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

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

 

1.1 บทน า  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

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

 

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

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

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

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

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

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณ             
ซึ่งจะน าไปใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 



ผด ๑

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามยทุธศาสตร์ งบประมาณ โครงการทัง้หมด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.00 505,000 0.17

 1.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 1.00 4,000,000 1.34

รวม 2 2.00 4,505,000 1.51

2. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการ

    ท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.00 7,200,000 2.41

  2.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 19 19.00 35,230,000 11.78

  

 

รวม 21 21.00 42,430,000 14.19

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุพรรณบุรี
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามยทุธศาสตร์ งบประมาณ โครงการทัง้หมด

3. ยุทธศาสตร์การยกระดบัคุณภาพชวีิตและ

    ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.00 250,000 0.08

    3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.00 6,690,000 2.24

    3.3 แผนงานสาธารณสุข 11 11.00 46,693,500 15.62

    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.00 1,850,000 0.62

    3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5.00 12,640,000 4.23

 

รวม 22 22.00 68,123,500 22.79

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ

   คุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับ

   ความตอ้งการประชาชน

    4.1  แผนงานการศึกษา 6 6.00 22,700,000 7.59

    4.2  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 2.00 3,500,000 1.17

รวม 8 8.00 26,200,000 8.76

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ

   ชาวสุพรรณบุรีและมคีวามสามารถทางดา้น

   กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

     5.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 2.00 28,480,000 9.54

รวม 2 2.00 28,480,000 9.54
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามยทุธศาสตร์ งบประมาณ โครงการทัง้หมด

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิสถาบนัของชาติและ

   การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือ

   ประโยชน์ของประชาชน

   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 8.00 5,529,400 1.85

   6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.00 300,000 0.10

รวม 9 9.00 5,829,400 1.95

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบ

    สาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีใหม้าตรฐาน

    7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 30.00 83,551,000 27.95

    7.2  แผนงานการเกษตร 4 4.00 9,600,000 3.21

    7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.00 3,181,000 1.06

    7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.00 27,032,000 9.04

รวม 36 36.00 123,364,000 41.26

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 298,931,900 100.00
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ผด 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกรสู่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ 505,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวดัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

และเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้

การลดต้นทนุการผลิต และศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อสร้างความรู้ด้าน

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตใหก้ับ

เกษตรกร และเพิ่มรายได้ใหเ้กษตรกร 6

ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

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

ประจ าป ี2563 และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภค สุพรรณบรีุ

และการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจังหวดั ส่งเสริมใหเ้กษตร

ผู้เล้ียงสัตวม์ีการปรับปรุงสายพนัธุร์ะบบ

การเล้ียง รวมถึงการท าการเกษตรและ

เล้ียงแบบผสมผสานมาเปน็จุดดึงดูดการ

ทอ่งเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

7

 1.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ

 2.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการอนุรักษด้์านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,000,000 จังหวดั กอง

และส่ิงแวดล้อม อบรมใหค้วามรู้กับบคุลากรของ อบจ. สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

สุพรรณบรีุ และหน่วยงานต่างๆ ภายใน

จังหวดัสุพรรณบรีุ ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป และกิจกรรมเพื่อการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน การ

จัดการวชัพชืในแหล่งน้้า การบ้าบดั

น้้าเสีย การควบคุมมลพศิทางอากาศ

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก การส้ารวจและวเิคราะห์

ทรัพยากรธรรมชาติ พนัธุพ์ชื พนัธุสั์ตว์

ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่การอนุรักษ์

แหล่งน้้า 

พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 โครงการขยายพนัธุสั์ตวน์้้าตามแหล่ง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน์้้าในแหล่งน้้าต่างๆ 6,200,000 จังหวดั กองพฒันา

ธรรมชาติ ของจังหวดัสุพรรณบรีุ และเปน็การ สุพรรณบรีุ ชนบท

อนุรักษพ์นัธุสั์ตวน์้้าใหค้งอยู่กับแหล่งน้้า

ของจังหวดัสุพรรณบรีุ  เปน็การสร้าง

แหล่งอาหารเพื่อการบริโภคใหแ้ก่

ประชาชน โดยเบกิจ่ายเปน็ค่าจัดหา

พนัธุป์ลา อาท ิปลาสวาย ปลาบกึ กุ้ง

ก้ามกราม ปลาม้า ปลาคัง ฯลฯ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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 2.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 1,350,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวนัส้าคัญแหง่ชาติ พระพทุธศาสนาวนัส้าคัญของชาติ สุพรรณบรีุ

โดยมีรายการ ดังนี้

1. โครงการจัดกิจกรรมในวนัเด็ก และ

วนัส้าคัญของไทย จ้านวน 850,000

บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมในวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา จ้านวน 200,000 บาท

3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พระพทุธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 300,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 โครงการสืบสานศิลปะ วฒันธรรม เพื่อเปน็การส่งเสริมการอนุรักษถ์ึง 6,130,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ สุพรรณบรีุ

ความเชื่อทางศาสนาที่ส้าคัญๆ จารีต

ประเพณี ภมูิปญัญาศิลปะการแสดง

สืบสานอนุรักษส่ิ์งที่บรรพบรุุษได้สร้าง

ไวข้องทอ้งถิ่น โดยด้าเนินกิจกรรมดังนี้

1. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

เปน็เงิน 1,530,000 บาท

2. โครงการสืบสานวฒันธรรมงาน

ประจ้าปศีาลตายาย เปน็เงิน

300,000 บาท 

3. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เปน็เงิน 600,000 บาท

4. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร

กลางน้้า เปน็เงิน 100,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

เปน็เงิน 2,100,000 บาท

6. โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา

เปน็เงิน 400,000 บาท

7. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ชาติพนัธุจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ เปน็เงิน

700,000 บาท

8. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เปน็เงิน 400,000

บาท

3 โครงการอัศจรรย์วนัสงกรานต์ สุพรรณบรีุ เพื่อเปน็การส่งเสริมและสนับสนุน 2,000,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

ประจ้าป ี2563 การทอ่งเที่ยวของจังหวดัสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

เพื่อเปน็การรักษาศิลปวฒันธรรม

ประเพณีอันดีงาม เปน็การส่งเสริม

จารีตประเพณี วฒันธรรม การทอ่งเที่ยว

การส่งเสริมการลงทนุและพาณิชยกรรม

ของราษฎรในพื้นที่จังหวดัสุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4 โครงการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์สถานที่ เพื่อส่งเสริมพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 500,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

ทอ่งเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย คุ้มขุนแผน บา้นเจ้าพระยา สุพรรณบรีุ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ยมราช พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

5 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวดั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 2,000,000 จังหวดั ส้านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน สุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ อาท ิกิจกรรมแรลล่ี

เพื่อการทอ่งเที่ยว กิจกรรมเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพนัธส์ถานที่ทอ่งเที่ยวของ

จังหวดัสุพรรณบรีุผ่านส่ือต่างๆ

6 โครงการประกวดธดิาดอนเจดีย์ เพื่อเปน็การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลป 1,500,000 จังหวดั ส้านักปลัดฯ

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่นจังหวดั สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ และเพื่อส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวของจังหวดัสุพรรณบรีุ

7 โครงการร้าลึกถึงเจ้าพระยายมราช : เพื่อใหป้ระชาชนชาวจังหวดัสุพรรณบรีุ 50,000 จังหวดั ส้านักปลัดฯ

ช้างปา่ต้นคนสุพรรณ ได้ร้าลึกถึงคุณงามความดีและผลงาน สุพรรณบรีุ

ของทา่นจ้าพระยายมราชและน้ามา

เปน็แบบอย่างที่ดีในการด้าเนินชีวติ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1,000,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

การทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวภายในสถาน สุพรรณบรีุ

แสดงพนัธุสั์ตวน์้้าบงึฉวากเฉลิม

พระเกียรติฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการบงึฉวากสามัคคี สดุดี

พระปยิะมหาราช  จ้านวนเงิน 

60,000 บาท

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

บงึฉวาก จ้านวนเงิน 80,000 บาท

3. โครงการบงึฉวากเดินตามรอยพอ่ 

สานต่อความดี จ้านวนเงิน 60,000

บาท

4. โครงการปใีหม่สุขสันต์ วนัเด็กหรรษา

เริงร่าตรุษจีนบงึฉวาก จ้านวนเงิน

160,000 บาท

5. โครงการมาฆบชูา เติมรักด้วยความดี

วถิีชาวพทุธบงึฉวาก จ้านวนเงิน 

80,000 บาท

6. โครงการบงึฉวากสวรรค์แหง่การ

ทอ่งเที่ยว จ้านวนเงิน 60,000 บาท

7. โครงการบงึฉวาก แดนมหศัจรรย์

สุขสันต์วนัสงกรานต์ จ้านวนเงิน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

120,000 บาท

8. โครงการสัปดาหส่์งเสริมพทุธศาสนา

"เที่ยวบงึฉวากหวัใจสีขาว" จ้านวนเงิน

60,000 บาท

9. โครงการรักน้้า รักปลา สุขหรรษา

มาบงึฉวาก จ้านวนเงิน 60,000 บาท

10. โครงการบงึฉวากรวมใจ เทดิไท้

องค์ราชัน จ้านวนเงิน 100,000 บาท

11. โครงการบงึฉวากสานสายใจ 

ดวงใจใหแ้ม่ จ้านวนเงิน 100,000 บาท

12. โครงการบงึฉวากมหาสนุก สวรรค์

แหง่โลกใต้น้้า จ้านวนเงิน 60,000 

บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

9 โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบรีุสู่เมือง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์ทาง 1,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

ดนตรีโลก ดนตรีทกุแขนงต้ังแต่ระดับชุมชน สุพรรณบรีุ

ระดับชาติ และนานาชาติ ส่งเสริมใหม้ี

ลานดนตรีในพื้นที่ชุมชนเมือง ออกแบบ

และสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ทางดนตรีใน

เขตชุมชนของจังหวดัสุพรรณบรีุ  เพื่อ

การประชาสัมพนัธแ์ละการส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว จัดกิจกรรมพฒันา

บคุลากรทางการดนตรี ต่อยอดไปสู่

ระดับสากล ด้าเนินการรวบรวมข้อมูล

ทางดนตรีของจังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อ

การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์

ผลักดันใหจ้ังหวดัสุพรรณบรีุเปน็ศูนย์

กลางทางการดนตรีของภมูิภาค และ

ของโลกในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

10 โครงการจัดท้านิทรรศการ "ศาสตร์ เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติสมเด็จ 1,000,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

พระราชา" ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร พระนเรศวรมหาราช และพระบาท สุพรรณบรีุ

มหาราช และพระบาทสมเด็จพระบรม สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศ มหาภมูิพล

ชนกาธเิบศ มหาภมูิพลอดุลยเดช อดุลยเดชบรมนาถบพติร ซ่ึงเปน็การ

บรมนาถบพติร งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยวของ

ประจ้าป ี2563 จังหวดัสุพรรณบรีุ 

11 โครงการประกวดวาดภาพสวรรค์โลก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 200,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

ใต้น้้าบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดวาดภาพสวรรค์โลกใต้น้้า สุพรรณบรีุ

บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแบรนด์เพื่อ เพื่อประชาสัมพนัธส์ถานแสดงพนัธุ์ 500,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

ประชาสัมพนัธส์ถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้้า สัตวน์้้าบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ สุพรรณบรีุ

บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

13 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม้ีความ 2,000,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

และส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยวภายใน สวยงามโดดเด่นมความหลากหลาย สุพรรณบรีุ

สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้้าบงึฉวากเฉลิม อยู่ตลอดเวลา เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

พระเกียรติฯ ที่เข้าเที่ยวชมเกิดความประทบัใจ เปน็

จุดถ่ายภาพบริการใหก้ับนักทอ่งเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

14 ปรับปรุงหลังคาโดม บริเวณทางเข้า ความกวา้งไม่น้อยกวา่ 10 เมตร 600,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

ด้านหน้าตู้จ้าหน่ายบตัรอาคารหลังที่ 1, 2 ความยาวไม่น้อยกวา่ 87 เมตร สุพรรณบรีุ

สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้้าบงึฉวากเฉลิม

พระเกียรติฯ 

15 ค่าซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ต่อเติม 500,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

สถานที่ทอ่งเที่ยว (เรือนคุ้มขุนแผน ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างสถานที่ทอ่งเที่ยว สุพรรณบรีุ

บา้นเจ้าพระยายมราช) ต่างๆ อาท ิเช่น เรือนคุ้มขุนแผน

บา้นเข้าพระยายมราช (ยะมะรัชโช) 

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเดจีย์ และ

ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ซ่ีงเปฌนทรัพย์สิน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

สุพรรณบรีุ และหรือเปน็อาคารที่

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

ชอใช้ยืมจากส่วนราชการอื่น

16 ค่าปรับปรุงบริเวณภายใน-ภายนอก เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงบริเวณภายใน- 3,000,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

โดยรอบอาคารหลังที่ 3 (บงึฉวาก) ภายนอก โดยรอบอาคารหลังที่ 3 สุพรรณบรีุ

สวรรค์แหง่โลกใต้ทะเลภายในสถาน

แสดงพนัธุสั์ตวน์้้าบงึฉวากเฉลิม

พระเกียติฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

17 ค่าปรับปรุงหลังคาลานแสดงโชวค์นเล่น ค่าปรับปรุงหลังคาลานแสดงโชวค์นเล่น 600,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

กับจระเข้บริเวณบอ่จระเข้ (บงึฉวาก) กับจระเข้ บริเวณบอ่จระเข้ภายใน สุพรรณบรีุ

สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้้าบงึฉวาก

เฉลิมพระเกียรติฯ จ้านวน 1 หลัง

18 อุดหนุนจังหวดัสุพรรณบรีุ ตามโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรืมการทอ่งเที่ยว 1,800,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวดั ของจังหวดัสุพรรณบรีุ และดึงดูด สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ กิจกรรมจัดงานเทศกาลปใีหม่ นักทอ่งเที่ยวใหเ้ดินทางมาทอ่งเที่ยว

"Suphanburi Festival 2020" ในช่วงเทศกาลปใีหม่ (2563) เปน็การ

(Countdown สุพรรณบรีุ 2563) เพิ่มรายได้และจ้านวนนักทอ่งเที่ยวใน

เขตพื้นที่จังหวดัสุพรรณบรีุ

19 อุดหนุนจังหวดัสุพรรณบรีุ ตามโครงการ เพื่อเปน็การอนุรักษแ์ละส่งเสริม 9,500,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

จัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษาจังหวดั ประเพณีเข้าพรรา เสริมสร้างความ สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ ประจ้าป ี2563 เข้มแข็งใหก้ับชุมชนในจังหวดั

สุพรรณบรีุ  ทางด้านวฒันธรรม

ประเพณีส่งเสริมใหเ้กิดความรัก

ความสามัคคี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดบัคุณภาพชวีิตและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
 3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและสุขภาพ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายด้านการพฒันา 250,000 จังหวดั กอง

ของบคุลากร อบจ. คุณภาพชีวติและสุขภาพของ บคุลากร สุพรรณบรีุ การเจ้าหน้าที่

อบจ. 

 - โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมบคุลากรของ อบจ.สุพรรณบรีุ

ประจ าป ี2563 จ านวน 50,000 บาท

  - โครงการฝึกอบรมการจัดท าคู่มือ

การปฏบติัราชการ (Work Manual) 

จ านวน 100,000 บาท

 - โครงการองค์กรแหง่ความสุข

(Quality of Work Life)

จ านวน 100,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 ค่าใช้จ่ายในงานปอูงกันและบรรเทา เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์ในงานปอูงกัน 2,000,000 จังหวดั กอง

สาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยั และการรักษา สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ความสงบเรียบร้อย โดยจัดต้ังเตรียม

ความพร้อมเปน็ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ

ภยัต่างๆ อาท ิอัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั

อุบติัเหตุทางถนน ภยัหนาว ภยัแล้ง 

และภยัอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวดั

สุพรรณบรีุ ตลอดจนการฝึกอบรม และ

ศึกษาดูงานใหก้ับบคุลากรของ อบจ.

สุพรรณบรีุ หน่วยงานต่างๆ ภายใน

จังหวดั กลุ่มอาสาสมัครมูลนิธกิารกุศล 

ประชาชนทั่วไปที่ปฏบิติังานในการ

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ปฎบิติั

ตาม พรบ.ปอูงกันและบรรเทาสาธารณ-

ภยั พ.ศ. 2550

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปอูงกันชีวติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม 4,690,000 จังหวดั กอง

และทรัพย์สินของประชาชน ศักยภาพในการปอูงกันชีวติและ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดการ

ซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือ

ข่าย และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง และ

เชื่อมโยงบรูณาการระบบกล้อง

โทรทศัน์วงจรปดิในพื้นที่อ าเภอเมือง

อ าเภอสองพี่น้อง อ าเภออู่ทอง อ าเภอ

หนองหญ้าไซ

ประกอบไปด้วยจุดติดต้ังกล้องโทรทศัน์

วงจรปดิ จ านวน 18 จุด กล้องโทรทศัน์

วงจรปดิ 40 ตัว ดังนี้

1. พื้นที่อ าเภอหนองหญ้าไซ จ านวน 3

จุด กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน 6

ตัว

 1.1 บริเวณแยกทางเข้าวดัหนอง

กระถิน จ านวน 2 ตัว

 1.2 บริเวณแยกหนองโก จ านวน 2 ตัว

 1.3 บริเวณแยกหนองกะอิฐ จ านวน

2 ตัว

รายละเอียดในพื้นที่อ าเภอหนองหญ้าไซ

จะติดต้ังบนแนวสายเคเบลิใยแก้ว
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

น าแสงแนวเดมที่เดินไวต้ามแนวถนน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365 

ซ่ึงเชื่อมโยงระหวา่งพื้นที่ อบต.ทพัหลวง

กับพื้นที่ อบต.หนองหญ้าไซ

2. พื้นที่อ าเภอเมือง จ านวน 4 จุด

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน 10 ตัว

 2.1 บริเวณแยกปอูมต ารวจโคกโคเฒ่า

จ านวน 4 ตัว

 2.2 บริเวณหน้าวดัโคกโคเฒ่า จ านวน

2 ตัว

 2.3 บริวเณจุดกลับรถทางแยกเข้า

สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน จ านวน 2

ตัว

 2.4 บริเวณหน้าหมู่บา้น PP9 จ านวน

2 ตัว

รายละเอียดในพื้นที่อ าเภอเมืองเดิน

สายเคเบลิใยแก้วน าแสงขนาด 6 แกน

(Core) จากจุดเชื่อมต่อแยกไฟแดง

โคกโคเฒ่าไปตามแนวถนนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 333 ถึงบริเวณที่พกั

สายตรวจโคกโคเฒ่า ระยะทางประมาณ

2,500 เมตร และเชื่อมต่อสายเคเบลิ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ใยแก้วน าแสงที่เคยเดินผ่านแล้ว

จ านวน 2 จุด

3. พื้นที่อ าเภออู่ทอง จ านวน 4 จุด

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน 8 ตัว

3.1 บริเวณแยกคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง

จ านวน 2 ตัว

3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนอู่ทองวทิยา

จ านวน 2 ตัว

3.3 บริเวณหน้าวดัเขาพระศรีสรร 

เพชญาราม จ านวน 2 ตัว

3.4 บริเวณตลาดนัดก านันเสริม

จ านวน 2 ตัว

รายละเอียดในพื้นที่อ าเภออู่ทอง เดิน

สายเคเบลิใยแก้วน าแสงจากสถานี

ต ารวจภธูรอู่ทอง ผ่านถนนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 333จนถึงจุดตัด

ถนนวนิยานุโยคบริเวณที่พกัสายตรวจ

อู่ทองผ่านหน้าโรงเรียนอู่ทอง ส้ินสุดที่

แยกคลองมะขามเฒ่า ระยะทาง

ประมาณ 3,800 เมตร 

4. พื้นที่อ าเภอสองพี่น้อง จ านวน 7 จุด

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ าวน 16 ตัว
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4.1 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข

3260 แยกวดัโคกงูเหา่ จ านวน 2 ตัว

4.2 บริเวณหน้าวทิยาลัยการอาชีพ

อู่ทอง จ านวน 2 ตัว

4.3 บริเวณแยกที่พกัสายตรวจพระเทพ

สุธ ีจ านวน 2 ตัว

4.4 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 

3260 แยกทา่จัด จ านวน 2 ตัว

4.5 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 

3260 แยกเข้าโรงเรียนพระแม่

ประจักษ ์จ านวน 2 ตัว

4.6 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 

3260 แยกสองพี่น้องสระวา่ยน้ า

จ านวน 2 ตัว

4.7 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 

3260 แยกทางเข้าวดัดงตาล จ านวน

2 ตัว

4.8 รายละเอียดในพื้นที่อ าเภอ

สองพี่น้อง เดินสายเคเบลิใยแก้วน าแสง

จากจุดเชื่อมต่อบริเวณข้างเทศบาล

เมืองสองพี่น้อง ข้ามสะพานบางล่ี

ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3260
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ผ่านหน้าวทิยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ส้ินสุดที่บริเวณแยกทางเข้าวดัหนอง

งูเหา่ ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้

1. กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดไอพี

จ านวน 40 ตัว

2. เคร่ืองบนัทกึภาพ  จ านวน 1 ชุด

3. โทรทศัน์สี แอลอีดี (LED TV) ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์แบบที่ 2 ขนาด 42 U 

จ านวน 1 ชุด

5. CCTV Cabinet Box กันน้ าพร้อม

อุปกรณ์ (พดัลม+ชุดจ่ายไฟ AC) 

พร้อมเบรกเกอร์ชุดกราวด์) จ านวน 

1 ชุด

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 

Switch 4 ports Industrial Grade

ส าหรับติดต้ังภายนอก จ านวน 18 ชุด

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic

(SFP) Mini Gigabit (20 KM.) จ านวน

36 ตัว
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

8. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord 

แบบ Fc to LC) จ านวน 7 ชุด

9. สายไฟเบอร์ (Fiber Patch Cord 

แบบ Lc to LC) จ านวน 7 ชุด

10. กล่องกระจายสัญญาณ (Splice

Horizontal Closure) 12 Cores

จ านวน 6 ตัว

11. รางไฟฟาู (AC Power 

Distribution 12 Universal Outlet)

จ านวน 2 ชุด

12. สายสัญญาณ UTP Cat6 Outdoor

With Drop Wire จ านวน 5,500 เมตร

13. สายสัญาณเคเบลิใยแก้วน าแสง

(Fiber Optic) ขนาด 4 แกน (Core)

Outdoor, CTV, STRANDARD DROP

WIRE, ARMORED จ านวน 3,800 

เมตร

14. สายสัญญาณเคเบลิใยแก้วน าแสง

(Fiber Optic) ขนาด  6 แกน (Core)

Outdoor, CTV, STRANDARD DROP

WIRE, ARMORED จ านวน 10,900

เมตร
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

15. สายสัญญาณเคเบลิใยแก้วน าแสง

(Fiber Optic) ขนาด 12 แกน (Core)

Outdoor, CTV, STRANDARD DROP

WIRE, ARMORED จ านวน 200 เมตร

16. สายไฟ THW A ขนาด 1x10 SQ.

mm จ านนวน 1,450 เมตร

17. เสาส าหรับติดต้ังกล้องโทรทศัน์

วงจรปดิ (CCTV)

18. และรายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆ ตาม

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

ก าหนดส าหรับการติดต้ังหรือการเชื่อม

โยงบรูณาการระบบ
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 3.3  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏบิติั 1,000,000 จังหวดั กอง

งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันที่จะ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ท าใหผู้้เจ็บปวุยฉุกเฉินใหเ้ข้าถึงระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานการช่วยเหลือและรักษา

พยาบาลที่มีประสิทธภิาพ

2 ค่าจัดวางระบบสายสัญญาณภายใน เพื่อเปน็ค่าจัดวางระบบสายสัญญาณ 38,500 จังหวดั กอง

ศูนย์รับแจ้งเหตุ ภายในศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

การแพทย์ฉุกเฉินจังหวดัสุพรรณบรีุ

3 โครงการรณรงค์ปอูงกันการแพร่ระบาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 34,000,000 จังหวดั กอง

ของโรคติดต่อและ โรคระบาดอื่นๆ รณรงค์ปอูงกันการแพร่ระบาดของ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ในเขตพื้นที่ของจังหวดัสุพรรณบรีุ โรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ ที่

เกิดขึ้นในจังหวดัสุพรรณบรีุ หรือที่

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องขอรับ

การสนับสนุน อาท ิโรคไข้เลือดออก 

โรคไข้หวดันก โรคไข้หวดัใหญ่ และอื่นๆ

โดยเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์

เวชภณัฑ์ ยา วคัซีน น้ ายาฆ่าเชื้อโรค

ทรายอะเบท และอื่นๆ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ทนัสมัยเพื่อ 455,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ เพิ่มประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ สุพรรณบรีุ

การใหบ้ริการช่องปาก อ าเภอดอนเจดีย์ ผู้ปวุยทางสุขภาพช่องปากอย่าง

จังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าป ี2563 เพยีงพอและมีประสิทธภิาพ

5 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อขยายการใหบ้ริการฟื้นฟสูมรรถ 900,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ ภาพผู้ปวุยทางกายภาพบ าบดั อ าเภอ สุพรรณบรีุ

การบริการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปวุยทาง เดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

กายภาพบ าบดัผู้ปวุยอ าเภอเดิมบาง- ประจ าป ี2563

นางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าปี

2563

6 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อช่วยชีวติผู้ปวุยวกิฤติและผู้สูงอายุ 800,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ ที่มีปญัหาทางหายใจไม่เพยีงพอ เพิ่ม สุพรรณบรีุ

การบริการรักษาพยาบาลผู้ปวุยอ าเภอ ประสิทธภิาพการดูแลรักษาพยาบาล

เดิมบางนางบวชและเครือข่ายอ าเภอ ด้านสุขภาพประชาชนสูงอายุและ

ใกล้เคียงในจังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าปี ผู้ปวุยโรคเร้ือรัง และเพิ่มความพงึพอใจ

2563 และความประทบัใจในการบริการของ

ประชาชน
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

7 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมัย 1,975,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ ของโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เพื่อเพิ่ม สุพรรณบรีุ

การบริการรังสีการแพทย์ด้วยระบบจัดเก็บ ประสิทธภิาพในการดูแลผู้ปวุยทาง 

และส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล ระบบบริการรังสีการแพทย์ด้วยระบบ

(PACS@DR) โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์

ประจ าป ี2563 แบบดิจิตอล (PACS@DR) ใหผู้้ปวุย

ได้รับการรักษาและดูแลอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

8 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมัย 4,400,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อบ าบดัผู้ปวุยที่มีปญัหาวกิฤติ และ สุพรรณบรีุ

การใหบ้ริการทางการแพทย์ อ าเภอ เพิ่มประสิทธภาพในการรักษาและดูแล

ดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าปี ผู้ปวุยที่มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ

2563

9 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์ตู้เย็น 495,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ ส าหรับเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกวา่ 20 สุพรรณบรีุ

การใหบ้ริการธนาคารเลือด อ าเภอ คิว และเพื่อพฒันาศักยภาพงาน

ดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าปี ธนาคารเลือดใหม้ีประสิทธภิาพและ

2563 ทนัสมัย
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

10 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมัย 630,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการพฒันาศักยภาพ ของโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เพื่อเพิ่ม สุพรรณบรีุ

ระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ปวุยระบบ ประสิทธภิาพในการดูแลผู้ปวุยทาง

กระดูกและกล้ามเนื้อ อ าเภอดอนเจดีย์ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อใหม้ี

จังหวดัสุพรรณบรีุ ประจ าป ี2563 ประสิทธภิาพ

11 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 2,000,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุตามโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ ที่ได้มาตรฐานและน าไปใช้ในการรักษา สุพรรณบรีุ

ในการดูแลผู้ปวุยเกี่ยวกับโรคทางสายตา และวเิคราะหผู้์ปวุยโรคทางสายตาและ

และโรคหลอดสมอง โรงพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาล

สามชุก ประจ าป ี2563 สามชุก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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 3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการพฒันาศักยภาพคุณภาพชีวติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 500,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวดั ด้านนันทนาการ การส่งเสริมด้านการ สุพรรณบรีุ

สุพรรณบรีุ ฝึกอาชีพ การจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้

การตรวจสุขภาพ การทศันศึกษาดูงาน

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

2 โครงการพฒันาและเสริมสร้างดูแล เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุขภาพผู้ปวุยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้กับประชาชน สุพรรณบรีุ

ผู้ปวุยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ในจังหวดั

สุพรรณบรีุ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

รวมทั้งการสร้างศักยภาพของตนเอง

ของกลุ่มเปาูหมาย

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

จังหวดัสุพรรณบรีุ ตามโครงการศูนย์ สุพรรณบรีุ และพื้นที่ใกล้เคียงใหม้ี สุพรรณบรีุ

ส่งเสริมและคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติและ ความอบอุ่นมั่นคง

จังหวดัสุพรรณบรีุ และปลอดภยั และเปน็แหล่งเรียนรู้

ในการดูแลผู้สูงอายุแบบบรูณาการ

ทกุภาคส่วนทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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 3.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการเสริมสร้างพฒันาทอ้งถิ่น ตาม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 3,900,000 จังหวดั  -ส านักปลัดฯ

แนวพระราชด าริ และความยั่งยืนของ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษา 1,000,000 สุพรรณบรีุ  -กองพฒันา

สังคมไทย ดูงาน ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน แบบพมิพ์ ชนบท  

และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ 

การพฒันาด้านการเกษตร ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่ิงแวดล้อมและ

ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม โครงการ 1 ไร่

แก้จน

2 โครงการพฒันาและเสริมสร้างความ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ 200,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ฝึกอบรมใหค้วามรู้กับกลุ่มสตรี  และ สุพรรณบรีุ

ประจ าปงีบประมาณ 2563 ประชาชนทั่วไปในจังหวดัสุพรรณบรีุ

เกี่ยวกับสถาบนัครอบครัวใหเ้ข้มแข็ง

ได้รับความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านการ

พฒันาส่งเสริมอาชีพ ด้านการทอ่งเที่ยว

เชิงอนุรักษใ์หก้ับกลุ่มเปาูหมาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

3 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปอูงกันและ เพื่อด าเนินการปอูงกันและแก้ไขปญัหา 7,000,000 จังหวดั กองพฒันา

ปราบปรามยาเสพติดจังหวดัสุพรรณบรีุ ยาเสพติดจังหวดัสุพรรณบรีุใหเ้ปน็ไป สุพรรณบรีุ ชนบท

ตามโครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ตามนโยบายรัฐบาล ส านักงาน ป.ป.ส.

ยาเสพติดแบบบรูณาการจังหวดั และกระทรวงมหาดไทย เพื่อระดม

สุพรรณบรีุ ประจ าป ี2563 ความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในพื้นที่

ในการร่วมมือกันด าเนินงานปอูงกัน

และอก้ไขปญัหายาเสพติดใหค้รอบคลุม

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานทกุๆ ด้าน 

อย่างเปน็เอกภาพและต่อเนื่อง

4 อุดหนุนสมาคมเสริมสวยจังหวดั เพื่อใหช้าวสุพรรณบรีุได้มีการฝึกฝน 340,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุ ตามโครงการฝึกอบรมวชิาชีพ อบรมอาชีพตัดผม-เสริมสวย ได้ สุพรรณบรีุ

ตัดผมและเสริมสวย ประจ าปงีบประมาณ มาตรฐานจบแล้วสามารถน าไป

2563 ประกอบอาชีพได้อย่างแทจ้ริง และ

เพื่อส่งเสริมใหผู้้วา่งงาน หรือผู้ต้ังใจ

ประกอบอาชีพตัดผม-เสริมสวย แต่

ขาดทนุทรัพย์ในการเรียนได้มีอาชีพ

ที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

5 โครงการกิจกรรมสูกเสือชาวบา้น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 200,000 จังหวดั กอง

กิจกรรมลูกเสือชาวบา้น ประกอบด้วย สุพรรณบรีุ กิจการสภาฯ

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร พธิี

เปดิ-ปดิโครงการ ค่าวสัดุ ค่าน้ าด่ืม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้ตรงกับความตอ้งการของประชาชน
 4.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดการเรียน 15,300,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

ศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวดัสุพรรณบรีุการสอนที่มุ่งพฒันานักเรียน นักศึกษา สุพรรณบรีุ

เยาวชนในจังหวดัสุพรรณบรีุ และได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง

ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง ด้านวทิยาศาสตร์

ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมใหไ้ด้รับความรู้

ความเข้าใจเกิดทกัษะและน ามาปรับ

ใช้ในเรียนรู้ในหอ้งเรียนและชีวติ

ประจ าวนั โดยมีรายละเอียดในด้าน

ต่างๆ ดังนี้

 - โครงการนักวเิคราะหตั์วน้อย

จ านวน 1,500,000 บาท

 - โครงการตามรอยพอ่หลวงสู่วถิีแหง่

ความพอเพยีง จ านวน 9,294,000

บาท

 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

พลังงานและส่ิงแวดล้อม จ านวน

2,500,000 บาท

 - โครงการตามรอยประวติัศาสตร์ไทย
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

จ านวน 1,800,000 บาท

 - โครงการเยาวชนวถิีพทุธ จ านวน

206,000 บาท

2 โครงการมหกรรมการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและ 1,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

แสดงผลงานด้านการศึกษา โดยร่วมกับ สุพรรณบรีุ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1-3 และ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

ศึกษา เขต 9 และหน่วยงานทางการ

ศึกษาอื่นๆ 

3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพการเรียนรู้ 1,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการ สุพรรณบรีุ

จัดแสดงเพื่อการเผยแพร่ สร้างแหล่ง

การเรียนรู้ใหแ้ก่ชุมชน หมู่บา้นใน

จังหวดัสุพรรณบรีุ โดยเบกิจ่ายเปน็ค่า

ใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จัดกิจกรรม

การประกวดแข่งขัน ค่าจัดแสดง 

องค์ความรู้ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และ

ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ค่าเงินรางวลั

ถ้วยรางวลั ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4 โครงการศูนย์เยาวชนทอ้งถิ่นจังหวดั เพื่อจัดต้ังศูนย์ด าเนินกิจกรรมการ 1,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

สุพรรณบรีุ เรียนรู้ในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและ สุพรรณบรีุ

นันทนาการ เปน็แหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ

ในเชิงกิจกรรมนันทนาการและวชิาการ

ในจังหวดัสุพรรณบรีุ โดยเบกิจ่าย

ค่าจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพนัธ์

โครงการการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน ได้ 3,500,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

พฒันาทกัษะด้านต่างๆ และสามารถ สุพรรณบรีุ

ต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต

รวมถึงเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็กและ

เยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

ในเชิงสร้างสรรค์ หา่งไกลยาเสพติด

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

 - โครงการพฒันาทกัษะและการ

ประกวดร้องเพลง อบจ.สุพรรณบรีุ

Smart Kind Show Season 7

Singing Contest 2020 จ านวน

600,000 บาท

 - โครงการพฒันาทกัษะและประกวด

เต้น อบจ.สุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

Smart Kind Show Season 7

"Dance 2020" จ านวน 500,000 บาท

 - โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซอง 

"Acoustic Contest 2020" จ านวน

200,000 บาท

 - โครงการ อบจ.สุพรรณบรีุ 

Smart Kind Show Season 7 พฒันา

ทกัษะการวาดภาพและการประกวด

วาดภาพ จ านวน 400,000 บาท

 - โครงการส่งเสริมทกัษะ และการ

ประกวดศิลปวฒันธรรมไทย จ านวน

300,000 บาท

 - โครงการส่งเสริมการศึกษาและพฒันา

การของเด็กปฐมวยั จ านวน 500,000

บาท

 - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ช่วงปดิภาคเรียน Smart Summer 

Camp 2020 จ านวน 300,000 บาท

 - โครงการส่งเสริมต้านยาเสพติด

SUPHANBURI TO BE NUMBER 

ONE จ านวน 700,000 บาท

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

6 โครงการอุดหนุนวทิยาลัยเทคนิค เพื่อพฒันาทกัษะวชิาชีพของนักเรียน 900,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

สุพรรณบรีุ เพื่อด าเนินการร่วมกันใน นักศึกษา จากประสบการณ์จริงในการ สุพรรณบรีุ

โครงการสภาสัญจรกับการมีส่วนร่วม ออกหน่วยบริการและสร้างผลิตภณัฑ์

ของประชาชน และออกค่ายอาสาพฒันา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต

ชุมชนและศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน พื้นที่ในจังหวดัสุพรรณบรีุ ใหไ้ด้รับ

ประจ าป ี2563 ความรู้ความเข้าใจในการใช้และดูแล

รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน

ชีวติประจ าวนั

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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 4.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการประกวดดนตรี นักร้อง เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและ 3,000,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ ประชาชนในจงัหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบรีุ

ได้พฒันาฝีมือสร้างเสริมประสบการณ์

ในการแสดงออกร่วมกบัผู้อื่น สร้าง

แรงจูงใจส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

หา่งไกลยาเสพติด สามารถพฒันาฝีมือ

ใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อความก้าวไปสู่

นักดนตรีมืออาชีพในอนาคตโดย

ด าเนินกิจกรรมดังนี้

 -โครงการประกวดวงดนตรีสากล

ชิงแชมปจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ String 

Contest 2020 จ านวน 500,000 บาท

 -โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและ

ลูกกรุงสุพรรณบรีุ ประจ าป ี2563 

ชิงแชมปจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ  จ านวน

2,500,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 โครงการเรียนรู้ประวติัศาสตร์จังหวดั เพื่อถ่ายทอดประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ่น 500,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

สุพรรณบรีุ ไปยังกลุ่มเยาวชน ประชาชน บคุคล สุพรรณบรีุ

ทั่วไป เกี่ยวกับประวติัศาสตร์ทอ้งถิ่นใน

ระดับชุมชน อ าเภอ จังหวดั ผ่าน

กิจกรรมที่หลากหลาย อาทเิช่น การ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรม

การประกวด การเผยแพร่เอกสาร

วชิาการ และกิจกรรมอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมคีวามสามารถทางดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธแ์ละ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา 26,980,000 จังหวดั กองการศึกษาฯ

กีฬาอื่นๆ ทอ้งถิ่นสัมพนัธแ์ละกีฬาหรือกิจกรรม สุพรรณบรีุ

อื่นเพื่อเปน็การสานสัมพนัธ ์ส่งเสริม

ความสามัคคี มีระบยีบวนิัยและมี

น ้าใจนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬา

ต่างๆ ดังนี 

1. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบจ.

สุพรรณบรีุ เปน็เงิน 300,000 บาท

2. โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.

สุพรรณบรีุ รวมใจ ก้านัน-ผู้ใหญ่บา้น

สานสัมพนัธป์ระชาชน เปน็เงิน

1,000,000 บาท

3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการ

ศึกษาขั นพื นฐานจังหวดัสุพรรณบรีุ

"สุพรรณิการ์เกมส์" เปน็เงิน 1,700,000

บาท

4. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

เยาวชนเงินล้าน ระดับประถมศึกษา

"จูเนียร์ลีก" ปทีี่ 7 (แลก 2) ประจ้าปี

2562-2563 เปน็เงินจ้านวน

44
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4,000,000 บาท

5. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

เยาวชนเงินล้าน ระดับประถมศึกษา

"จูเนียร์ลีก" ปทีี่ 8 (แลก 1) ประจ้าปี

2563 เปน็เงินจ้านวน 4,000,000 บาท

6. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

อาวโุส "ซีเนียร์ลีก" จังหวดัสุพรรณบรีุ

รุ่นอายุ 40 ป ีเปน็เงินจ้านวน 

1,100,000 บาท

7. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลอาวโุส

"อบจ.สุพรรณบรีุ ซีเนียร์ลีก" รุ่นอายุ

50 ปขีึ นไป เปน็เงินจ้านวน 400,000

บาท

8. โครงการแข่งขันฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน ระดับประถมศึกษา "รอบ

ชิงแชมปจ์ูเนียร์คัพ" ปทีี่ 7 ประจ้าปี

2563 เปน็เงินจ้านวน 1,100,000 บาท

9. โครงการแข่งขันฟตุบอลเยาวชน

เงินล้าน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ี

เปน็เงินจ้านวน 1,000,000 บาท

10. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

เยาวชนเงินล้าน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ตอนต้น ปทีี่ 8 ประจ้าป ี2563 (แลก 1)

เปน็เงินจ้านวน 2,000,000 บาท

11. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

เยาวชนเงินล้าน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ปทีี่ 8 ประจ้าป ี2563 (แลก 2)

เปน็เงินจ้านวน 2,000,000 บาท

12. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

เยาวชนเงินล้าน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ปทีี่ 8 ประจ้าป ี2563

(แลก 1) เปน็เงินจ้านวน 1,500,000 

บาท

13. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

เยาวชนเงินล้าน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ปทีี่ 8 ประจ้าป ี2563

(แลก 2) เปน็เงินจ้านวน 1,500,000 

บาท

14. โครงการแข่งขันกีฬาเซปกัตะกร้อ

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ

ลีกคัพปทีี่ 6 ประจ้าป ี2563 เปน็

จ้านวนเงิน 1,000,000 บาท

15. โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

46



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปทีี่ 7 

ประจ้าป ี2563 เปน็เงินจ้านวน 

1,300,000 บาท

16. โครงการบนัทกึประวติัศาสตร์

มวยไทยเฉลิมพระเกียรติพระมหาราช

ชาติไทยและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ภายในจังหวดั เปน็เงิน 50,000 บาท

17. โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ

เปน็เงินจ้านวน 300,000 บาท

18. โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

เยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบรีุ

เปน็เงินจ้านวน 300,000 บาท

19. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

สหวยิาเขต อบจ.สุพรรณบรีุ เปน็เงิน

150,000 บาท

20. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ อ้าเภอ

เดิมบางนางบวช ส่ีต้าบล ต้านยาเสพติด

เปน็เงินจ้านวน 100,000 บาท

21. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

"บา้นใหม่มินิคัพ" ต้านยาเสพติดเชื่อม

ความสามัคคีประชาชนอ้าเภอ

หนองหญ้าไซ เปน็เงินจ้านวน 100,000

บาท

22. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น 

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ "ดอนส้าโรง

เกมส์" ต้านยาเสพติดเชื่อมความ

สามัคคีประชาชนอ้าเภอหนองหญ้าไซ

เปน็เงินจ้านวน 150,000 บาท

23. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ "สามชุก ด้าน

ยาเสพติด" เปน็เงินจ้านวน 300,000

บาท

 -โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์

อบจ.สุพรรณบรีุ "สามชุก ต้านยาเสพติด"

ปทีี่ 6 ประจ้าป ี2563 จ้านวนเงิน 

200,000 บาท

 -โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์

อบจ.สุพรรณบรีุ "สามชุกเกมส์"  

ประจ้าป ี2563 จ้านวน 100,000 บาท

24. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ "อ้าเภอ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

สามชุกลานวดั ลานกีฬา" เปน็เงิน

จ้านวน 200,000 บาท

25. โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น

สัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ เปน็เงิน

จ้านวน 300,000 บาท

26. โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ทกัษะ

ด้านกีฬา ประจ้าป ี2563 (ทั ง 10

อ้าเภอ) เปน็เงินจ้านวน 150,000 บาท

27. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

วอลเลย์บอล ประจ้าป ี2563 (ทั ง 10

อ้าเภอ) เปน็เงินจ้านวน 120,000 บาท

28. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

เซปกัตะกร้อ ประจ้าป ี2563 (ทั ง 10

อ้าเภอ) เปน็เงินจ้านวน 120,000 บาท

29. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟตุบอล ประจ้าป ี2563 (ทั ง 10

อ้าเภอ) เปน็เงินจ้านวน 120,000 บาท

30. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

บาสเกตบอล ประจ้าป ี2563 (ทั ง 10

อ้าเภอ) เปน็เงินจ้านวน 80,000 บาท

31. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

แบตมินตัน ประจ้าป ี2563 (ทั ง 10

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

อ้าเภอ) เปน็เงินจ้านวน 80,000 บาท

32. โครงการส่งทมีนักกรีฑาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาแหง่ชาติในรอบคัดเลือก

และแข่งขันในระดับประเทศ เปน็เงิน

จ้านวน 60,000 บาท

33. โครงการส่งทมีแข่งขันกีฬาของ

จังหวดัในนามองค์การบริการส่วน

จังหวดัสุพรรณบรีุ เข้าร่วมการแข่งขัน

ในรายการต่างๆ เปน็เงินจ้านวน 

400,000 บาท

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอ้าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าพฒันาปรับปรุงซ่อมแซม 1,500,000 จังหวดั ส้านกัปลัดฯ

ดอนเจดีย์ พื นที่ภายในสนามกีฬาอ้าเภอ สุพรรณบรีุ

ดอนเจดีย์ซ่ึงอยู๋ในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

โดยด้าเนินการปรับพื นและปหูญ้า

สนามกีฬาฯ ซ่ึงมีสภาพเปน็หลุ่มเปน็บอ่

ใหม้ีสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งาน
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสถาบันของชาต ิและการน าการเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
 6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 ค่าใช้จ่ายงานพธิใีนวนัส าคัญต่างๆ เพื่อเปน็จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในงานวนั 500,000 จังหวดั ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดั งานวนั สุพรรณบรีุ

ทอ้งถิ่นไทย และงานวนัส าคัญต่างๆ  

ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเหน็ชอบ 

โดยสารอ าเภอด่านช้าง จังหวดั

2 โครงการ อบรม 5 ส เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและเพิ่ม 300,000 จังหวดั กอง

ประสิทธภิาพการท างานของข้าราชการ สุพรรณบรีุ กิจการสภาฯ

ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.

สุพรรณบรีุ โดยเบกิจ่ายเปน็ค่าอบรม

สัมมนา ทศันศึกษาดูงาน ค่าวดัสุ

อุปกรณ์ที่ใช้โครงการ ฯลฯ

3 ก่อสร้างหอ้งเก็บของ (สถานีขนส่ง) ก่อสร้างหอ้งเก็บของ (ใช้โครงสร้าง 134,600 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เดิม) ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้ สุพรรณบรีุ

โดยสารอ าเภอด่านช้าง จังหวดั

สุพรรณบรีุ

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ 2562
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4 ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน 364,900 จังหวดั ส านักปลัดฯ

(สถานีขนส่ง) สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอด่านช้าง สุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ  

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

เคร่ืองจักรกลหรือรถยนต์ส่วนกลางพร้อม การปฏบิติังานของเคร่ืองจักรกและ สุพรรณบรีุ

ระบบดาวเทยีม จ านวนไม่น้อยกวา่ 60 คัน ยานพาหนะของ อบจ.สุพรรณบรีุ

และสามารถเชื่อมต่อกับแทง่วดัน้ ามัน

เชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกวา่ 15 คัน

6 โครงการจัดท าประชาคมแผนพฒันา ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าประชาคม 2,500,000 จังหวดั กองแผนฯ

ทอ้งถิ่น แผนพฒันาทอ้งถิ่นขององค์การบริหาร สุพรรณบรีุ

ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาในเขตจังหวดั

สุพรรณบรีุ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

แผนการด าเนินงาน โดยจ่ายเปน็ค่า

ใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น การ

จัดเวทปีระชาคม จัดการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ

คณะกรรมการพฒันาฯ และ

คณะกรรมการประสานแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นระดับจังหวดั

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

7 โครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ เพื่อเปน็ค่าใช่จ้ายในการฝึกอบรม 500,000 จังหวดั กองแผนฯ

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น สัมมนา และศึกษาดูงาน ค่าพาหนะ สุพรรณบรีุ

ค่าที่พกั ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม  

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ และอื่นๆ ในการ

เพิ่มพนูความรู้ด้านวชิาการ กฎหมาย 

ระเบยีบนโยบายรัฐบาล ใหแ้ก่

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ

คณะกรรมการพฒันา อบจ.สุพรรณบรีุ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา อบจ.สุพรรณบรีุ และ

คณะกรรมการประสานแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นระดับจังหวดั

8 ค่าปรับปรุงหอ้งน้ าส าหรับผู้โดยสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าทบุร้ือหอ้งน้ าส าหรับ 29,900 จังหวดั ส านักปลัดฯ

(ขนส่งด่านช้าง) ผู้โดยสาร (หลังเก่า ภายในสถานีขนส่ง สุพรรณบรีุ

ผู้โดยสาร อ าเภอด่านช้าง จังหวดั

สุพรรณบรีุ)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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 6.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทาง เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในกระบวนการและ 300,000 จังหวดั กอง

การเมืองของผู้น าทอ้งถิ่น วธิกีารทางด้านการเมือง การปกครอง สุพรรณบรีุ กิจการสภา

ในระบบประชาธปิไตยใหก้ับ ผู้น า  

ทอ้งถิ่น ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ

และบคุลากร
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

     7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาทางตามภารกิจ  - ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฎบิติังาน 500,000 จังหวดั กองพฒันา

ถ่ายโอน ตามโครงการภารกิจถ่ายโอนงาน สุพรรณบรีุ ชนบท

บ ารุงรักษาทางบก จ านวน 10 สายทาง

 - ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินการตาม 2,500,000 จังหวดั กองพฒันา

โครงการภารกิจถ่ายโอนบ ารุงรักษา สุพรรณบรีุ ชนบท

ทางบก จ านวน 110 สายทาง ซ่ีงเปน็

สายทางทื่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

จากกรมทางหลวงชนบท โดยซ่อม

บ ารุงตามสภาพความเสียหาย ซ่อมปะ

หลุ่มบอ่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจ

ถ่ายโอน

 -ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการของ 600,000 จังหวดั กองพฒันา

ข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ สุพรรณบรีุ ชนบท

ปฏบิติังานตามโครงการภารกิจถ่ายโอน

งานบ ารุงรักษาทาง จ านวน 110 

สายทาง 

 -ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ 500,000 จังหวดั กองพฒันา

เคร่ืองจักรกลของ อบจ.สุพรรณบรีุ ที่ สุพรรณบรีุ ชนบท

ปฏบิติัภารกิจถ่ายโอนบ ารุงรักษาทาง

จ านวน 110 สายทาง

พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น หนิคลุก 7,000,000 จังหวดั กองพฒันา

หนิ 3/8" ยาง cms-2h, ยาง crs-2 สุพรรณบรีุ ชนบท

สีน้ าพลาสติก สีน้ ามัน และอุปกรณ์

เครืองมือต่างๆ ที่จ าเปน็ต้องใช้ส าหรับ

งานบ ารุงรักษาทางบก จ านวน 110 

สายทาง

 -ค่าจัดซ้ือวสัดุอะไหล่ที่ใช้กับเคร่ือง 500,000 จังหวดั กองพฒันา

ด าเนินการซ่อมเอง เพื่อปฏบิติังาน สุพรรณบรีุ ชนบท

ด าเนินการซ่อมเอง เพื่อปฏบิติังาน

ตามโครงการภารกินถ่ายโอนงานบ ารุง

รักษาทางบก จ านวน 110 สายทาง

 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน 3,00,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับเคร่ืองจักรกลของ อบจ. สุพรรณบรีุ ชนบท

สุพรรณบรีุ ที่ปฏบิติังานตามโครงการ

ภารกิจถ่ายโอนงานบ ารุงรักษาทางบก

จ านวน 110 สายทาง

 -ค่าเคร่ืองหมายจราจรที่จ าเปน็ส าหรับ 400,000 จังหวดั กองพฒันา

การด าเนินงานตามโครงการภารกิจ สุพรรณบรีุ ชนบท

ถ่ายโอนงานบ ารุงรักษาทางบก 

จ านวน 110 สายทาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 โครงการก่อสร้างขยายถนนดินลูกรัง ผิวจราจรหนิคลุกกวา้ง 8.00 เมตร 3,000,000 จังหวดั กองช่าง

พร้อมลงหนิคลุกบริเวณรอบเขาใหญ่ ระยะทางยาว 1,465 เมตร สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 7 บา้นทา่ม่วง ต าบลเขาพระ และ

หมู่ที่ 5 ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบาง-

นางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

3 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สภาพเดิม เปน็ลาดยางที่ช ารุดจากการ 2,039,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic ใช้งานและก่อสร้างเปน็ระยะเวลานาน สุพรรณบรีุ

Concrete) สายบา้นโพธน์ฤมิตร- มีสภาพช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ 

บา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลดอนปรู กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร

อ าเภอศรีประจันต์ - ต าบลวงัลึก อ าเภอ ด าเนินการ ก่อสร้างซ่อมแซมถนน

สามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) ผิวจราจร

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 870 เมตร 

หนา 0.05 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 5,220

ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 422 1,930,000 จังหวดั กองช่าง

หมู่ที่ 2 ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก- เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหนิคลุก สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 7 ต าบลวงัน าซับ อ าเภอศรีประจันต์ ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่

จัหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 2) คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,532 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 960 3,400,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic เมตร หนา 0.05 เมตร แบบไม่มี สุพรรณบรีุ

Concrete) หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกระทุ่ม ไหล่ทาง หรือพื้นลาดยางไม่น้อยกวา่

อ าเภอเดิมบางนางบวช ถึงหมู่ที่ 2 ต าบล 5,760 ตร.ม.

แจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดั

สุพรรณบรีุ

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เปน็ถนนลูกรังกวา้งเฉล่ีย 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic 5-6 เมตร ยาว 4,300 เมตร สุพรรณบรีุ

Concrete)  ต่อจากถนนลาดยางเดิม ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 7 บา้นหนองอิงพงิ ต าบล แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ต่อจากถนน

หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช ลาดยางเดิม ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร

ถึงหมู่ที่ 14 ต าบลหนองมะค่าโมง ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร 

อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ แบบไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกวา่ 4,500 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เปน็ถนนลาดยางผิวจราจร 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic แคปซีล ที่ช ารุดจากการใช้งานมาเปน็ สุพรรณบรีุ

Concrete) สายบา้นหนองมะค่าโมง- ระยะเวลานาน กวา้ง 6 เมตร ยาว

บน้บงุยาง ต่อจากถนนลาดยางเดิม 4,000 เมตร

หมู่ที่ 3 บา้นหนองอุโลก ต าบล ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง หมู่ที่ 6 แอสฟลัทติ์กคอนกรีตต่อจากถนน

ต าบลวงัคัน อ าเภอด่านช้าง จังหวดั ลาดยางเดิม ผิวจราจรกวา้ง 6.00 

สุพรรณบรีุ เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร

แบบไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกวา่ 3,180 ตร.ม.

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เปน็ถนนลูกรังกวา้งเฉล่ีย 2,000,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic 5-6.50 เมตร ยาว 1,900 เมตร สุพรรณบรีุ

Concrete) หมู่ที่ 2 บา้นชัฎหนองยาว ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

ต าบลหว้ยขมิ้น เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต าบล แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ผิสจราจรกวา้ง  

นิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวดั 6.00 เมตร ยาว 486 เมตร หนา

สุพรรณบรีุ 0.05 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 2,916 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 250 1,200,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ สุพรรณบรีุ

Concrete) หมู่ที่ 6  ต าบลบา้นโพธ์ ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,500 ตร.ม.

เริมจากถนนลาดโตนด-เตาอิฐ เชื่อมเขต

หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิพ์ระยา อ าเภอเมือง

จังหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 2)

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 520 3,000,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง สุพรรณบรีุ

Concrete)  โดยปรับปรุงพื้นทาง Asphaltic  Concrete กวา้งข้างละ

หนิคลุกผสมซีเมนต์และน้ ายาโพลิเมอร์ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย

หมู่ที่ 5 บา้นบงึคา อ าเภอบางปลาม้า- กวา่ 3,640 ตร.ม.

ต าบลบา้นช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดั

สุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 6)

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เปน็ถนนผิวจราจรหนิคลุก 1,900,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร สุพรรณบรีุ

Concrete) หมู่ที่ 2 บา้นคลองโมง ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

ต าบลองครักษ ์- ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 

บางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา

0.05 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกวา่ 3,300 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สภาพเดิม เปน็ถนนหนิคลุกกวา้งเฉล่ีย 1,430,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  สายดอนส าโรง 8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร สุพรรณบรีุ

หมู่ที่ 4,12, ต าบลหนองหญ้าไซ ถึง ด าเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง

บา้นตลุกพฒันา หมู่ที่ 8,9 ต าบลทพัหลวง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 

อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 6.00 เมตร ยาว 482 เมตร หนา 

0.03 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกวา่ 2,892 ตร.ม.

13 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.558 กิโลเมตร 1,539,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

สายบา้นหนองตาสาม - บา้นโปร่งขาม 3,348 ตร.ม.

อ าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 2+935 ถึง กม.ที่ 3+493

14 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.700 กิโลเมตร 2,461,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

สายบา้นไผ่เกาะโพธิง์าม - บา้นคันล า ไม่น้อยกวา่ 5,600 ตร.ม.

อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 3+266 ถึง กม.ที่ 3+966

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

15 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 2.200 กิโลเมตร 6,018,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

สายบา้นลาดตาล - บา้นคันล า 13,200 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 1+635 ถึง กม.ที่ 3+835

16 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 1.412 กิโลเมตร 5,017,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

สายบา้นดอนกลาง - บา้นหนองโพธิ์ ไม่น้อยกวา่ 11,296 ตร.ม.

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 4+093 ถึง กม.ที่ 5+505

17 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.740 กิโลเมตร 2,672,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement หกัความยาวสะพาน 25.00 เมตร สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00

สายบา้นทา่ตลาด - บา้นตะลุ่ม เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่น้อยกวา่ 5,920 ตร.ม.

ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+765
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

18 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.426 กิโลเมตร 1,514,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

สายบา้นทา่นางเริง - บา้นคูเมือง ไม่น้อยกวา่ 3,408  ตร.ม.

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง กม.ที่ 1+4236

19 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 1.291 กิโลเมตร 3,321,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

สายบา้นหนองพนักง - บา้นดอนกระรอก ไม่น้อยกวา่ 10,328  ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+500 ถึง กม.ที่ 1+191 

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+745 ถึง กม.ที่ 2+329

ช่วงที่ 3 กม.ที่ 2+351 ถึง กม.ที่ 2+367

พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

20 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.800 กิโลเมตร 1,955,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

สายบา้นดอนปรู - บา้นโพธิน์ฤมิตร ไม่น้อยกวา่ 6,400  ตร.ม.

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 1+817 ถึง กม.ที่ 2+617 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.750 กิโลเมตร 1,995,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

สายบา้นบางชวาก - บา้นทา่พกิุล 4,500  ตร.ม.

อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 2+434 ถึง กม.ที่ 3+184

22 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.820 กิโลเมตร 2,971,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement หกัความยาวสะพาน 15.00 เมตร สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00

สายบา้นหนองบวมหอม-บา้นเขาพนมนาง เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่น้อยกวา่ 6,560 ตร.ม.

ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง กม.ที่ 2+635
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

23 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 0.700 กิโลเมตร 1,912,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

สายบา้นหว้ยวนัดี-บา้นหนองสานแตร 4,200 ตร.ม.

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วง กม.ที่ 4+268 ถึง กม.ที่ 4+968

24 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ระยะทางด าเนินการ 1.042 กิโลเมตร 1,919,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement กวา้ง 4.00-6.00  เมตร ไม่มีไหล่ทาง สุพรรณบรีุ ชนบท

in place Recycling) หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

สายสถานีขนส่ง - บา้นทุ่งดินด า 6,027 ตร.ม.

อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+779

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+263

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ระยะทางด าเนินการ 0.685 กิโลเมตร 1,724,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายทางหลวง กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

หมายเลข 321-วดันันทวนั อ าเภออู่ทอง เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

จังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่น้อยกวา่ 6,027 ตร.ม.

ช่วง กม.ที่ 2+268 ถึง กม.ที่ 2+953 
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ระยะทางด าเนินการ 0.750 กิโลเมตร 2,100,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นโคกคราม - กวา้ง 6.00 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง สุพรรณบรีุ ชนบท

บา้นพรมแดน  อ าเภอบางปลาม้า  หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่

จังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่น้อยกวา่ 4,500 ตร.ม.

ช่วง กม.ที่ 5+367 ถึง กม.ที่ 6+117

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ระยะทางด าเนินการ 0.403 กิโลเมตร 495,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นทา่เสด็จ - หกัความยาวสะพาน 82.00 เมตร สุพรรณบรีุ ชนบท

บา้นสารภ ี อ าเภอเมือง กวา้ง 6.00 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

จังหวดัสุพรรณบรีุ หนา 3 เซนติเมตร หรือพื้นที.่

ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+485 ไม่น้อยกวา่ 2,418 ตร.ม

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ระยะทางด าเนินการ 0.800 กิโลเมตร 1,999,000 จังหวดั กองพฒันา

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นบางหมัน - กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 สุพรรณบรีุ ชนบท

บา้นทา่เสด็จ  อ าเภอเมือง เมตร หนา 5 เซนติมเตร หรือพื้นที่

จังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่น้อยกวา่ 6,400 ตร.ม.

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+250 ถึง กม.ที่ 2+850

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 4+013 ถึง กม.ที่ 4+213
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

29 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สภาพเดิม เปน็ถนนลาดยางที่ช ารุด 3,220,000 จังหวดั กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement เสียหายเปน็หลุมบอ่จากการใช้งานมา สุพรรณบรีุ

in place Recycling) เปน็ระยะเวลานาน

หมู่ที่ 14 บา้นเนินสมบติั ต าบล ด าเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

จรเข้สมพนั (เส้นปลาไหลไร้ก้าง) อ าเภอ ลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 

อู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ ถึงถนนลาดยาง (โดยวธิ ีPavement in place 

สายกาญจนบรีุ (3342) เชื่อมต าบล Recycling) (ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4) 

สระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดั ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,120 

กาญจนบรีุ (ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4) เมตร หนา0.05 เมตร แบบไม่มี

ไหล่ทาง หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 

6,720 ตร.ม.

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 708 1,780,000 จังหวดั กองช่าง

เปน็ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก เมตร หนา 0.05 เมตร แบบไม่มี สุพรรณบรีุ

คอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นหหนองข้าวงาย ไหล่ทาง หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่

ต าบลสระพงัลาน - หมู่ที่ 7 ต าบล 4,248 ตร.ม.

สระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวดั

สุพรรณบรีุ
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     7.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการบ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจ  - ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏบิติังาน 30,000 จังหวดั กองพฒันา

ถ่ายโอน งานบ ารุงรักษาทางน้ า ได้แก่ ตามภารกิจถ่ายโอนบ ารุงรักษาทางน้ า สุพรรณบรีุ ชนบท

แม่น้ าทา่จีน ระยะทาง 123 กิโลเมตร  -ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินการงาน 70,000 จังหวดั กองพฒันา

และคลองระบายน้ า จ านวน 6 สาย ตามภารกิจถ่ายโอนบ ารุงรักษาทางน้ า สุพรรณบรีุ ชนบท

ระยะทางรวม 38 กิโลเมตร (ในส่วนที่เคร่ืองจักรกลขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ไม่

สมารถด าเนินการเองได้)

 -ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการของ 200,000 จังหวดั กองพฒันา

ข้ราชการและลูกจ้าง พนักงานจ้าง สุพรรณบรีุ ชนบท

ที่ปฏบิติัภารกิจถ่ายโอนงานบ ารุง

รักษาทางน้ า

 -ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ 500,000 จังหวดั กองพฒันา

เคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วน สุพรรณบรีุ ชนบท

จังหวดัสุพรรณบรีุ ที่ปฎบิติังานตาม

โครงการบ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจ

ถ่ายโอน

 -ค่าวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์เคร่ืองมือ 200,000 จังหวดั กองพฒันา

ต่างๆ ที่ปฏบิติังานตามโครงการบ ารุง สุพรรณบรีุ ชนบท

รักษาทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอน

 -ค่าวสัดุอะไหล่ที่ใช้กับเคร่ืองจักรกล 500,000 จังหวดั กองพฒันา

และยานพาหนะที่ซ้ือมาด าเนินการ สุพรรณบรีุ ชนบท
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ซ่อมเอง ที่ปฏบิติังานตามโครงการ

บ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอน

งานบ ารุงรักษาทางน้ า

 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน 3,500,000 จังหวดั กองพฒันา

เพื่อใช้กับยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล สุพรรณบรีุ ชนบท

ของงองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สุพรรณบรีุ ที่ปฏบิติังานตามโครงการ

บ ารุงรักษาทางน้ าตามภารกิจถ่ายโอน

งานบ ารุงรักษาทางน้ า

2 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต คสล.คูส่งน้ า ปากคูกวา้ง 3.00 เมตร ก้นคูกวา้ง 0.50 1,500,000 จังหวดั กองช่าง

หมู่ที่ 3 ถึงเขตหมู่ที่ 7ต าบลบา้นโพธิ์ เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร สุพรรณบรีุ

ไปเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต าบลพหิารแดง ระยะทาง 725 เมตร ปริมาตรดินขุด

อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 3) ไม่น้อยกวา่ 1,765 ลบ.ม.

3 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดยเท กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 485 เมตร 1,600,000 จังหวดั กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต าบล หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหนิคลุก สุพรรณบรีุ

บางใหญ่ เชื่อมต่อต าบลวดัดาว อ าเภอ ไหล่คันตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีต

บางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ (ช่วงที่ 2) ไม่น้อยกวา่ 1,940 ตร.ม.

69

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

4 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าโดยถมดิน สภาพเดิมผิวคันกวา้ง 2.50 เมตร ฐาน 1,500,000 จังหวดั กองช่าง

เสริมคันบดอัดแน่นเพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม กวา้ง 3.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.60 เมตร สุพรรณบรีุ

พื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 6 ยาว 410 เมตร

ต าบลวงัน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม้า ด าเนินการ ถมเสริมคันผิวบดอัดแน่น 

 -ต าบลสวนแตง อ าเภอเมือง จังหวดั ขนาดผิวคันกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 

(ช่วงที่ 5) ฐานกวา้งเฉล่ีย 9.50 เมตร สูงเฉล่ีย

จากทอ้งนา 1.60 เมตร ยาว 410 เมตร 

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 5,034

ลบ.ม.
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     7.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการปรับปรุงความปลอดภยั  1. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 499,000 จังหวดั กองพฒันา

บริเวณหน้าโรงเรียน หน้าโรงเรียน (โรงเรียนบา้นดอนโพ) สุพรรณบรีุ ชนบท

สายบา้นหวัเกาะ-บา้นหนองแปดค่ า

อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสุพรรณบรีุ

งบประมาณ 499,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

315.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 66.00 ตร.ม. 

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน

ไถล สีแดง จ านวน 79.00 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -ปา้ยเตือนทางข้าม จ านวน 2 ชุด

 -MAST ARM พร้อมปา้นเตือนและ

ไฟกระพริบ 2 ดวง จ านวน 1 ชุด

 2. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 499,000 จังหวดั กองพฒันา

หน้าโรงเรียน (โรงเรียนวดัดอนโพธิ์- สุพรรณบรีุ ชนบท

ทอง) สายบา้นสามเหล่ียม-บา้นดอน-

โพธิท์อง อ าเภอเมืองฯ จังหวดั

สุพรรณบรีุ งบประมาณ 499,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

315.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 66.00 ตร.ม. 

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน

ไถล สีแดง จ านวน 79.00 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -ปา้ยเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนทางข้าม จ านวน 2 ชุด

 -MAST ARM พร้อมปา้นเตือนและ

ไฟกระพริบ 2 ดวง จ านวน 1 ชุด

3. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 500,000 จังหวดั กองพฒันา

หน้าโรงเรียน (โรงเรียนวดันางพมิพ์) สุพรรณบรีุ ชนบท

สายบา้นนาพมิพ-์บา้นบางกระพน้

อ าเภอสามชุก  จังหวดัสุพรรณบรีุ

งบประมาณ 500,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

315.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 66.00 ตร.ม. 

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน

ไถล สีแดง จ านวน 79 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนทางข้าม จ านวน 2 ชุด

 -MAST ARM พร้อมปา้นเตือนและ

ไฟกระพริบ 2 ดวง จ านวน 1 ชุด

4. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 499,000 จังหวดั กองพฒันา

หน้าโรงเรียน (โรงเรียนวดัโพธิต์ะวนั สุพรรณบรีุ ชนบท

ออก) สายบา้นอู่ยา-บา้นดอนจันทร์

 อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสุพรรณบรีุ

งบประมาณ 499,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

315.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 66.00 ตร.ม. 

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน

ไถล สีแดง จ านวน 79.00 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนทางข้าม จ านวน 2 ชุด

 -MAST ARM พร้อมปา้นเตือนและ

ไฟกระพริบ 2 ดวง จ านวน 1 ชุด

5. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 340,000 จังหวดั กองพฒันา

หน้าโรงเรียน (โรงเรียนวดัวงักุ่ม) สุพรรณบรีุ ชนบท

สายบา้นบงึ-บา้นหวัปา่น้อย

อ าเภอเมืองฯ   จังหวดัสุพรรณบรีุ

งบประมาณ  340,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

53.55 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.60 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 69.84 ตร.ม. 

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

ไถล สีแดง จ านวน 81.00 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.1 จ านวน 1 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ ต.3+ต.76 จ านวน

1 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ ต.4+ต.76 จ านวน

1 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ ต.69 จ านวน 1 ชุด

 -กระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 3

ชุด

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้นเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

6. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 500,000 จังหวดั กองพฒันา

หน้าโรงเรียน (โรงเรียนวดัวงัพระนอน) สุพรรณบรีุ ชนบท

สายบา้นสามนาค-บา้นมะขามล้ม

อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสุพรรณบรีุ

งบประมาณ 500,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

210.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 66.00 ตร.ม. 

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน

ไถล สีแดง จ านวน 81 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยเตือนทางข้าม จ านวน 2 ชุด

 -MAST ARM พร้อมปา้นเตือนและ

ไฟกระพริบ 2 ดวง จ านวน 1 ชุด

7. ปรับปรุงความปลอดภยับริเวณ 344,000 จังหวดั กองพฒันา

หน้าโรงเรียน (โรงเรียนวดัสรวงสุธา สุพรรณบรีุ ชนบท

วทิยา) สายบา้นสามจุ่น-บา้นตลาดเขต

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

งบประมาณ 344,000 บาท

งานตีเส้นจราจร ดังนี้

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นจราจร จ านวน

182.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกทางม้าลายและ

เส้นหยุด จ านวน 15.00 ตร.ม.

 -สีเทอร์โมพลาสติกเส้นชะลอความเร็ว

จ านวน 69.84 ตร.ม. 

 -งานกะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก 

(Rumble Strips) จ านวน 12.00 

ตร.ม.

 -Rumble Strips จ านวน 6.00 ตร.ม.

 -วสัดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการล่ืน

ไถล สีแดง จ านวน 79.00 ตร.ม.

งานจราจรสงเคราะห์

 -ปา้ยจราจรแบบ ต.1 จ านวน 1 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ ต.2 จ านวน 1 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ ต.13 จ านวน 1 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.55 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจราจรแบบ บ.32 จ านวน 2 ชุด

 -ปา้ยจ ากัดความเร็ว พลังงานแสง

อาทติย์ จ านวน 2 ชุด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -ปา้ยเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

 -ปา้นเตือนทางข้าม จ านวน 2 ชุด
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     7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งด้วย โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่งด้วย 27,032,000 จังหวดั กองพฒันา

พลังงานแสงอาทติย์ ประจ าป ี2563 พลังงานแสงอาทติย์ สุพรรณบรีุ ชนบท

แบบที่ 1 โคมกิ่งเด่ียว (ใช้ส าหรับทาง

ตรง) จ านวน 269 ชุดๆ ละ 80,000 

บาท ประกอบด้วยดังนี้  1. โคมไฟฟา้

แสงสวา่งด้วยพลังงานแสงอาทติย์

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

(All In One Solar Street Light)

จ านวน 1 ชุด ดังนี้

 -แผงรับพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 40 วตัต์ แรงดันไม่น้อยกวา่

22 โวลท ์เปน็ชนิด Mono 

Crystalline หรือ Poly Crystalline

 -แบตเตอร่ีแบบ Li-ion ความจุไม่น้อย

กวา่ 22 โวลทดี์ซี/300 วตัต์-ชั่วโมง

 -ใช้หลอดแอลดีอี มีค่าความส่องสวา่ง

รวมไม่น้อยกวา่ 9,000 ลูเมน (9,000

Lumens Bright Light), 2000-6500K

 -ความเข้มของแสงไม่น้อยกวา่ 22

LUX ที่ระยะหา่ง  6 เมตร พร้อม

กล่องควบคุม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2.เสาเหล็กอาบสังกะสี สูง 6 ม. เปน็

เหล็กชุบสังกะสีพร้อมฐานราก คสล. 1 ต้น

ตามรายละอียดที่ อบจ.สพ.ก าหนด

แบบที่ 2 โคมทรงกลม (ใช้ส าหรับทาง  

โค้ง)  จ านวน 18 ชุด ชุดละ 

80,000 บาท เปน็เงิน 1,440,000

บาท ประกอบด้วย ดังนี้

1.เปน็โคมไฟฟา้แสงสวา่งด้วยพลังงาน

แสงอาทติย์ แบบประกอบในชุดเดียว

กัน (All In One Solar Street Light)

จ านวน 1 ชุด ดังนี้

 -แผงรับพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 60 วตัต์ แรงดันไม่น้อยกวา่

22 โวลท ์เปน็ชนิด Mono 

Crystalline หรือ Poly Crystalline

 -แบตเตอร่ีแบบ Li-ion ความจุไม่น้อย

กวา่ 22 โวลทดี์ซี/450 วตัต์-ชั่วโมง

 -ใช้หลอดแอลดีอี มีค่าความส่องสวา่ง

รวมไม่น้อยกวา่ 5,000 ลูเมน (5,000

Lumens Bright Light), 2000-6500K

 -ความเข้มของแสงไม่น้อยกวา่ 15

LUX ที่ระยะหา่ง  6 เมตร พร้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

กล่องควบคุม

2.เสาเหล็กอาบสังกะสี สูง 6 ม. เปน็

เหล็กชุบสังกะสีพร้อมฐานราก คสล. 1 ต้น

ตามรายละอียดที่ อบจ.สพ.ก าหนด

แบบที่ 3  โคมคู่ (ใช้ส าหรับทางแยก) 

จ านวน 29 ชุด ชุดละ 140,000 บาท

เปน็เงิน 4,060,000 บาท แต่ละชุด

ประกอบด้วย  ดังนี้

1.เปน็โคมไฟฟา้แสงสวา่งด้วยพลังงาน

แสงอาทติย์ แบบประกอบในชุดเดียว

กัน (All In One Solar Street Light)

จ านวน 2 ชุด ดังนี้

 -แผงรับพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 40 วตัต์ แรงดันไม่น้อยกวา่

22 โวลท ์เปน็ชนิด Mono 

Crystalline หรือ Poly Crystalline

 -แบตเตอร่ีแบบ Li-ion ความจุไม่น้อย

กวา่ 22 โวลทดี์ซี/300 วตัต์-ชั่วโมง

 -ใช้หลอดแอลดีอี มีค่าความส่องสวา่ง

รวมไม่น้อยกวา่ 9,000 ลูเมน (9,000

Lumens Bright Light), 2,000K-6500k

 -ความเข้มของแสงไม่น้อยกวา่ 22
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

LUX ที่ระยะหา่ง  6 เมตร พร้อม

พร้อมกล่องควบคุม

2.เสาเหล็กอาบสังกะสี สูง 6 ม. เปน็

เหล็กชุบสังกะสีพร้อมฐานราก คสล. 1 ต้น

ตามรายละอียดที่ อบจ.สพ.ก าหนด

ติดต้ังบนถนนตรมภารกิจถ่ายโอน 

จ านวน 27 สาย ดังนี้

1. ถนนสายบา้นโพธิต์ะวนัออก-บา้น

พหิารแดง (สพ.ถ. 01-0008) อ าเภอ

เมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ  

จ านวน 15 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 12 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

2. ถนนสายบา้นไผ่แขก-บา้นดอน

มะขาม (สพ.ถ.01-0010) อ าเภอเมืองฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 15 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 12 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

3. ถนนสายบา้นอู่ยา-บา้นดอนจันทร์

83

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

(สพ.ถ. 01-0018) อ าเภอเมืองฯ

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 15 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 11 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

4. ถนนสายบา้นสามจุ่น-บา้นตลาดเขต

(สพ.ถ. 01-0028) อ าเภอศรีประจันต์

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 15 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 12 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

5. ถนนสายบา้นหนองน้ าใส-บา้น

เขาดิน (สพ.ถ. 01-0034) อ าเภอ

สามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 14

ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 12 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

6. ถนนสายบา้นหนองสังข์ทอง-วดั

โพธิสุ์วรรณ (สพ.ถ. 01-0035) 
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 10 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 9 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

7. ถนนสายบา้นนางพมิพ-์บา้นบาง

กระพน้ (สพ.ถ. 01-0036) อ าเภอ

สามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 17

ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 14 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

8. ถนนสายบา้นวงัหนิ-บา้นหนองหวัรัง

(สพ.ถ. 01-0039) อ าเภอสามชุก

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 19 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 16 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

9. ถนนสายบา้นหนองนมงวง-บา้น

แอบบชูา (สพ.ถ. 01-0041) อ าเภอ

สามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 14

ชุด ประกอบด้วย ดังนี้
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -แบบที่ 1 จ านวน 12 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

10. ถนนสายบา้นกุ่มโคก-บา้นกาบบวี

(สพ.ถ. 01-0043) อ าเภอเดิมบาง-

นางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 

จ านวน 18 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 15 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

11. ถนนสายบา้นหวัเกาะ-บา้น

หนองกรด (สพ.ถ. 01-0046) อ าเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 9 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 8 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

12. ถนนสายบา้นแหลม-บา้นย่านซ่ือ

(สพ.ถ. 01-0082) อ าเภอสองพี่น้อง

จังหวดัสุพรรณบรีุ  จ านวน 24 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 21 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

13. ถนนสายบา้นหนองการ้อง-บา้น

ชัฏดงด า (สพ.ถ. 01-0085) อ าเภอ

อู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 10 

ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 7 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

14. ถนนสายบา้นปากเควา้-บา้นเขาพระ

(สพ.ถ. 01-0087) อ าเภออู่ทอง 

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 5 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 5 ชุด

15. ถนนสายบา้นหวทั านบ-บา้นวดันก

(สพ.ถ. 01-0088) อ าเภออู่ทอง 

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 4 ชุด

 -แบบที่ 1 จ านวน 4 ชุด

16. ถนนสายบา้นกล้วย-บา้นตาล

ลูกอ่อน (สพ.ถ. 01-0092) อ าเภออู่ทอง

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 5 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 5 ชุด
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

17. ถนนสายบา้นหว้ยหนิ-บา้น

หลักเมตร (สพ.ถ. 01-0093) อ าเภอ

อู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 5 

ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 5 ชุด

18. ถนนสายบา้นคณฑี 

(สพ.ถ. 01-0094) อ าเภออู่ทอง จังหวดั

สุพรรณบรีุ จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย

ดังนี้ 

 -แบบที่ 1 จ านวน 5 ชุด

19. ถนนสายบา้นหนองหลุม-บา้น

หนองกุฎทีอง (สพ.ถ.01-0095) 

อ าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 4 ชุด

20. ถนนสายบา้นนาลาว-บา้นเขาพระ

(สพ.ถ. 01-0096) อ าเภออู่ทอง 

จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 5 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน  5 ชุด

21. ถนนสายบา้นอู่ทอง-บา้นยุ้งทะลาย

(สพ.ถ. 01-0098) อ าเภออู่ทอง 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

จังหวดัสุพรรณบรีุ  จ านวน  4 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 4 ชุด

22. ถนนสายบา้นหนองกระทุ่ม-บา้น

เขาทอก (สพ.ถ. 01-0089) อ าเภอ

อู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 13

ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 12 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

23. ถนนสายบา้นหนองขอ-บา้น

ก าแพง (สพ.ถ. 01-0090) อ าเภอ

อู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ จ านวน 12 ชุด

ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านวน 10 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

24. ถนนสายบา้นหนองตาลัย-บา้น

หนองตาแสลบ (สพ.ถ. 01-0091)

อ าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 13 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านนวน 9 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

25. ถนนสายบา้นดอนโพธิท์อง-

บา้นสวนแตง (สพ.ถ. 01-0093)

อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 19 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านนวน 18 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 1 ชุด

26. ถนนสายบา้นไผ่เกาะโพธิง์าม -

บา้นคันล า (สพ.ถ. 01-0094)

อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 19 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านนวน 11 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

27. ถนนสายบา้นสามนาค -

บา้นมะขามล้ม (สพ.ถ. 01-0095)

อ าเภอเมืองฯ  จังหวดัสุพรรณบรีุ

จ านวน 14 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

 -แบบที่ 1 จ านนวน 11 ชุด

 -แบบที่ 2 จ านวน 1 ชุด

 -แบบที่ 3 จ านวน 2 ชุด

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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ผด 02/1

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามแผนงาน งบประมาณ งบประมาณ

1. ประเภท  ครภุณัฑ์ส านักงาน

   1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 8.109 63,000 0.365 กองการเจา้หน้าที,่ กองแผนฯ

หน่วยตรวจสอบ, ส านักปลัดฯ

   1.2  แผนงานบริหารงานคลัง 1 2.702 124,000 0.660 กองคลัง

   1.3  แผนงานสาธารณสุข 2 5.405 80,000 0.426 กองพัฒนาชนบท

   1.4  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 2.702 25,000 0.132 ส านักปลัดฯ

รวม 7 18.918 292,000 1.583

2.  ประเภท  ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวัทยุ
   2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.702 2,000,000 10.660 ส านักปลัดฯ

   2.2  แผนงานสาธารณสุข 3 8.109 1,790,000 9.546 กองพัฒนาชนบท

รวม 4 10.811 3,790,000 20.206

3.  ประเภท   ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 8.109 2,607,000 13.904 ส านักปลัดฯ

รวม 3 8.109 2,607,000 13.904

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชคีรุภณัฑ์

ประเภท/แผนงาน
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการตามแผนงาน งบประมาณ งบประมาณ

4.  ประเภท  ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 16.218 572,200 3.052 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ

   4.2  แผนงานสาธารณสุข 12 32.433 2,211,500 11.795 กองพัฒนาชนบท

รวม 18 48.651 2,783,700 14.847

5.  ประเภท  ครภุณัฑ์อ่ืน

   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.702 1,250,000 6.66 ส านักปลัดฯ

   5.2  แผนงานศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ 1 2.702 6,000,000 32.000 ส านักปลัดฯ

รวม 2 5.404 7,250,000 38.660

6.  ประเภท   ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  6.1  แผนงานบริหารงานคลัง 1 2.702 527,000 2.800 กองคลัง

รวม 1 2.702 527,000 2.800

7.  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์

   7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 5.405 1,500,000 8.000 กองพัฒนาชนบท

รวม 2 5.405 1,500,000 8.000

รวมทั้งสิ้น 37 100.000 18,749,700 100.000

ประเภท/แผนงาน
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ผด 02/1

   1. ประเภท ครภุณัฑ์ส านักงาน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปดิ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 33,000 จังหวดั กองการเจ้าหน้าที่

เปดิ (มอก.) ราคาตู้ละ 5,500 บาท สุพรรณบรีุ /หน่วยตรวจสอบ

 - กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 ตู้

 - หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 3 ตู้

2 ตู้เหล็กส าหรับใส่เอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กส าหรับใส่เอกสาร ขนาด 10,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

กวา้ง 91.5 เซนติเมตร ลึก 45.7 สุพรรณบรีุ

เซนติเมตร สูง 183 เซนติเมตร จ านวน

2 หลังๆ ละ 5,000 บาท

3 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟตุ จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 20,000 จังหวดั กองแผนและ

4 ฟตุ ความกวา้งไม่น้อยกวา่ 118 สุพรรณบรีุ งบประมาณ

เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกวา่ 87

เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกวา่ 40 

เซนติเมตร จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 

4,000 บาท
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บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

      1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ครภุณัฑ์ที่ รายละเอียดของครภุณัฑ์



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ตู้เหล็กรางเล่ือน (ชุดละ 6 ตู้) จัดซ้ือตู้เหล็กรางเล่ืออน (ชุดละ 6 ตู้) 124,000 จังหวดั กองคลัง

จ านวน 2 ชุดๆละ 62,000 บาท สุพรรณบรีุ
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      1.2  แผนงานบรหิารงานคลัง

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดซ้ือระบบตู้สาขาโทรศัพท ์จ านวน 60,000 จังหวดั กอง

1 เคร่ือง ส าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดั

สุพรรณบรีุ มีคุณลักษณะดังนี้

1. ต้องรองรับโปรโตคอล SIP

2. มีระบบต่อไปยังหมายเลขภายใน

โดยตรง

3. มีระบบตอบรับอัตโนมัติ

4. บนัทกึเสียงเปน็ระบบดิจิตอล

5. ติดต้ังและต้ังโปรแกรมง่ายด้วย

การกดรหสัที่แปน้โทรศัพท์

6. แสดงหมายเลขโทรเข้า บนหน้าจอ

เคร่ืองโทรศัพทเ์ฉพาะสายนอกและโชว์

เบอร์ภายนอก

7. มีระบบต่อสายตรง เมื่อไฟฟา้ดับ

อย่างน้อย 4 สายนอก

8. สามารถโปรแกรมหมายเลขเคร่ือง

ภายในใหม่ได้

9. สามารถโอนสาย พกัสาย ประชุมสาย

3 สาย แทรกสายและดึงสายรับแทนกัน

ได้ง่าย
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      1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

2 โทรศัพทพ์ร้อมชุดหฟูงั จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทพ์ร้อมชุดหฟูงั 20,000 จังหวดั กอง

จ านวน 4 ชุด ส าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุ สุพรรณบรีุ พฒันาชนบท

และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดั

สุพรรณบรีุ มีคุณลักษณะดังนี้

1. ต้องรองรับโปรโตคอล SIP

2. บนัทกึสายเข้าได้ 24 เลขหมาย

3. บนัทกึและค้นหาเลขหมายโทรออก

ได้ 7 เลขหมาย

4. เสียงกร่ิงเรียกเข้าและสัญญาณ

แสดงสภาวะการใช้งาน

5. มีดนตรีพกัสายโดยสามารถตัดเสียง

ไมโครโฟนและเล่นดนตรีขณะพกัสาย

6. เลือกระยะเวลาในการแฟลช 

100/120/180/300/100ms ได้

7. สามารถปรับระดับเสียงกร่ิงเรียกเข้า

หรือปดิเสียงและสลับไปแจ้งในหฟูงั

เฮดเซทแทนได้

8. มีระบบตัดเสียงการส่ือสาร

9. การต้ังค่าโหมดการโทรออก Puise/

Tone ได้

10. สวทิซ์ตอบรับสายโดยอัตโนมัติ

11. สามารถสลับการสนทนาได้
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รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

ที่ ครภุณัฑ์



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

ระหวา่งชุดหฟูงัมือจับ, ชุดหฟูงัเฮดเซท

และล าโพง

12. ปรับระดับความดังเสียงได้

13. สามารถเลือกตอบรับสายโดย

อัตโนมัติ/แมนนวล

14. ระบบสนทนาแบบแฮนด์ฟรีหรือ

ออกทางล าโพง

97

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 เคร่ืองสแกนเลายนิ้วมือ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 25,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

เพื่อใช้ในสถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้ า ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน พร้อม สุพรรณบรีุ

บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

 -รองรับลายนิ้วได้ไม่น้อยกวา่ 3,000

ลายนิ้วมือ

 -สามารถบนัทกึข้อมูลได้ไม่น้อยกวา่

100,000 รายการ 

 -หน้าจอ LCD 

 -สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ

 -มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ

เวลาท างาน

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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      1.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ



   2. ประเภท ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ระบบเคร่ืองเสียงเพื่อติตต้ังภายใน จัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียง เพื่อติดต้ัง 2,000,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

หอ้งประชุมใหญ่ ภายในหอ้งประชุมใหญ่องค์การบริหาร สุพรรณบรีุ

ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ประกอบด้วย

รายละเอียด ดังนี้

1. ล าโพง 2 Way Full Range ก าลัง

วตัต์ไม่น้อยกวา่ 360 วตัต์ จ านวน

16 ใบ

2. ล าโพง Sub Bass ก าลังวตัต์ไม่น้อย

กวา่ 350 วตัต์ จ านวน 8 ใบ

3. เพาเวอร์แอมป ์แบบ 3CH. จ านวน

8 เคร่ือง ก าลังวตัต์ไม่น้อยกวา่ 600+

2x450 วตัต์

4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด

32 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

5. ไมโครโฟน แบบไมค์สาย จ านวน

6 ตัว 

6. ไมโครโฟน แบบไร้สาย ชนิดมือถือคู่

จ านวน 6 ชุด

7. ขาต้ังไมโครโฟนบมูความสูงไม่น้อย

กวา่ 150 ซม. จ านวน 12 อัน
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พ.ศ. 2563

      2.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562

ที่



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

8. สายไฟสายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด

9. RACK ขนาด 19  U ใส่อุปกรณ์

จ านวน 1 ใบ

10. อุปกรร์ติดต้ังเสียบไมค์ จ านวน 1

งาน

11. อื่นๆ ตามรายละเอียดที่ อบจ.

สุพรรณบรีุก าหนดโดยต้ังงบประมาณ

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด
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พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้พร้อมติดต้ัง 1,300,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการ และโรงเรือน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี สุพรรณบรีุ ชนบท

แพทย์ฉุกเฉินจังหวดัสุพรรณบรีุ คุณลักษณะดังนี้

1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ขับด้วยเคร่ืองยนต์

ดีเซล ไม่น้อยกวา่ 4 สูบ ระบาย

ความร้อนด้วยน้ า

2. การติดต้ังอุปกรณ์ Air Duct ของ

เคร่ืองยนต์พร้อมบานเกล็ดของระบบ

ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ าไปสู่

ภายนอกหอ้ง

3. การเดินสายไฟฟา้และการเชื่อม 

ระบบไฟฟา้

2 วทิยุส่ือสาร จัดซ้ือวทิยุส่ือสารชนิดประจ าที่ ขนาด 140,000 จังหวดั กองพฒันา

60 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด สุพรรณบรีุ ชนบท

ส าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการ

แพทย์ฉุกเฉินจังหวดัสุพรรณบรีุ

ประกอบด้วย ตัวเคร่ืองวทิยุส่ือสาร 

ไมค์พดูชนิดสายสปงิ ชุดติดต้ังเคร่ือง

และสายไฟ และกล่อง RACK ขนาด

19 นิ้ว บรรจุวทิยุ

101

พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

      2.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

3 เสาอากาศรับ - ส่งสัญญาณวทิยุ จัดซ้ือเสาอากาศรับ - ส่งสัญญาณ 350,000 จังหวดั กองพฒันา

วทิยุคมนาคมชนิดโครงเหล็ก สุพรรณบรีุ ชนบท

สามเหล่ียม แบบมีสายยึดโยง ความสูง

ไม่น้อยกวา่ 24 เมตร จ านวน 1 ต้น

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดต้ัง

ส าหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการ

แพทย์ฉุกเฉินจังหวดัสุพรรณบรีุ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

102



   3. ประเภท ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว จัดซ้ือกล้องพร้อมภาพเคล่ือนไหว 600,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 24.2 ล้าน สุพรรณบรีุ

พกิเซล จ านวน 1 ตัว

2 ขาต้ังกล้องวดีีโอ จัดซ้ือขาต้ังกล้องวดีีโอ จ านวน 1 อัน 7,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

สุพรรณบรีุ

3 จอ LED DISPLAY จัดซ้ือจอ LED DISPLAY เพื่อติดต้ัง 2,000,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ภายในหอ้งประชุมใหญ่องค์การบริหาร สุพรรณบรีุ

ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้

1. จอ LED DISPLAY P3.91 ขนาด

3.5x9 เมตร จ านวน 1 จอ

2. ชุดคอมพวิเตอร์ควบคุมจอ จ านวน 

1 ชุด

3. อุปกรณ์ติดต้ังและSetup สาย

สัญญาณ สายไฟ จ านวน 1 ชุด

4. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

5. อื่นๆ ตามที่ อบจ.สุพรรณบรีุก าหนด
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      3.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



   4. ประเภท ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5,400 จังหวดั ส านักปลัดฯ

(Access Point) แบบที่ 1 จ านวน 1 สุพรรณบรีุ

เคร่ือง พร้อมติดต้ังภายในส านักงาน

สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอด่านช้าง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 10 KVA 270,000 จังหวดั กองแผนและ

จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อติดต้ังที่ศูนย์ สุพรรณบรีุ งบประมาณ

ควบคุมระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ

ที่สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึฉวาก

เฉลิมพระเกียรติ

104

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

      4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

3 โครงการจัดซ้ือซอฟแวร์ปอ้งกันไวรัสและ จัดซ้ือซอฟแวร์ส าหรับบริหารจัดการ 200,000 จังหวดั กองแผนและ

สปายแวร์ ไวรัสแบบบริหารจัดการที่เคร่ืองแม่ข่าย สุพรรณบรีุ งบประมาณ

(Server Management) เพื่อเพิ่ม

ระดับการรักษาความปลอดภยัของระบบ

เครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของ

อบจ.ใหม้ีมาตรฐานด้านความปลอดภยั

การตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการ

ทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ รวมทั้งมรองรับการขยาย

ตัวจของการใช้งานในอนาคตได้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โปรแกรมแอนติไวรัสส าหรับติดต้ัง

เคร่ืองแม่ข่าย (Server) จ านวนไม่น้อย

1 license

2. โปรแกรมแอนติไวรัสส าหรับติดต้ัง

ที่เคร่ืองลูกข่าย (Client) จ านวน

ไม่น้อยกวา่ 120 License
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พ.ศ 2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

พ.ศ. 2563



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

4 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จัดซ้ืออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 44,000 จังหวดั กองแผนและ

(Router) (Router) จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อติดต้ัง สุพรรณบรีุ งบประมาณ

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอด่านช้าง

จังหวดัสุพรรณบรีุ เพื่อก าหนดค่าให้

เชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบโทรทฑัทดิ์จิตอล และระบบ

สารสนเทศอื่นๆ 

5 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ 50,000 จังหวดั กองแผนและ

เครือข่าย แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบรีุ งบประมาณ

6 อุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนก 2,800 จังหวดั กองแผนและ

ประสงค์ (Smart Cart Reader) สุพรรณบรีุ งบประมาณ

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 700 บาท
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รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563

ที่ ครภุณัฑ์



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 คอมพวิเตอร์ 3 จอ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 3 จอ ส าหรับ Call 240,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ Taker DispatcherCoordinator สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน Commander จ านวน 4 ชุด 

จังหวดัสุพรรณบรีุ

2 คอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) จ้ดซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) 60,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวล จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 44,000 จังหวดั กองพฒันา

ผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง สุพรรณบรีุ ชนบท

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ เคร่ืองละ 20,000 บาท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 700,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ แบบที่ 2 จ านวน 2 เคร่ืองๆละ สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 350,000 บาท

จังหวดัสุพรรณบรีุ
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      4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563



งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ Multifunction 15,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 เคร่ือง

จังหวดัสุพรรณบรีุ

6 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 6,300 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ จ านวน 1 เคร่ือง สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ

7 เคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับ 23,200 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ คอมพวิเตอร์ ขนาด 1 KVA จ านวน สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 4 ชุดๆ ละ 5,800 บาท

จังหวดัสุพรรณบรีุ

8 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 10 KVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 270,000 จังหวดั กองพฒันา

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ 10 KVA (ระบบไฟฟา้ 3 เฟส) จ านวน สุพรรณบรีุ ชนบท

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 เคร่ือง

จังหวดัสุพรรณบรีุ
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

9 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ จัดซ้ือตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิ- 22,000 จังหวดั กองพฒันา

อุปกรณ์แบบที่ 2 เตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42 สุพรรณบรีุ ชนบท

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ U) จ านวน 1 ตู้

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ

10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 21,000 จังหวดั กองพฒันา

ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สุพรรณบรีุ ชนบท

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ จ านวน 1 เคร่ือง

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ

11 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ 570,000 จังหวดั กองพฒันา

(External Storage) ภายนอก (External Storage) สุพรรณบรีุ ชนบท

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ จ านวน 1 เคร่ือง

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ

12 อุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่าย (Next จัดซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่าย (Next 240,000 จังหวดั กองพฒันา

Generation Firewall) แบบที่ 1 Generation Firewall) แบบที่ 1 สุพรรณบรีุ ชนบท

ส าหรับใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์รับ จ านวน 1 เคร่ือง

แจ้งเหตุ และส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวดัสุพรรณบรีุ
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   5. ประเภท ครภุณัฑ์อ่ืน 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการติดต้ังระบบปอ้งกันเสียงสะทอ้น ค่าติดต้ังระบบปอ้งกันเสียงสะทอ้น 1,250,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ภายในหอ้งประชุมใหญ่องค์การบริหาร ภายในหอ้งประชุมใหญ่องค์การบริหาร สุพรรณบรีุ

ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้

1. แผ่นวสัดุที่มีคุณสมบติั ลดเสียงก้อง

2. มีค่าการดูดซับเสียง NRC ไม่น้อยกวา่

0.75

3. ผลิตจากแผ่นพลาสวดู ขึ้นรูป 

มีน้ าหนักเบาสามารถติดยึดผนังได้ง่าย

4. แผ่นซับเสียงมีความหนาไม่น้อยกวา่

22 มม.

5. พื้นที่ของอคูสติกบอร์ด ต้องมีไม่น้อย

กวา่ 50% ของผนังหอ้งทั้ง 4 ด้าน

6. อื่นๆตามรายละเอียดที่ 

อบจ.สุพรรณบรีุ ก าหนด

      5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 เคร่ืองควบคุมอุณหภมูิน้ า ระบบชิลเลอร์ จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมอุณหภมูิน้ า ระบบ 6,000,000 จังหวดั ส านักปลัดฯ

ชิลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 ตัน สุพรรณบรีุ

จ านวน 1 เคร่ือง 

      5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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   6. ประเภท ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 รถยนต์นั่งส่วนกลาง จัดซ้ือรถยนต์นั่งส่วนกลาง จ านวน 1 527,000 จังหวดั กองคลัง

คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ สุพรรณบรีุ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300

ซีซี (Eco car) 

 - เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู เคร่ืองยนต์

เบนซิน

 - เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วทิยุ

เทป และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ 2562 พ.ศ. 2563
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      6.1  แผนงานบรหิารงานคลัง



7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ค่าท าสีรถยนต์น าเที่ยวซิต้ีทวัร์ หมายเลข เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 500,000 จังหวดั กองพฒันา

ครุภณัฑ์ 036-54-0003 , ท าสีรถยนต์ ยานพาหนะ  สุพรรณบรีุ ชนบท

โดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง  

หมายเลขทะเบยีน 40-0225 สุพรรณบรีุ

และรถบรรทกุติดเครน หมายเลขทะเบยีน

83-7695 สุพรรณบรีุ 

2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 1,000,000 จังหวดั กองพฒันา

ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกลและ สุพรรณบรีุ ชนบท

เคร่ืองทุ่นแรงอื่นๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ
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   7.  ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
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