000 บาท
5. โครงการรักหรรษาวันแห่งความรัก
เป็นเงิน 120,000 บาท
6. โครงการเท่ียวสุขสันต์วันเท่ียว
บึงฉวาก เป็นเงิน 60,000 บาท
7. โครงการเสน่ห์วันวาน สงกรานต์
บึงฉวาก เป็นเงิน 120,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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8. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา
วันวิสาขบูชา และอนุรักษาวันเต่าโลก
เป็นเงิน 50,000 บาท
9. โครงการวันมหาสมุทรสากล

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.

สวรรค์โลกใต้น้ าบึงฉวากเฉลิม
พระเกียรติฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
10. โครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
28 กรกฎา องค์ราชัน เป็นเงิน 100,000
บาท
11. โครงการสัปดาห์ละมุนรัก รวมใจ
ภักด์ิวันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 100,000
บาท
12. โครงการเยาวชนรักษ์ประมง-
ปลาทะเล เป็นเงิน 60,000 บาท

10 อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 9,500,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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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 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 1,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ดอนเจดีย์ จัดท านิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา" สุพรรณบุรี
จากภูผา สู่มหานที งานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ ประจ าปี 2562

    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 ค่าบ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอน เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ ารุงรักษา 5,000,000 จังหวัด กอง

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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ทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอนงานบ ารุง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
รักษาทางน้ าได้แก่ แม่น้ าท่าจีน 
ระยะทาง 123 กิโลเมตร และคลอง
ระบายน้ า จ านวน 6 สาย ระยะทาง
38 กิโลเมตร 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
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 250,000 จังหวัด กอง

ของบุคลากร อบจ. คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรม สุพรรณบุรี การเจ้าหน้าท่ี

ทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร

อบจ.สุพรรณบุรี และโครงการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มคนอ้วน 

สู่องค์กรต้นแบบ "คนไทยไร้พุง" 

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



 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 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน 3,500,000 จังหวัด กอง

และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นการ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถ่ินของตน โดยใช้หลัก
ป้องกันการเกิดภัยพิบัติล่วงหน้า การ
ระงับและลดผลกระทบขณะเกิดภัย
พิบัติ การฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้น

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันชีวิต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 34,200,000 จังหวัด กอง
และทรัพย์สินของประชาชน เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันชีวิตและ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

ทรัพย์สินของประชาชนโดยจัดซ้ือกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซล
และอุปกรณ์พร้อมการติดต้ังเช่ือมโยง
บูรณาการระบบฯ ในเขตพ้ืนท่ี อ.เมืองฯ
อ.ด่านช้าง อ.ดอนเจดีย์ อ.หนองหญ้าไซ
อ.เดิมบางนางบวช อ.บางปลาม้า

 3.3  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 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ 1,000,000 จังหวัด กอง

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

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



งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน และ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
พัฒนาเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 4 รุ่น

2 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์ 34,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
ของโรคติดต่อและ โรคระบาดอ่ืนๆ เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน น้ ายาฆ่าเช้ือโรค สุพรรณบุรี
ในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดสุพรรณบุรี ทรายอะเบท และอ่ืนๆ อาทิ โรค

ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก 
โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอ่ืนๆ

3 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการสนับสนุนการให้ 1,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี บริการทันตกรรมแก่ประชาชน สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลสามชุก ประจ าปี 2562

4 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วย สุพรรณบุรี

วิกฤต โรงพยาบาลสามชุก ประจ าปี
2562

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 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ 500,000 จังหวัด กองแผนฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะ สุพรรณบุรี
วิกฤตทางระบบหายใจ และการดูแล
แบบประคับประคอง อ าเภอเดิมบาง-
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

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



6 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการ 500,000 จังหวัด กองแผนฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการทางการแพทย์สตรีในระยะ สุพรรณบุรี

ต้ังครรภ์ และการคลอด อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

7 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรังใน สุพรรณบุรี

ภาวะวิกฤต อ าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

8 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ 2,675,000 จังหวัด กองแผนฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเจ้าพระยา- สุพรรณบุรี

ยมราช

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 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ 300,000 จังหวัด กองแผนฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี บริการทางกายภาพบ าบัด โรงพยาบาล สุพรรณบุรี
หนองหญ้าไซ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 3.4  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 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในจังหวัด ด้านนันทนาการ การส่งเสริมด้านการ สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกอาชีพ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

การตรวจสุขภาพ การทัศนศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างดูแล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
สุขภาพผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ และฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน สุพรรณบุรี

ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
รวมท้ังการสร้างศักยภาพของตนเอง
ของกลุ่มเป้าหมาย

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



3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ 1,300,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้การดูแล
ผู้สูงอายุของจังหวัดสุพรรณบุรี และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตและ 
ความอบอุ่น ม่ันคงและปลอดภัย

 3.5  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 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร สุพรรณบุรี
และผู้น าชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สาธารณสุข ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน ผู้น า  

ด้านสุขภาพ และผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เบ้ืองต้น และ
ดูแลรักษาสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถ่ิน ตาม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 6,079,000 จังหวัด กอง
แนวพระราชด าริ และความย่ังยืนของ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
สังคมไทย เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้น าความรู้ตาม  

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิต และบริหารงานได้

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



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 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ 200,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

เข้มแข็งของครอบครัว ฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี  และ สุพรรณบุรี
ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสุพรรณบุรี
เก่ียวกับสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
ได้รับความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

4 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 7,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี   
2562

5 อุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 400,000 จังหวัด กองแผนฯ
วิชาชีพตัดผมและเสริมสวย ประจ าปี สุพรรณบุรี
งบประมาณ 2562 เพ่ือให้ชาว 
สุพรรณบุรีได้มีการฝึกอบรมตัดผม-
เสริมสวย ท่ีได้มาตรฐานสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง

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



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.

1 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 16,650,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี การสอนท่ีมุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษา สุพรรณบุรี

เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยมีรายละเอียด

โครงการดังน้ี

 - โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 11,970,000 บาท

 - โครงการด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน

2,680,000 บาท

 - โครงการด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1,300,000 บาท

 - โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม

จ านวน 700,000 บาท

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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.
2 โครงการมหกรรมการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและ 1,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

แสดงผลงานด้านการศึกษา โดยร่วมกับ สุพรรณบุรี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 9 และหน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืนๆ 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ 4,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

พัฒนาทักษะด้านต่างๆ และสามารถ สุพรรณบุรี
ต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในเชิงสร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติด
โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี
 - โครงการพัฒนาทักษะและการ
ประกวดร้องเพลง อบจ.สุพรรณบุรี
Smart Kind Show Season 6 
Singing Contest 2019 จ านวน
600,000 บาท
 - โครงการพัฒนาทักษะและประกวด
เต้น อบจ.สุพรรณบุรี

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.

Smart Kind Show Season 6 
"Dance 2019" จ านวน 400,000 บาท

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

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

งบประมาณ
พ.ศ 2561



 - โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
"Acoustic Contest 2019" จ านวน
300,000 บาท
 - โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี 
Smart Kind Show Season 6 พัฒนา
ทักษะการวาดภาพและการประกวด
วาดภาพ จ านวน 300,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมทักษะ และการ
ประกวดศิลปวัฒนธรรมไทย จ านวน
500,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
การของเด็กปฐมวัย จ านวน 800,000
บาท
 - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียน Smart Summer 
Camp 2019 จ านวน 300,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมต้านยาเสพติด
SUPHANBURI TO BE NUMBER 
ONE จ านวน 800,000 บาท

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.
4 โครงการอุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน 900,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

สุพรรณบุรี เพ่ือด าเนินการร่วมกันใน นักศึกษา จากประสบการณ์จริงในการ สุพรรณบุรี
โครงการสภาสัญจรกับการมีส่วนร่วม ออกหน่วยบริการและสร้างผลิตภัณฑ์
ของประชาชน และออกค่ายอาสาพัฒนา เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขต
ชุมชนและศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน พ้ืนท่ีในจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี 2562

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



 4.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.

1 โครงการประกวดดนตรี นักร้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและ 1,000,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ได้พัฒนาฝีมือสร้างเสริมประสบการณ์
ในการแสดงออกร่วมกับผู้อ่ืน สร้าง
แรงจูงใจส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด สามารถพัฒนาฝีมือ
ให้ได้มาตรฐานเพ่ือความก้าวไปสู่
นักดนตรีมืออาชีพในอนาคตโดย

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



ด าเนินกิจกรรมดังน้ี
1. โครงการประกวดวงดนตรีสากล
ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี String 
Contest 2019 เป็นเงิน 500,000 บาท
2. โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่ง
สุพรรณบุรี ประจ าปี 2562 ชิงแชมป์
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 500,000
บาท
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 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 โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์และ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา 23,580,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

กีฬาอ่ืนๆ ท้องถ่ินสัมพันธ์และกีฬาหรือกิจกรรม สุพรรณบุรี

อ่ืนเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ ส่งเสริม

ความสามัคคี มีระบียบวินัยและมี

น้ าใจนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬา

ต่างๆ ดังน้ี

1. โครงการการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ

สามัคคี อบจ.สุพรรณบุรี ประจ าปี

2562 เป็นเงิน 200,000 บาท

2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจ าปี 2561 "สุพรรณิการ์เกมส์"

คร้ังท่ี 6 เป็นเงิน 2,000,000 บาท

3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับ

ประถมศึกษา "จูเนียร์ลีก" ปีท่ี 6 

(เลก 2) ประจ าปี 2561-2562 

เป็นเงิน 4,000,000 บาท

4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน

เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับ

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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.

ประถมศึกษา"จูเนียร์ลีก" ปีท่ี 7 (เลก 1)
ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 4,000,000
บาท
5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับ
ประถมศึกษา "ชิงแชมป์จูเนียร์ลีก" 
ปีท่ี 6 ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 
1,000,000 บาท
6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ดิวิช่ัน 1) และ
(ดิวิช่ัน 2) ปีท่ี 7 ประจ าปี 2562
เป็นเงิน 2,000,000 บาท
7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิช่ัน 1) และ
(ดิวิช่ัน 2) ปีท่ี 7 ประจ าปี 2562
เป็นเงิน 2,000,000 บาท
8. โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
"ซีเนียร์ ลีก" จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีท่ี 12 ประจ าปี 2562 (ฤดูกาลท่ี
1-2) เป็นเงิน 1,200,000 บาท

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. โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ ลีก รุ่นอายุ 50

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

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



ปีข้ึนไป ปีท่ี 7 ประจ าปี 2562
(ฤดูกาลท่ี 1-2) เป็นเงิน 400,000 บาท
10. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ
รุ่นไม่เกิน 13 ปี ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562
เป็นเงิน 800,000 บาท
11. โครงการแข่งขันเซปักตระกร้อ
เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ
ปีท่ี 5 ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 
1,000,000 บาท
12. โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ
ปีท่ี 6 ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 
1,300,000 บาท
13. โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.
สุพรรณบุรี รวมใจก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน
สานสัมพันธ์ประชาชน ปีท่ี 11 ประจ าปี
2561 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
14. โครงการบันทึกประวัติศาสตร์
มวยไทยเฉลิมพระเกียรติพระมหาราช

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.

ชาติไทยและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี
2562 เป็นเงิน 50,000 บาท
15. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี ดอนส าโรง
เกมส์ คร้ังท่ี 20 "เช่ือมความสามัคคี

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



ประชาชนอ าเภอหนองหญ้าไซ" 
ประจ าปี 150,000 บาท
16. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี (เมือง
สุพรรณบุรี คัพ ปีท่ี 13) ประจ าปี
2562 เป็นเงิน 500,000 บาท
17. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อ าเภอ
เดิมบางนางบวช (ส่ีหมู่บ้าน ส่ีต าบล
ต้านยาเสพติด) ประจ าปี 2562
เป็นเงิน 150,000 บาท
18. โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี ฝึกอบรม
เรียนรู้ทักษะทางด้านการกีฬา 
เป็นเงิน 150,000 บาท
19. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน
"กีฬาวอลเลย์บอล" ข้ันพ้ืนฐานเชิง

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.

ปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 เป็นเงิน
150,000 บาท
20. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน
"กีฬาเซปักตระกร้อ" ข้ันพ้ืนฐานเชิง
ปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 เป็นเงิน
150,000 บาท
21. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน 
"กีฬาฟุตบอล" ข้ันพ้ืนฐานเชิงปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 เป็นเงิน  180,000 บาท

22. โครงการส่งเสริมทีมฟุตบอล

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



เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.
สุพรรณบุรี "ซีเนียร์ลีก" รุ่นอายุ 50 ปี
ข้ึนไป ปีท่ี 7 ประจ าปี 2562 
(ฤดูกาลท่ี 1-2) เป็นเงิน  50,000 บาท
23. โครงการส่งทีมนักกรีฑา อบจ.
สุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 47 เป็นเงิน 150,000
บาท
24. โครงการส่งทีมนักกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรีในนาม อบจ.สุพรรณบุรี เข้า
ร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจ า 
ปี 2562 เป็นเงิน 1,000,000 บาท



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาติ และการน าการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
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 อบรม 5 ส เพ่ือให้บุคลากรอบจ.สุพรรณบุรี มี 100,000 จังหวัด กอง

ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดท า สุพรรณบุรี กิจการสภาฯ
กิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปในทิศทาง  
เดียวกันโดยด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้

2 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า องค์กร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการ 2,912,600 จังหวัด กองแผนฯ
ปกครองท้องถ่ิน ผู้น าตามพรบ.ปกครอง กฎหมาย ระเบียบ นโยบายแห่งรัฐ สุพรรณบุรี
ท้องถ่ินและภาคประชาชน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบการประชุมเวที
เสวนาและอ่ืนๆ 

3 ค่าเช่าเคร่ือง GPS ติดตามยานพาหนะ เพ่ือติดตามการท างานและประมวล 1,200,000 จังหวัด กองแผนฯ
เคร่ืองจักรกลหรือรถยนต์ส่วนกลางพร้อม การปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลและ สุพรรณบุรี
ระบบดาวเทียม จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คันยานพาหนะของ อบจ.สุพรรณบุรี
และสามารถเช่ือมต่อกับแท่งวัดน้ ามัน
เช้ือเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 15 คัน

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 5,300,000 จังหวัด กองแผนฯ

พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ 2561
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โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล สุพรรณบุรี
สารสนเทศของ อบจ.สุพรรณบุรี อาทิ  
1. จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 500 ชุดหรือตัว 
พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) 
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ และอุปกรณ์อ่ืนๆ
2. จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ด้านระบบเครือข่าย
ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 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 300,000 จังหวัด กอง

การเมืองของผู้น าท้องถ่ิน วิธีการทางด้านการเมือง การปกครอง สุพรรณบุรี กิจการสภา
ในระบบประชาธิปไตยให้กับ ผู้น า  
ท้องถ่ิน ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ

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



และบุคลากร

 6.3  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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างส านักงาน 50,000,000 จังหวัด กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
หลังใหม่ หลังใหม่ ระยะท่ี 3-4 มีรายละเอียดดังน้ี

1. งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
และภายนอกอาคาร เช่น ศูนย์อาหาร
ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมสภา อบจ.
โดมหลังคาคลุมห้องประชุมสภา ไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร ไฟทาง ห้องควบคุม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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CCTV และห้องควบคุม โครงการพัฒนา
ระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการ
จังหวัดอัจฉริยะ ส าหรับผู้บริหารระดับ
สูงของ อบจ.สุพรรณบุรี (SP - MOC :
Suphanburi Province Management

and Operation Center)
2. งานครุภัณฑ์ส านักงานส่วนท่ีเหลือ
ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร ห้องประชุม
ใหญ่ ห้องประชุมสภา
3. งานภูมิสถาปัตย์และงานภายนอก
เช่น เสาธง ป้ายอาคาร ป้ายร้ัว 
ร้ัวโดยรอบ โรงเก็บพัสดุ ถนนทางเข้า
ออกด้านข้าง ถนนภายในท่ีเหลือ อ่ืนๆ



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

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

ถ่ายโอน ถ่ายโอน (ซ่อมบ ารุงสายทางตาม สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

ปกติ) โดยใช้เคร่ืองจักรกลของ

อบจ.สุพรรณบุรี จ านวน 110 สายทาง

ซ่ึงเป็นสายทางท่ีได้รับการถ่ายโอน

ภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 2,000,000 จังหวัด กองช่าง

ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก ถึงหมู่ท่ี 7 6.00 เมตร ยาว 467 เมตร หนา 0.15 สุพรรณบุรี

ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

(ช่วงท่ี 1) พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

2,802 ต.ม.

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 975,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete บ้านหนองใหญ่ Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร สุพรรณบุรี

ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ท่ี 5 ต าบล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 473 เมตร  

ดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์  ถึงแยกบ้าน หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ท่าพิกุล หมู่ท่ี 15 ต าบลวังลึก อ าเภอ ไม่น้อยกว่า 2,383 ตร.ม.

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 2)

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



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,700,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete โดยปรับปรุง Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
พ้ืนท่ีทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ ายา ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โพลีเมอร์ หมู่ท่ี 1,2 ต าบลสาลี - ต าบล ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้าง
กฤษณา อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
สุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 1) ไม่น้อยกว่า 2,170 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,800,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete โดยปรับปรุง Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
พ้ืนท่ีทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ ายา ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โพลีเมอร์ หมู่ท่ี 3 บ้านลาดน้ าขาว ต าบล ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้าง
สาลี อ าเภอบางปลาม้า - ต าบลบ้านช้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่น้อยกว่า 2,310 ตร.ม.
(ช่วงท่ี 5) 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,978,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete สายบ้านโป่งขาม Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
หมู่ท่ี 16 ต่อจากถนนลาดยางเดิมหมู่ท่ี 7 ยาว 651 เมตร หนา 0.03 เมตร 
บ้านหนองอิงพิง ต าบลหนองกระทุ่ม หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,906
อ าเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านโป่งขาม ตร.ม.
หมู่ท่ี 16 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 1,990,000 จังหวัด กองช่าง

Asphaltic Concrete สายบ้านดอนบ่อ- Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ท่ี 20 บ้าน ยาว 666 เมตร หนา 0.03 เมตร 
ดอนบ่อ ต าบลหนองมะค่าโมง ถึงบ้าน หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,996
หนองก้านเหลือง ต าบลหนองกระทุ่ม ตร.ม.
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete เร่ิมจากหมู่ท่ี 18 Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง เช่ือมต่อต าบล ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ศาลาขาว อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,840

ตร.ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete เร่ิมจากหมู่ท่ี 13 Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
ต าบลพลับพลาไชย เช่ือมต่อหมู่ท่ี 10 ยาว 670 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ต าบลบ้านโข้ง อ าเภออู่ทอง จังหวัด ไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
สุพรรณบุรี กว่า 4,020 ตร.ม.

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete สายคันคลองส่งน้ า Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
ชลประทาน 1L-3L-3R-5L-2L หมู่ท่ี 11 ยาว 840 เมตร หนา 0.03 เมตร 
ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออู่ทอง เช่ือมเขต ไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
ติดต่อต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพ่ีน้อง กว่า 5,040 ตร.ม.
จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 2) เร่ิมจาก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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บริเวณถนนลาดยางเดิม

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete  หมู่ท่ี 7 ต าบล Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
สระยายโสม ถึงหมู่ท่ี 12 ต าบล ยาว 670 เมตร หนา 0.05 เมตร 
จรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 4,020
สุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 2) ตร.ม.

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 2,000,000 จังหวัด กองช่าง
ต าบลหนองสาหร่าย - หมู่ท่ี 2 ต าบล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร สุพรรณบุรี
ทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
สุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 7) ตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 2,940 ตร.ม.

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 2,000,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete  หมู่ท่ี 4 บ้าน Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
ห้วยม้าลอย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ดอนเจดีย์ เช่ือมต่อหมู่ท่ี 7 ต าบล ไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
หนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ กว่า 3,540 ตร.ม.
จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 3) 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 4,000,000 จังหวัด กองช่าง
Asphaltic Concrete  หมู่ท่ี 6 ต าบล Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี
บ้านโพธ์ิ เร่ิมจากถนนลาดโตนด-เตาอิฐ ยาว 840 เมตร หนา 0.05 เมตร 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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เช่ือมเขตหมู่ท่ี 4 ต าบลโพธ์ิพระยา ไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 5,040 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5,10 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 1,325,000 จังหวัด กองช่าง
ต าบลทะเลบก ถึงหมู่ท่ี 4 ต าบล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 285 เมตร สุพรรณบุรี
สระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
สุพรรณบุรี โดยด าเนินการก่อสร้างถนน ตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
คสล. หมู่ท่ี 5 ต าบลทะเลบก อ าเภอ ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.
ดอนเจดีย์ (ช่วงท่ี 5)

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 8,000,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement คอนกรีต (โดยวิธี Pavement สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
In-Place Recycling) สายบ้านสนามชัย- In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง
บ้านดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัด 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
สุพรรณบุรี หนา 5 ซม. ช่วง กม.ท่ี 2+274 ถึง

กม.ท่ี 4+596 หักช่วงสะพาน 22 เมตร
ระยะทาง 2.300 กม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 18,400 ตร.ม.

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,100,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอู่ยา - คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
บ้านดอนจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัด ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5ซม.
สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 5+048 ถึง กม.ท่ี 6+548

ระยทาง 1.100 กม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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กว่า 8,800 ตร.ม.

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,820,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่แขก - คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
บ้านหนองหม้อแกง อ าเภอเมือง จังหวัด ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.
สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 0+427 ถึง กม.ท่ี 1+367

ระยทาง 0.940 กม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 7,520 ตร.ม.

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,070,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement คอนกรีต (โดยวิธี Pavement สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
In-Place Recycling) สายบ้านสามนาค- In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง
บ้านมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด 6.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง หนา 5 ซม.
สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 4+220 ถึงกม.ท่ี 5+720

ระยะทาง 1.500  กม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,840,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้าน คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
หนองสังข์ทอง - บ้านโพธ์ิสุวรรณ อ าเภอ ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 1+050 ถึง กม.ท่ี 2+250

ระยทาง 1.200 กม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 9,600 ตร.ม.

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,750,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement คอนกรีต (โดยวิธี Pavement สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
In-Place Recycling) สายบ้านบางขวาก- In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง

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



วัดท่าพิกุลทอง อ าเภอสามชุก จังหวัด 6.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง หนา 5 ซม.
สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 1+000 ถึงกม.ท่ี 2+400

ระยะทาง 1.400  กม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,810,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านกุมโคก- คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
บ้านกาบบัว อ าเภอเดิมบางนางบวช ไหล่ทางข้างละ 0.25-1.00 เมตร หนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 5 ซม.ช่วงท่ี 1 กม.ท่ี 0+500 ถึง กม.ท่ี  

0+725 และช่วงท่ี 2 กม.ท่ี 3+600 ถึง
กม.ท่ี 4+890 ระยะทาง 1.515 กม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,039 ตร.ม.

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,570,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านทุ่งเข็น- คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
บ้านทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.
สุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 6+849 ถึง กม.ท่ี 8+249

ระยทาง 1.400 กม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 11,200 ตร.ม.

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



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,140,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement คอนกรีต (โดยวิธี Pavement สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
In-Place Recycling) สายบ้านวังน้ าเย็น- In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง
บ้านดอนไข่เต่า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
สุพรรณบุรี หนา 5 ซม. ช่วง กม.ท่ี 5+150 ถึง

กม.ท่ี 6+350 หักช่วงสะพาน 26 เมตร
ระยะทาง 1.174 กม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 9,392 ตร.ม.

     แผนงานการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1 โครงการปรับปรุงคันก้ันน้ า โดยถมดิน ปรับปรุงคันก้ันน้ า โดยถมดินเสริมคัน 1,446,000 จังหวัด กอง

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

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



เสริมค้นบดอัดแน่นเพ่ือป้องกันน้ าท่วม บดอัดแน่น โดยด าเนินการดังน้ี สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
พ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร หมู่ท่ี 6 สภาพเดิม เป็นท่ีราบท้องนา
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม้า - ด าเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัดแน่น
ต าบลสวนแตง อ าเภอเมือง จังหวัด ขนาดผิวคันกว้างเฉล่ีย 4.50 เมตร 
สุพรรณบุรี (ช่วงท่ี 4) ฐานกว้างเฉล่ีย 10.90 เมตร สูงเฉล่ีย

จากท้องนา 1.60 เมตร ยาว 390 เมตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,750 
ลบ.ม.



ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000,000

พ.ศ. 2562
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

47



ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
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ผด 02/1

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรตำมแผนงำน งบประมำณ งบประมำณ

1. ประเภท  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
   1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 4.65 35,000 0.13 ส านักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ

   1.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.33 66,000 0.25 ส านักปลัดฯ

รวม 3 6.98 101,000 0.38
2.  ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 9.30 460,000 1.72 ส านักปลัดฯ, กองคลัง
   2.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 30.23 19,110,200 71.27 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ

กองการเจ้าหน้าท่ี,
หน่วยตรวจสอบฯ,
กองพัสดุและทรัพย์สิน

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรตำมแผนงำน งบประมำณ งบประมำณ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 9.30 361,700 1.35 กองช่าง

ประเภท/แผนงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
บัญชีครุภัณฑ์

ประเภท/แผนงำน

5
0



รวม 17 39.53 19,471,900 72.62
4.  ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
   4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 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  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 2.33 60,000 0.22 ส านักปลัดฯ

รวม 1 2.33 60,000 0.22
6.  ประเภท   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
  6.1  แผนงานสาธารณสุข 1 2.33 2,000,000 7.46 กองพัฒนาชนบท

รวม 1 2.33 2,000,000 7.46
7.  ประเภท  ครุภัณฑ์กำรเกษตร
   7.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   5 11.62 1,310,000 4.89 ส านักปลัดฯ

รวม 5 11.62 1,310,000 4.89

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรตำมแผนงำน งบประมำณ งบประมำณ

8. ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
  8.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 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
รวมท้ังส้ิน 43 100.00 26,812,650 100.00

ประเภท/แผนงำน

5
1



ผด 02/1

   1. ประเภท ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท จ านวน สุพรรณบุรี

2 เคร่ือง รายละเอียดดังน้ี

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4

แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

30 ซีซี 

4) พร้อมใบมีด

2 ถังต้มน้ าไฟฟ้า จัดซ้ือถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 13,000 จังหวัด กอง

14.5 ลิตร สุพรรณบุรี กิจการสภาฯ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

      1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ครุภัณฑ์ท่ี รำยละเอียดของครุภัณฑ์



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 ตู้แช่อาหาร จัดซ้ือตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 66,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 ตู้ โดยมีรายละอียดดังน้ี สุพรรณบุรี

 - มีความจุไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต

 - ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์

 - ตัวตู้ท าจากวัสดุสแตนเลส

      1.2  แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562



   2. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 5 เคร่ือง 90,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
เคร่ืองละ 18,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
รายละเอียดดังน้ี
 - ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น
 - หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือ
โทรภาพ
 - ความเร็วในการส่งออกเอกสาร
ไม่เกิน 6 วินาทีต่อแผ่น
 - ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสาร
ข้ันต่ า

2 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 57,200 จังหวัด ส านักปลัดฯ
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด สุพรรณบุรี
18,000 BTU จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
28,600 บาท

3 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 64,800 จังหวัด ส านักปลัดฯ
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด สุพรรณบุรี
24,000 BTU จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
32,400 บาท

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

4 ตู้เหล็กรางเล่ือน จัดซ้ือตู้เหล็กรางเล่ือน (ชุดละ 6 ตู้) 248,000 จังหวัด กองคลัง
จ านวน 4 ชุดๆ ละ 62,000 บาท สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2562

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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      2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ จัอช้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ 36,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท สุพรรณบุรี
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 - หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือ
โทรภาพ

      2.2  แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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 - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า
6 วินาทีต่อแผ่น
 - ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสาร
ข้ันต่ า

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 โซฟาโครงเหล็กบุนวม จัดซ้ือโซฟาโครงการเหล็กบุนวม 20,000 จังหวัด กองช่าง
เป็นตัวยาว 3 ท่ีน่ัง 1 ตัว ตัวเด่ียว 1 สุพรรณบุรี
ท่ีน่ัง 2 ตัว โต๊ะกลางพร้อมกระจกสีชา
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท

2 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000 จังหวัด กองช่าง
 (ขาว-ด า และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า สุพรรณบุรี
20 แผ่นต่อนาที ระบบมัลติฟังก์ช่ัน 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด

      2.3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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ดังน้ี
 - ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดความเร็ว
ข้ันต่ า
 - เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน
 - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผง 
ย่อ-ขยายได้

   3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 7,900 จังหวัด ส านักปลัดฯ
LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 สุพรรณบุรี
จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์ multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ multifunction 17,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สุพรรณบุรี
จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 12,500 จังหวัด ส านักปลัดฯ
800 VA ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท สุพรรณบุรี
จ านวน 5 เคร่ือง

พ.ศ. 2562
      3.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 350,000 จังหวัด กอง
แบบท่ี 2 (Server) แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบุรี การเจ้าหน้าท่ี

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 24,000 จังหวัด กอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สุพรรณบุรี การเจ้าหน้าท่ี

(Server) ส าหรับรองรับหน่วยประมวล
ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 
แกนหลัก (16 core)  มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฏหมาย จ านวน 1 ชุด

6 เคร่ืองสแกนเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน 18,000 จังหวัด หน่วย 
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 สุพรรณบุรี ตรวจสอบภายใน

จ านวน 1 เคร่ือง

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 10,000 จังหวัด หน่วย 
VA จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท สุพรรณบุรี ตรวจสอบภายใน

8 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 10,000 จังหวัด หน่วย 
แบบ Network ชนิด LED สีแบบ Network จ านวน สุพรรณบุรี ตรวจสอบภายใน

1 เคร่ือง

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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9 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 7,900 จังหวัด หน่วย 
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network สุพรรณบุรี ตรวจสอบภายใน

จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

10 โครงการจัดซ้ือซอฟแวร์ป้องกันไวรัสและ จัดซ้ือซอฟแวร์ส าหรับบริหารจัดการ 200,000 จังหวัด กองแผนฯ
สปายแวร์ ไวรัสแบบบริหารจัดการท่ีเคร่ืองแม่ข่าย สุพรรณบุรี

(Server Management) เพ่ือเพ่ิม
ระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของ
อบจ.ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการ
ทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมารองรับการ
ขยายตัวของการใช้งานในอนาคตได้
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
1. โปรแกรมแอนติไวรัสส าหรับติดต้ัง
เคร่ืองแม่ข่าย (Server) จ านวนไม่น้อย
1 license
2. โปรแกรมแอนติไวรัสส าหรับติดต้ัง
ท่ีเคร่ืองลูกข่าย (Client) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 120 License

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 9,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของห้อง ระบบเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพ สุพรรณบุรี
เคร่ืองแม่ข่าย (Data Center) การท างานของห้องแม่ข่าย (Data

Center) ในการติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย
อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก
(Storage) อุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือใช้ส าหรับระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของ อบจ.สุพรรณบุรี โดยจะ
ด าเนินการติดต้ังท่ีอบจ.สุพรรณบุรี
แห่งใหม่ และเช่ือมโยงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดจากศูนย์ควบคุม
ท่ีห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  (ท่ีท าการ อบจ.เดิม)
ไปยังห้องเคร่ืองแม่ข่าย (Data 
Center) ให้พร้อมส าหรับใช้งานและ
ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ท่ี
อบจ.สุพรรณบุรี ก าหนด โดยมีอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
1. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก (External Storage)
จ านวน 2 ตัว
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

จ านวน  6 เคร่ือง
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Workstation

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

ท่ี ครุภัณฑ์
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(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. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน 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 ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA
จ านวน 1 เคร่ือง
11. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 ขนาด 42U 
จ านวน 1 ตู้
12. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบท่ี 3 ขนาด 42U 
จ านวน 1 ตู้
13. แผงรวมและกระจายสายใยแก้ว
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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. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด
17. และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องตามแบบ
ท่ีอบจ.ก าหนด

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

12 โครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติการส าหรับ เพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการส าหรับน าเสนอ 9,000,000 จังหวัด กองแผนฯ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (War Room) ข้อมูลจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สุพรรณบุรี

ของ อบจ.สุพรรณบุรี (War Room)
เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล และสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนด้านต่างๆ
ณ อบจ.สุพรรณบุรี แห่งใหม่ พร้อมด้วย
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการส าหรับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (War Room)
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พ้ืนท่ีกว้าง 7.3 เมตร ยาว 14 เมตร
โดยจัดท าตามแบบแปลนท่ี อบจ.
สุพรรณบุรี ก าหนด
2. ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับระบบ
ปฏิบัติการส าหรับน าเสนอข้อมูล
  2.1 จอภาพแสดงแบบไร้ขอบขนาด
55 น้ิว ส าหรับท า Video wall 
จ านวน 16 ชุด
  2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Workstation
(แบบแสดงผลพร้อมกัน 4 จอ) จ านวน
7 ชุด
  2.3 โปรแกรมแสดงภาพและค้นหา

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ภาพส าหรับเคร่ือง Workstation 
จ านวน 7 ชุด
   2.4 ชุดโต๊ะ + เกาอ้ี จ านวน 3 ชุด
   2.5 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
ขนาด 42U จ านวน 1 ตู้
   2.6  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 
Switch) ขนาด 28 ช่อง จ านวน 1 ชุด
   2.7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
10 KVA จ านวน 2 เคร่ือง
3. ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น
    3.1 โต๊ะประชาสัมพันธ์ จ านวน
2 ชุด
    3.2 โต๊ะประชุม  จ านวน 1 ชุด

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



    3.3 โต๊ะส าหรับจุดท างานของ
คณะกรรมการ จ านวน 3 ชุด
4. และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องตามแบบ
ท่ีอบจ.ก าหนด

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหาร จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ 452,900 จังหวัด กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  งานบริหารทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิม สุพรรณบุรี ทรัพย์สิน

ประสิทธิภาพการควบคุมและ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของ
อบจ.สุพรรณบุรี อาทิ ครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง โดยสามารถส่งคืน โอน
แทงจ าหน่าย ใส่รูป ใส่พิกัดท่ีต้ัง สร้าง
บาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด ตลอดจนการ
จัดท ารายงานท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
มีรายการดังน้ี
1. โปรแกรมระบบงานบริหารทรัพย์สิน
mypsd โปรแกรมลิขสิทธ์ิการใช้งาน
1 ชุด ต่อการใช้งาน 1 เคร่ือง คู่มือ
การใช้งาน 1 เล่ม
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ส าหรับ
เก็บข้อมูล พร้อมติดต้ัง
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1  เคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 7,800 จังหวัด กองช่าง
LED ขาวด า LED ขาวด า จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ สุพรรณบุรี

2,600 บาท 

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,900 จังหวัด กองช่าง
แบบฉีดหมึก (lnkjet) จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบุรี

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี จ านวน 2 150,000 จังหวัด กองช่าง
เคร่ืองๆ ละ 75,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
คุณสมบัติดังน้ี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
30 หน้าต่อนาที ท้ังสีและขาวด า
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (lnterface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ต่อ)

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
      3.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4, Legal และ
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

4 เคร่ืองสแกนเนอร์ ชนิด A3 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ชนิด A3 196,000 จังหวัด กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษะดังน้ี สุพรรณบุรี
 - เป็นเคร่ืองสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษแบบอัตโนมัติ (ADF)
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 600 dpi
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษ ขนาด A3
 - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า 
แบบอัตโนมัติ
 - รองรับการสแกนสีและขาวด า
 - มีความเร็วในการสแกนเอกสารสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 75 ppm
 - มีช่องเช่ือมต่อ (lnterface) แบบ
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

   4. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
      4.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี



1 เคร่ืองบันทึกเสียง หน่วนความจ าในตัว จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง หน่วยความจ า 4,950 จังหวัด ส านักปลัดฯ
เคร่ืองไม่น้อยกว่า 1 GB ในตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 1 GB สุพรรณบุรี

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี
 - บันทึกใน MP3/LPCM ด้วย 
S-Microphon ด้วยเร็วสูง
 - หน่วยความจ าในตัวเคร่ือง ไม่น้อย
กว่า 1 GB 
 - สามารถรองรับการเพ่ิมหน่วย
ความจ าด้วย SDCARD หรือ Micro
SDCARD 
 - โหมดไมโครโฟนโฟกัสและกว้าง
เพ่ือให้เหมาะสมกับการบรรยายหรือ
การประชุม
 - Direct USB ในตัวส าหรับการเช่ือม
ต่อกับคอมพิวเตอร์
 - วิทยุ FM เพ่ือฟังหรือบันทึกรายการ
ออกอากาศทางวิทยุ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2 เคร่ืองบันทึกเสียง หน่วยความจ าไม่ จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง หน่วยความจ า 5,000 จังหวัด หน่วย
น้อยกว่า 4 GB ไม่น้อยกว่า 4 GB จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบุรี ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดดังน้ี
 - ขนาดหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4 GB
 - สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และ
โอนข้อมูลได้

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

ท่ี ครุภัณฑ์



 - แบตเตอร่ีแบบรับรองานชาร์จซ้ า 
(แบตเตอร่ีลิเธียมในตัว)
 - เวลาในการบันทึกเสียงไม่น้อยกว่า
5 ช่ัวโมง
 - ตัดเสียงรบกวนได้
 - สมารถลบไฟล์ ย้ายไฟล์ คัดลอกไฟล์
และเปล่ียนช่ือโฟลเดอร์ได้ (โดยไม่ใช้
คอมพิวเตอร์)
 - ชาร์จด้วยการเช่ือมต่อ USB ได้
 - สามารถรองรับการเพ่ิมหน่วย
ความจ าด้วย SDCARD หรือ Micro
SDCARD 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 วิทยุส่ือสารชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM จัดซ้ือวิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 46,800 จังหวัด กองช่าง
ระบบ VHF/FM ก าลังส่ง 5 วัตต์ สุพรรณบุรี
ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ต 
แบตตเตอร่ี 1 ก้อน เสารับสัญญาณ
ยางเหล็กพับ จ านวน 12 ชุดๆ ละ
3,900 บาท

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562

      4.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี



   5. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 กล้องพร้อมภาพเคล่ือนไหว จัดซ้ือกล้องพร้อมภาพเคล่ือนไหว 60,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 สุพรรณบุรี
ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

พ.ศ. 2562
      5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561



   6. ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 รถพยาบาล (รถตู้) จัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร 2,000,000 จังหวัด กองพัฒนา
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี สุพรรณบุรี ชนบท
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
90 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ
พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานมีประตู
ด้านหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียง
ผู้ป่วยเข้า-ออก มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าช
ไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวน
น้ าเกลือ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ มีวิทยุคมนาคม VKF/FM
25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองสัญญาณ
ไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง และ
พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2562
      6.1  แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561



   7. ประเภท ครุภัณฑ์กำรเกษตร

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 ป๊ัมน้ า ขนาด 40 แรงม้า จัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 6,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
6 ตัวๆ ละ 1,00,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
รายละเอียดดังน้ี
 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
 - อัตราการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 200
ลบ.ม./ช่ัวโมง
 - ใช้กับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลต์
 - วัสดุท่ีใช้มีความทนทานต่อน้ าทะเล
เป็นพิเศษ
 - รวมการติดต้ังและค่าอุปกรณ์ พร้อม
ทดลองระบบ

 - 

      6.1  แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2 ป๊ัมน้ า ขนาด 7.5 แรงม้า จัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 400,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
2 ตัวๆ ละ 200,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
รายละเอียดดังน้ี
รายละเอียดดังน้ี
 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า
 - อัตราการสูบน้ าไม่น้อยกว่า  25
ลบ.ม./ช่ัวโมง
 - ใช้กับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลต์
 - วัสดุท่ีใช้มีความทนทานต่อน้ าทะเล
เป็นพิเศษ
 - รวมการติดต้ังและค่าอุปกรณ์ พร้อม
ทดลองระบบ

3 ป๊ัมน้ าแบบไดโว่ จัดซ้ือป๊ัมน้ าแบบไดโว่ ขนาดท่อ 2 น้ิว 60,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
จ านวน 10 ตัวๆ ละ 6,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
รายละเอียดดังน้ี
 - วัสดุสแตนเลส
 - ตัวป๊ัมมีขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 น้ิว
 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า
 - ใช้กับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

4 ป๊ัมน้ า ขนาด 3 แรงม้า จัดซ้ือป๊ัมน้ า ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 400,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
7 ตัวๆ ละ 57,142.86 บาท โดยมี สุพรรณบุรี

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดดังน้ี
 - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
 - ใช้ไฟ 3 เฟส
 - มีท่ีดักตะกอน
 - ตัวป๊ัมมีขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 น้ิว
 - ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลต์

5 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 50,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า สุพรรณบุรี
2,200 ลิตรต่อนาที 10 แรงม้า จ านวน
1 เคร่ือง 

   8. ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ า จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ า จ านวน 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
20 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
รายละเอียดดังน้ี
 - มีมาตรฐานวัดแรงดันอากาศ

      8.1  แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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 - มีอุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุด BCD
 - มีชุดหายใจล าดับท่ี 1
 - มีชุดหายใจส ารองล าดับท่ี 2

2 เส้ือควบคุมการลอยตัว จัดซ้ือเส้ือควบคุมการลอยตัว จ านวน 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
20 ตัวๆ ละ 25,000 บาท โดยมี สุพรรณบุรี
รายละเอียดดังน้ี
 - วัสดุทนความเค็มน้ าทะเล
 - สามารถเติมลมและปล่อยลมได้
 - วัสดุทนแรงดันใต้น้ าได้

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3 ถังด าน้ าอลูมิเนียม จัดซ้ือถังด าน้ าอลูมิเนียมขนาด S45 300,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
พร้อมวาล์ว จ านวน 20 ใบๆละ 15,000 สุพรรณบุรี
บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 - ถังท าจากอลูมิเนียม
 - สามารถบรรจุอากาศได้ไม่น้อยกว่า
45 คิวบิกฟุต
 - วัสดุทนความเค็มน้ าทะเล
 - วัสดุท าจากสแตนเลส

4 ถุงมือด าน้ าป้องกันการกัด ซ้ือถุงมือด าน้ าป้องกันการกัดของ 240,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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ปลาฉลามแบบยาวคุมหัวไหล่ จ านวน สุพรรณบุรี
3 คู่ๆ ละ 80,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี
 - ความยาวคลุมหัวไหล่
 - สามารถกันการกัดและบาดเจ็บจาก
ปลาฉลามได้
 - วัสดุทนความเค็มน้ าทะเล

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท)
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

5 สร้างสะพานทุ่นลอยน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าสร้างสะพานทุ่นลอยน้ า 1,500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ
โดยมีรายละเอียดดังน้ี สุพรรณบุรี
 - ทางเดินความกว้างไม่น้อยกว่า 3
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร
 - ทางเดินตัวที ความกว้างไม่น้อยกว่า
4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร
 - ทุ่นท าจาก พลาสติก 
PE Polyethylene
 - ขนาดทุ่น ความกว้างไม่น้อยกว่า
50 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม./ช้ิน
 - ล้อมรอบด้วยราวพลาสติก เสาตาข่าย

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 เคร่ืองมือทดสอบ Marshall Test จัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบ Marshall 432,000 จังหวัด กองช่าง
Test จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด สุพรรณบุรี
ดังน้ี
1. รายละเอียดท่ัวไป
เพ่ือหาค่าความต้านทานการไหลของ
ตัวอย่างมะตอยแบบรูปทรงกระบอก
ซ่ึงได้มาจากส่วนผสมท่ีใช้ในงานปูผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ
ทดลองด้วยวิธีเมาร์แชลล์ สามารถ
ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D -
1559 หรือ BS 598 - 107
2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 เคร่ืองทดสอบเป็นแบบต้ังโต๊ะ
มีโครงเสาสองเสาส าหรับติดต้ังคาน
พาดสามารถเล่ือนปรับระดับ ความ
สูงได้

      8.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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2.2 สามารถรับน้ าหนักในการกด
ทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 50 KN
2.3 ขับเคล่ือนการท างานด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 750 W

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2.4 มีอัตราความเร็วในการกดทดสอบ
ตัวอย่าง 50.8 มม./นาที
2.5 มีระบบป้องกันการเคล่ือนเกินพิกัด
พร้อมสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
2.6 ใช้ไฟฟ้าขนาด 220-240 V, 50HZ
1 ph จ านวน 1 เคร่ือง
2.7 อ่ืนๆ ตามรายละอียดท่ี อบจ.
สุพรรณบุรี ก าหนด

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรท่องเท่ียวโดยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุล
 2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 โครงการขยายพันธ์ุสัตว์น้ าตามแหล่ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ 6,000,000 จังหวัด กองแผนฯ

ธรรมชาติ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นการ สุพรรณบุรี

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ าให้คงอยู่กับแหล่งน้ า

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนกลุ่มองค์กร 1,500,000 จังหวัด กอง

และส่ิงแวดล้อม ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

มีจิตส านึกในการรักษาอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้า เพ่ืออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร 20,000 อ าเภอ อบต.

มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจ าปี สาธารณประโยชน์ท่ีด าเนินกิจกรรม สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

2561" ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จัดฝึกอบรม 15,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ชุมชนเข้มแข็งร่วมอนุรักษ์วัฒธรรม  -การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สระยายโสม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  -ส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรม

เรียนรู้นอกสถานท่ีร่วมกัน

 -ปลูกจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 2.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 โครงการประวัติต านานหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการอบรมสัมมนาผู้ทรงคณูวุฒิ 100,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

นามเมือง ประจ าหมู่บ้านเพ่ือปรับปรุงข้อมูลประวัติ สุพรรณบุรี

หมู่บ้าน

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ เพ่ือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ 1,950,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ กิจกรรมท่ีส าคัญทางศาสนา สุพรรณบุรี

1) โครงการจัดกิจกรรมในวันเด็ก 1,000,000

2) โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิม 700,000

พระชนมพรรษา

3) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 250,000

พระพุทธศาสนาเน่ืองในวันส าคัญทาง

ศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

ส่งเสริมประเพณีไทยทรงด า

7) โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 200,000

ชาวกระเหร่ียง

8) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 200,000

วัดเขาดีสลัก

9) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 200,000

วัดหัวเขา

10) โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 200,000

11) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เก่ียวกับ 1,850,000

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

4 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว  -เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานท่ี 3,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

 -เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิม

รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

 -เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน

และของดีเมืองสุพรรณบุรี สู่ผู้บริโภค

ภายในและภายนอกจังหวัด

5 โครงการร าลึกถึงเจ้าพระยายมราช/ เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี 100,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ช้างป่าต้นคนสุพรรณ ได้ร าลึกถึงคุณงามความดีและผลงาน สุพรรณบุรี

ของท่านจ้าพระยายมราชและน ามา

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต

6 โครงการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 1,100,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียว ภายในสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวาก สุพรรณบุรี

เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

พ.ศ 2560



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

7 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ เพ่ือด าเนินการจัดประกวดธิดา 1,500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจ าปี 2561 ดอนเจดีย์และเป็นการเทิดพระเกียรติ สุพรรณบุรี

องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวม

ถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียว และ

สนับสนุน จังหวัดสุพรรณบุรี

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยคุ้มขุนแผน บ้านเจ้าพระยา สุพรรณบุรี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยมราช พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

9 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากร และส่ือมวลชนอ่ืนๆ 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

เกิดการเรียนรู้ เกิดความมุ่งม่ันท่ีจะเป็น สุพรรณบุรี

เครือข่ายท่ีดี

10 โครงการอัศจรรย์วันสงกรานต์  -เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรม 2,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

สุพรรณบุรี การจัดงานประเพณีสงกรานต์ สุพรรณบุรี

ของจังหวัดสุพรรณบุรี

 -เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเท่ียวของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 -เพ่ือเป็นการรักษาศิลป

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

11 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 9,500,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียว สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 ของจังหวัดสุพรรณบุรี

12 โครงการอุดหนุนมูลนิธิพระบรม เพ่ือด าเนินการโครงการจัดแสดงยุทธหัตถี 5,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ สุพรรณบุรี

พระนเรศวรมหาราชและเป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

จังหวัดสุพรรณบุรี

13 โครงการอุดหนุนมูลนิธิพระบรม เพ่ือด าเนินโครงการมนต์เมืองฝัน 500,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 3D เพ่ือร่วมจัดกิจกรรม สุพรรณบุรี

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ประจ าปี 2561

14 โครงการปรับปรุงเปล่ียนพรมอาคาร ด าเนินการเปล่ียนพรมอาคารสถาน 1,000,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าหลังท่ี 3 แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิม สุพรรณบุรี

พระเกียรติ อาคารท่ี 3 พ้ืนท่ี 2,159 

ตร.ม. 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

15 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  -กิจกรรมวันลอยกระทง 100,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  -กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ ท่าเสด็จ

เทศบาลต าบลท่าเสด็จ  -กิจกรรมวันสงกรานต์

 -กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา

16 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี  -อุดหนุนส่วนราชการ 15,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ในการจัดงานประเพณีสงมกรานต์ ท่าเสด็จ

ประจ าปี 2561

17 โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรีในการ  -อุดหนุนส่วนราชการ 30,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ท่าเสด็จ

ประจ าปี 2561

18 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โคกโคเฒ่า

19 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด เพ่ือจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัด 25,000 อ าเภอเมือง อบต.

สุพรรณบุรี  ตามโครงการจัดงานประเพณี สุพรรณสบุรี ตามโครงการจัดงาน โคกโคเฒ่า

แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

ประจ าปี 2561 สุพรรณบุรี ประจ าปี 2561

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

20 โครงการจัดงานประเพณีท้องถ่ิน ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี 70,000 อ าเภอเมือง อบต.

ท้องถ่ินต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ดอนก ายาน

วันเด็ก ฯลฯ

21 โครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้ามหา ด าเนินการอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

สงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจ าปี 2561 "เย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ดอนก ายาน

ประจ าปี 2561

22 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ด าเนินการอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 25,000 อ าเภอเมือง อบต.

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 แห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ดอนก ายาน

ประจ าปี 2561

23 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ดอนมะสังข์

24 โครงการจัดงานศาสนาวัฒนธรรม และ ค่าใช้จ่ายในงานศาสนาวัฒนธรรม และ 100,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ประแพณีท้องถ่ิน  ประเณีท้องถ่ิน จ านวน 4 ชุมชน บางกุ้ง

25 ต าบลไผ่ขวางร่วมสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของคนไทยให้คง ไผ่ขวาง

อยู่ต่อไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

26 สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

ประเพณีสารทลาว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของคนไทยให้คง ไผ่ขวาง

อยู่ต่อไป

27 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียน จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

พรรษา วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของคนไทยให้คง ไผ่ขวาง

อยู่ต่อไป

28 "เย็นท่ัวหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

ประจ าปี 2561 สุพรรณบุรี ตามโครงการ "เย็นท่ัวหล้า ไผ่ขวาง

มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจ าปี

2561

29 ประเพณีแห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด 25,000 อ าเภอเมือง อบต.

ประจ าปี 2561 สุพรรณบุรี ตามโครงการประเพณี ไผ่ขวาง

แห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี ปราจ าปี

2561

30 อุดหนุนท่ีท าหารปกครองจังหวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท าการ 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

สุพรรณบุรี โครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้า ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ดอนตาล

มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจ าปี

2561

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

31 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือจ่ายเป็นเงืนอุดหนุนให้กับท่ีท าการ 25,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ดอนตาล

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561

32 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 300,000 อ าเภอ อบต.ยางนอน

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เดิมบางนาบวช

33 โครงการสงเสริมการจัดงานลอยกระทง จัดโครงการวันลอยกระทง 200,000 อ าเภอ อบต.ยางนอน

เดิมบางนาบวช

34 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 150,000 อ าเภอ อบต.

ท้องถ่ินไทย-ญวน ประเพณีแห่แม่พระทาง บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

สานน้ า ตามโครงการ

35 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน 40,000 อ าเภอ อบต.

จังหวัดสุพรรณบุรี พรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี สองพ่ีน้อง ต้นตาล

2561

36 โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 20,000 อ าเภอ อบต.

ประเพณีท้องถ่ินและวันส าคัญทางศาสนา บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

ตามโครงการ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

37 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 อ าเภอ อบต.

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

2561

38 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน 50,000 อ าเภอ อบต.

ประเพณีลอยกระทง ต าบลทุ่งคอก สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

39 โครงการจัดงาน "เย็นท่ัวหล้า" อุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดงานประเพณี 30,000 อ าเภอ อบต.

มหาสงกรานต์ สงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

40 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี จัดพิธีสรงน้ าพระรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 170,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเข้า สระยายโสม

กิจกรรม จ านวน 500 คน

41 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 120,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

โดยมีประชาชนต าบลสระยายโสม สระยายโสม

เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คย

42 โครงการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมฟ้ินฟูสืบสานอนุรักษ์ 150,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ไทยทรงด า วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด า สระยายโสม

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

พ.ศ 2560



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

43 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัด 20,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 สุพรรณบุรี สระยายโสม

44 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแห่ 30,000 อ าเภอ อบต.

เทียนเข้าพรรษา สามชุก วังลึก

45 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการ 50,000 อ าเภอ อบต.

จัดงานประเพณีสงกรานต์ สามชุก วังลึก

46 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสามชุก เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณี อ าเภอ อบต.

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณี แห่เทียนพรรษา 40,000 สามชุก วังลึก

เย็นท่ัวหล้า หมาสงกรานต์ ประเพณีเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ 30,000

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 2.4 แผนงำนกำรเกษตร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 ค่าบ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอน เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ ารุงรักษา 5,000,000 จังหวัด กอง

ทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอนงานบ ารุง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท

รักษาทางน้ าได้แก่ แม่น้ าท่าจีน 

ระยะทาง 123 กิโลเมตร และคลอง

ระบายน้ า จ านวน 6 สาย ระยะทาง

38 กิโลเมตร 

2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่น้ า คู คลอง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่น้ า คู คลอง โคกโคเฒ่า

3 ก าจัดผักตบชวา จ้างเหมาก าจัดผักตบชวาภายในต าบล 50,000 อ าเภอ อบต.

ต้นตาล สองพ่ีน้อง ต้นตาล

4 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก าจัด 50,000 อ าเภอ อบต.

ในคูคลอง ผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองเพ่ือให้ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

การระบายน้ าไหลได้สะดวก

5 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือจ่ายตามโครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า 20,000 อ าเภอ อบต.

เฉลิมพระเกียรติฯ รักษาแผ่นดิน สามชุก วังลึก

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 2.5 แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและ 20,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากร ท่าเสด็จ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ ให้ความรู้ผู้ประกอบการเล้ียงสัตว์ 30,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ของเสียและน้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาน้ าเสียและมีจิตส านึก ท่าเสด็จ

ในการอนุรักษ์แหล่งน้ า

3 โครงการรณรงค์แยกขยะภายในต าบล เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

โคกโคเฒ่า โครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายใน โคกโคเฒ่า

ต าบล

4 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ ด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบ 30,000 อ าเภอเมือง อบต.

อย่างย่ังยืน การจัดการขยะอย่างย่ังยืน ดอนก ายาน

5 โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน ด าเนินการตามโครงการจัดการขยะใน 20,000 อ าเภอเมือง อบต.

หมู่บ้าน ดอนก ายาน

6 โครงการกิจกรรมการจัดการขยะและ เพ่ือรณรงค์ในเร่ืองการจัดการขยะและ 100,000 อ าเภอเมือง อบต.

ส่ิงแวดล้อมต าบลดอนมะสังข์ รักษาส่ิงแวดล้อมฯ ดอนมะสังข์

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

7 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 340,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

จ านวน 4 ชุมชน บางกุ้ง

8 โครงการคัดแยกขยะ จัดอบรม/จัดรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือให้ 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

ประชาชนในเขตต าบลไผ่ขวาง มี ไผ่ขวาง

จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม

9 ด าเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด จัดอบรม/จัดรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือให้ 50,000 อ าเภอเมือง อบต.

"3Rs-ประชารัฐ" ประชาชน ในเขตต าบลไผ่ขวาง มีความ ไผ่ขวาง

รู้เร่ืองชนิดของขยะ สามารถแยกขยะ

และน ากลับมาเพ่ือมูลค่า และน ากลับมา

ใช้ใหม่เป็นการลดปริมาณขยะ

10 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

ปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ โครงการลดปริมาณขยะโดยการ ไผ่ขวาง

คัดแยกขยะ

11 โครงการส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ของ จัดโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์ 100,000 อ าเภอ อบต.

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ส่ิงแวดล้อมในต าบล เดิมบางนางบวช ยางนอน

งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

12 โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าชชีวภาพ จัดโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ์ 100,000 อ าเภอ อบต.

เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในต าบล เดิมบางนางบวช ยางนอน

13 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน จัดท าโครงการเก่ียวกับการจัดการขยะ 100,000 อ าเภอ อบต.

ครัวเรือน มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เดิมบางนางบวช ยางนอน

14 โครงการบ้านน่าอยู่ส่ิงแวดล้อมดีปลอด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่าอยู่ฯ 30,000 อ าเภอ อบต.

โรคปลอดขยะ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลทุ่งคอก สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

15 โครงการคัดแลกขยะและน าไปใช้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ 50,000 อ าเภอ อบต.

ประโยชน์ และน าไปใช้ประโบชน์ เช่น ปุ๋ยจากขยะ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

พลาสติกรีไซด์เค้ิล เป็นต้น

16 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เน่ืองในวันส าคัญ 60,000 อ าเภอ อบต.

ต่างๆ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

17 โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิต ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ 25,000 อ าเภอ อบต.

ส านึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

18 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน ด าเนินการก าจัดผักตบชวา และวัชพืช 100,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

แหล่งน้ าสาธารณะภายในเขตรับผิดชอบ ตามแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี สระยายโสม

รับผิดชอบเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม

เน่ืองจากผักตบชวาและวัชพืชกีดขวาง

ทางระบายน้ า

19 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตชุมชน อบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่ 40,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลเพ่ือให้ สระยายโสม

มีความรู้เร่ืองการลดปริมาณและความ

เป็นพิษของมูลฝอย

20 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ า ท าความสะอาดขุดลอกท่อและราง 100,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

ระบายน้ าชุมชนในเขตเทศบาลเพ่ือ สระยายโสม

ก าจัดส่ิงปฏิกูลออกจากครัวเรือนและ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์เช้ือโรค

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 โครงการก่อสร้างจุดรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 1,200,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่าเสด็จ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 3.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 3.4 แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม



 3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



3.7 แผนงำนงบกลำง

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

พ.ศ. 2561
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

พ.ศ 2560



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



3.8 แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โคกโคเฒ่า

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



3.9 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมา 100,000 อ าเภอ อบต.

โครงการอันเน่ืองมาจากรพระราชด าริของ บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สองพ่ีน้อง ต้นตาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ตามโครงการ

อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรขยำยฐำนโอกำสและคุณภำพในกำรศึกษำทุกระดับให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน
 4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



4.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



4.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



4.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรส่งเสริมให้กีฬำอยู่ในหัวใจชำวสุพรรณบุรีและมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
 5.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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

 5.2 แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการส่งเสริมสนุบสนุนการแข่งขัน จัดโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและ 50,000 อ าเภอ อบต.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560



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

 5.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560



 5.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 30,000 อ าเภอ อบต.

สัมพันธ์ต าบลทุ่งคอก แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงงานสัมพันธ์ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก
ภายในต าบลทุ่งคอก

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560





6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรส่งเสริมสถำบันของชำติ และกำรน ำกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรบริหำรและบริกำรเพ่ือประโยชน์ของประชำชน
 6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

ตรวจจับน้ ามัน พร้อมระบบสัญญาณดาวเทียม จ านวน

ไม่น้อยกว่า 60 คัน 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

5 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกัน ซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับป้องกัน 100,000 จังหวัด กองแผนฯ

ไวรัสและสปายแวร์ ไวรัสและสปายแวร์ติดต้ังเคร่ือง สุพรรณบุรี

คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

6 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 300,000 จังหวัด กองแผนฯ

ข้อมูลสารสนเทศ ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 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 โครงการเลือกต้ังผ็บริหารท้องถ่ินและ จัดเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก 100,000 อ าเภอเมือง เทศบาลต าบล

สมาชิกสภารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินรวมท้ังการเลือกต้ังซ่อม ท่าเสด็จ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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 โครงการการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน ด าเนินการการเลือกต้ังส าหรับการ 250,000 อ าเภอเมือง อบต.

สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โคกโคเม่า

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

25 โครงการจัดการเลือกต้ังส 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.

ซ้ือค่าวัสดุ 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 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

30 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ าด่ืม ในการ 50,000 อ าเภอ อบต.

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ขับเคล่ือนแผนชุมชน การจัดท าและ สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี

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
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

36 โครงการงานรัฐพิธีต่างๆ จัดงานหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริม 50,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล

เอกลักษณ์ประเพณีท้องถ่ินและงาน สระยายโสม

รัฐพิธีต่างๆ

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

ทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ สระยายโสม

เทศบาลฯ

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

จัดประชุมประชาคม การพัฒนา บริการต่างๆ เช่น ประชุมประชาคม สามชุก

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
5 โครงการอบรมการแก้ไขปัญหาการ เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการ ค่าอาหาร 20,000 อ าเภอ อบต.

ทุจริตของภาครัฐ และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี สองพ่ีน้อง ต้นตาล
จ าเป็นและเก่ียวข้อง

6 โครงการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานในการ 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 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน 30,000 อ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบล
ท้ัง 5 ชุมชน สระยายโสม

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

11 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม 40,000 อ าเภอ อบต.
จริยธรรม โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม สามชุก วังลึก

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



จริยธรรม

 6.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา  -เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริม 100,000 จังหวัด ส านักปลัดฯ

มหาราชินี ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออก สุพรรณบุรี
ถึงความรักความกตัญญูกตเวทิตา

ต่อผู้เป็นแม่ ผ่านการท ากิจกรรม

พ.ศ. 2560โครงกำร/กิจกรรม พ.ศ 2559งบประมำณ



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 6.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เป็นค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน 40,000,000 จังหวัด กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
หลังใหม่ หลังใหม่ วงเงินจ านวน 40 ล้าน โดย

เป็นการด าเนินงานก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน มีรายละเอียดดังน้ี
1) งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง
ภ่ายใน
2) งานระบบอาคารและระบบอากาศ
3) งานครุภัณฑ์ส านักงาน
4) งานลิฟท์โดยสาร
5) งานภูมิสถาปัตย์และงานภายนอก
อาทิ ร้ัว ถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ
สวนหย่อม ระบบระบายน้ าลอ่ืนๆ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



 6.5 แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการรณรงค์รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 10,000 อ าเภอเมือง อบต.

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ต่างๆ ในการรณรงค์ให้ประชาชนเกิด ดอนตาล
พระเจ้าอยู่หัว ส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

งบประมำณ



 6.6 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าสุข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 40,000 อ าเภอเมือง อบต.

ดอนตาล

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มำตรฐำน
 7.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

พ.ศ. 2560พ.ศ 2559งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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.

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560พ.ศ 2559
งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม



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.

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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.

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500,000 จังหวัด กองช่าง
seal  สายคลองยายแก้ว - กระจัน  385 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพ้ืนท่ี สุพรรณบุรี
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(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.

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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
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ช่วงท่ี 1 กม.ท่ี 0+225 ถึง กม.ท่ี 0+407ตร.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 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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
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บ้านสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 
จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.ท่ี 1+640 ถึง ตร.ม. ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กม.ท่ี 2+640 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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 ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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 
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ระยะทาง 1,000 เมตร หักสะพาน 1,800,000 จังหวัด กอง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านประทุนทอง 31.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง สุพรรณบุรี พัฒนาชนบท
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 -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 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.
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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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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 อ าเภอเมือง อบต.
จากบริเวณบ้านนายสุรินทร์ เสือเปรม เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว ดอนก ายาน
ถึงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 28.00 เมตร 
(หลังท่ี 2)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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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.)

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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นายปอย มาโสมพันธ์ พร้อมแยกถึงนา
นางจันทร์เพ็ญ เสือเปรม 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,150 เมตร
(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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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.

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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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 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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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 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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) 

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

95 ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 134,200 อ าเภอ อบต.
หมู่ท่ี 13 จากทางแยกถนนทางหลวง ระยะทาง  700 เมตร สองพ่ีน้อง ทุ่งคอก

พ.ศ. 2561
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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

 7.2 แผนงำนกำรเกษตร
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ค่าก าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ า บางกุ้ง

 7.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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.

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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 าบลสระแก้วเมตร 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

งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม



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
ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
9 โครการซ่อมสร้างถนนด้ยผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 340,000 อ าเภอ อบต.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 จากข้างบ้านหรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 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.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ 2560 พ.ศ. 2561



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


