
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                          
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 

ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 

                 ฝ่ายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุพรรณบุร ี

 



บทน า 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559   นั้น      
     

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  
 

          ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 22 ก าหนดว่าการจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่ นสี่ ปี  (พ . ศ .  2561 - 2565 )  เ พ่ิม เติม  ครั้ งที่  6  ขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสุพรรณบุ รี                        
ฉบับนี้ขึ้น   

 
 
 

 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ผลผลติทางการเกษตร  อุตสาหกรรม 

เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

การแปรรูป และผลติภณัฑ์ เพ่ือการบริโภค

และการสง่ออก

1.1 แผนงาน......................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้าง

และพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบริหารจดั

การทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ใหเ้กิดความสมดลุ

  2.1 แผนงานการเกษตร  -  - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 40,000,000

 2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 1,000,000 1 1,000,000 3 1,172,000,000 6 1,189,990,000 5 1,186,990,000 16 3,550,980,000

รวม 1 1,000,000 2 11,000,000 4 1,182,000,000 7 1,199,990,000 6 1,196,990,000 20 3,590,980,000

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

รวม 5 ปีป ี2564

แบบ ผ. 01 



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนายกระดบั

คุณภาพชวีิตและความปลอดภยัในชวีิต

และทรัพยส์นิ

  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 700,000 2 1,000,000 2 2,500,000 3 3,600,000 3 3,600,000 12 11,400,000

  3.2 แผนงานสาธารณสุข  -  - 1 2,000,000 12 19,813,500  -  -  -  - 13 21,813,500

  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 18,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 10 98,000,000

  3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 53,000,000 1 53,000,000 1 53,000,000 1 53,000,000 1 53,000,000 5 265,000,000

รวม 5 71,700,000 6 76,000,000 17 95,313,500 6 76,600,000 6 76,600,000 40 396,213,500

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐาน

โอกาสและคุณภาพในการศึกษาทกุระดบั

ใหต้รงกับความตอ้งการประชาชน

 4.1 แผนงาน...............................  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการสง่เสริมให้

กีฬาอยู่ใน่หวัใจชาวสพุรรณบรุีและ

มคีวามสามารถทางดา้นกีฬาสู่ความเปน็เลศิ

5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 4 19,450,000 4 17,450,000 5 25,550,000 8 23,800,000 8 23,900,000 29 110,150,000

รวม 4 19,450,000 4 17,450,000 5 25,550,000 8 23,800,000 8 23,900,000 29 110,150,000

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการน า

 การเปลี่ยนแปลงดา้นการบริหาร

 และบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3,000,000 1 5,000,000 2 7,000,000 4 16,000,000 3 15,500,000 11 46,500,000

6.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 3 60,000,000

6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

รวม 1 3,000,000 1 5,000,000 4 28,000,000 6 37,000,000 5 36,500,000 17 109,500,000

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยู่ในสภาพ

ที่ดไีดม้าตรฐานสากล

7.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -  - 1 5,000,000 12 93,660,000 31 161,919,000 13 126,794,000 57 387,373,000

7.2 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  -  - 2 4,000,000  -  - 2 4,000,000

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 1 10,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 3 40,000,000

รวม  -  - 1 5,000,000 13 103,660,000 34 180,919,000 14 141,794,000 62 431,373,000

รวมทั้งสิ้น 11 95,150,000 14 114,450,000 43 1,434,523,500 61 1,518,309,000 39 1,475,784,000 168 4,638,216,500

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ 02

2 .บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรูปและผลิตภณัฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

       1.1 แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1. การเพ่ิมขดีความสามารถดา้นเกษตรเชือ่มโยง สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดที ่1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณชิยกรรมการแปรรูปและผลิตภณัฑ์เพ่ือการบริโคภและการส่งออก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี



    ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3   การส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

     2. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพัฒนาการทอ่งเที่ยว โดยการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล และเปน็เมืองสรา้งสรรค์ด้านการดนตร ี (Creatiive music city)

        2.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศูนย์บริหารจัดการน้้าองค์การ เพื่อเปน็ศูนย์บริหารจัดการน้้า  -จัดต้ังศูนย์บริหารจัดการ  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกดิศูนย์บริหาร 1. มคีณะท้างานใน กองพฒันา

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ บนดินและใต้ดินของจังหวัด น้้าจังหวัดสุพรรณบรีุ จัดการน้้า เร่ืองของการบริหาร ชนบท

สุพรรณบรีุ มุ่งเนน้ในเร่ืองของการ  -การจัดการคุณภาพน้้าใน จังหวัด จัดการน้้าที่เปน็ระบบ

จัดการน้้าเพื่อการอปุโภคบริโภค แหล่งน้้าของจังหวัด สุพรรณบรีุที่ 2. มหีอ้งปฏบิติัการ

การสร้างความมั่นคงของน้้าภาค สุพรรณบรีุ สามารถบริหาร จัดการข้อมลูพร้อม

การผลิต การจัดการน้้าในช่วง  -สร้างและปรับปรุงแหล่ง จัดการน้้า เคร่ืองมอืที่ครบถ้วน

อทุกภยัตลอดจนการจัดการ จัดเกบ็น้้าบนดินและใต้ ตลอดจนบริหาร 3. ประชาชนได้รับ

คุณภาพน้้า ผิวดิน ข้อมลูแหล่งน้้า ประโยชนแ์ละแกไ้ข

ได้อย่างครบถ้วน ปญัหาความเดือดร้อน

สามารถให้ ได้อย่างเปน็รูปธรรม

บริการแบบ

(One Stop

Service)

 - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  การเสรมิสรา้งและพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบสูบน้้าหมนุเวียน  -เพื่อปรับปรุงระบบสูบน้้า ด้าเนนิการปรับปรุงระบบ  -  -  - 9,990,000 9,990,000 ร้อยละ 80 ของ ระบบสูบน้้าหมนุเวียน บงึฉวากฯ

ของตู้จัดแสดงพนัธุสั์ตว์น้้า หมนุเวียนของตู้จัดแสดงพนัธุ์ สูบน้้าหมนุเวียนของตู้ นกัทอ่งเที่ยวที่ ของตู้จัดแสดงพนัธุ์ ส้านกัปลัดฯ

บงึฉวากเฉลิมพระเกยีรติฯ สัตว์น้้าบงึฉวากเฉลิมพระเกยีรติฯ จัดแสดงพนัธุสั์ตว์น้้า เข้ามาเยี่ยมชม สัตวน์้้าบึงฉวากเฉลิม

ที่มกีารช้ารุดเส่ือมโทรมจากอายุ บงึฉวากเฉลิมพระเกยีรติฯ ได้รับความ พระเกยีรติฯ สามารถ

การใช้งานมาเปน็ระยะเวลานาน จ้านวน 6 ตู้ ที่สถานแสดง สะดวกและ ใช้งานได้อย่างมี

ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมี พนัธุสั์ตว์น้้าบงึฉวากเฉลิม ประทบัใจในการ ประสิทธิภาพบริการให้

ประสิทธิภาพ บริการใหก้บั พระเกยีรติฯ หมู่ที่ 9 เยี่ยมชมตู้จัดแสดงกบันกัทอ่งเที่ยวที่เช้ามา

นกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ต้าบลเดิมบาง อ้าเภอ พนัธุสั์ตว์น้้า เยี่ยมชม

เดิมบางนางบวช จังหวัด บงึฉวากเฉลิม

สุพรรณบรีุ พระเกยีรติฯ

2 โครงการกอ่สร้างแพริมน้้าบริเวณ 1. เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมและ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 6,000,000  - มสีถานที่ทอ่งเที่ยว1. มแีพริมน้้าที่สามารถ กองช่าง

คุ้มขุนแผน ต้าบลร้ัวใหญ่ งานประเพณีต่างๆ ของ อบจ. ยาว 60 เมตร พร้อมทาง ทางน้้าและจัด ใช้ในการจัดกจิกรรมและ

อ้าเภอเมอืง จังหวัดสุพรรณบรีุ ตลอดจนใหบ้ริการนกัทอ่งเที่ยว เชื่อมลงแพ รายละเอยีด กจิกรรมทางน้้า งานประเพณีต่างๆ ของ

ที่มาเยี่ยมชมคุ้มขุนแผน ตามแบบแปลนองค์การ ในแมน่้้าทา่จีน อบจ.ตลอดจนใหบ้ริการ

บริหารส่วนจังหวัด ของจังหวัด นกัทอ่งเที่ยวที่มา

สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ เยี่ยมชมคุ้มขุนแผน

เพิ่มขึ้น จ้านวน 2. มแีพริมน้้าที่สามารถ

1 แหง่ ใหบ้ริการนกัทอ่งเที่ยว

และชุมชนในการจัด

กจิกรรมตลาดน้้าและ

เปน็สถานที่ในการปล่อย

ปลา

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดท้านทิรรศการ เพื่อร่วมกนัจัดกจิกรรมเทดิ จัดนทิรรศการ "ศาสตร์  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70 วัฒนธรรมประเพณี ส้านกัปลัดฯ

"ศาสตร์พระราชา" ตามรอย พระเกยีรติสมเด็จพระนเรศวร พระราชา" ตามรอย ของผู้เข้าชม เอกลักษณ์ทอ้งถิ่น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาราชในงานอนสุรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นทิรรศการ รวมถึงวิถีชีวิต 

และพระบาทสมเด็จพระบรม ดอนเจดีย์  เปน็การเทดิทนู และพระบาทสมเด็จพระบรม เกดิความ ได้รับการส่งเสริม

ชนกาธิเบศรมหาภมูพิลอดุลยเดช สถาบนัพระมหากษตัริย์ไทย ชนกาธิเบศรมหาภมูพิล พงึพอใจ สร้างสรรค์ และ

บรมนาถบพติ งานอนสุรณ์ และอนรัุกษ ์ส่งเสริม สืบสาน อดุลยเดชบรมนาถบพติ เผยแพร่สู่

ดอนเจดีย์  สร้างสรรค์ และเผยแพร่ งานอนสุรณ์ดอนเจดีย์  สาธารณชนอย่าง

วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ จ้านวน 1 แหง่ ด้าเนนิการ กว้างขวาง เกดิการ

ทอ้งถิ่นใหแ้พร่หลายและยั่งยืน ประจ้าป ี2563 สร้างงานและสร้าง

จ้านวน 1,000,000 บาท รายได้เพิ่มใหก้บั

ประจ้าป ี2564 ทอ้งถิ่นกอ่ใหเ้กดิ

จ้านวน 1,000,000 บาท มลูค่าเพิ่มทาง

ประจ้าป ี2565 เศรษฐกจิ

จ้านวน 1,000,000 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมส่งเสริม1. เพื่อเปน็การเผยแพร่ศิลปะ เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 80 สามารถส่งเสริมการ ส้านกัปลัดฯ

การทอ่งเที่ยว วัฒนธรรมและส่งเสริมจารีต กจิกรรมส่งเสริมการ ของจ้านวน ทอ่งเที่ยวของจังหวัด

ประเพณีทอ้งถิ่น ทอ่งเที่ยวภายในสถานแสดง นกัทอ่งเที่ยว สุพรรณบรีุใหเ้ปน็ที่รู้จัก

2. เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกจิ พนัธุสั์ตว์น้้าบงึฉวากเฉลิม ทั้งชาวไทย อย่างแพร่หลาย

และรายได้ใหแ้กป่ระชาชนใน พระเกยีรต์ิฯ ดังนี้ และต่างชาติ

ทอ้งถิ่น 1. โครงการบงึฉวากรวมใจ มาทอ่งเที่ยว

3. เพื่อเปน็การพฒันารายได้ ส้านกึในพระมหากรุณาธิคุณ มากขึ้น 

ของ อบจ.สุพรรณบรีุ 2. โครงการสืบสานประเพณี 2. ร้อยละ 50 

ลอยกระทงบงึฉวาก

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

บงึฉวากนอ้มน้าแนว

พระราชด้าริในหลวง ร.9

4. โครงการปใีหมสุ่ขหรรษา

วันเด็กเริงร่า บงึฉวากสุขใจ

5. โครงการเทศกาล

ตรุษจีนสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม กมุภาสัญญา

รักบงึฉวาก

6. โครงการประกวด

ภาพถ่าย บงึฉวากดินแดน

มหศัจรรย์ สวรรค์แหง่โลก

ใต้ทะเล

7. โครงการสงกรานต์แบบ

ไทย สนกุสดใส บงึฉวาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. โครงการวันฉัตรมงคล 

มหามงคล มหาราชา

9. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

บงึฉวากรวมใจ เทดิไท้

องค์ราชินี

10. โครงการบงึฉวากร่วม

ท้าความดี สดุดีรัชกาลที่ 10

11. โครงการบงึฉวากสานใย

รักดวงใจใหแ้ม่

12. โครงการบึงฉวาก 

คนชอบเที่ยว คนชอบปลา

5 โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์  -เพื่อเปน็การสนบัสนนุกจิกรรม ประชาชนทั่วไปและในเขต  -  -  - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 - ท้าใหก้ารจัดงานเทดิ ส้านกัปลัด

งานอนสุรณ์ดอนเจดีย์ การจัดงานอนสุรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบรีุ มนีกัทอ่งเที่ยว พระเกยีรติสมเด็จ อบจ.

 -เพื่อเปน็การเทดิพระเกยีรติ เข้ามาทอ่ง พระนเรศวรมหาราช

องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เที่ยวจังหวัด เปน็ไปอย่างยิ่งใหญ่สม

 -เพื่อเปน็การส่งเสริมและ สุพรรณบรีุ พระเกยีรติสมเด็จ

สนบัสนนุการทอ่งเที่ยวของ เพิ่มขึ้น  -ท้าใหป้ระชาชนทั้งใน

จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ และ

 -เพื่อเปน็การเผยแพร่ศิลป  ต่างจังหวัด ได้ถวาย

วัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่สากล สักการะสมเด็จพระ

 -เพื่อหารายได้ใช้ในกจิกรรม นเรศวรมหาราช

สาธารณะ  -เปน็การส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา



6 โครงการส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยว  -เพื่อเปน็การสนบัสนนุกจิกรรม  -ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว  -  - 1,170,000,000 1,170,000,000 1,170,000,000 1. ประชาชน  -ท้าใหม้รีายได้จากการ กองช่าง

เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ทางเศรษฐกจิ เพิ่มศักยภาพและ ผู้ประกอบการและ นกัทอ่งเที่ยว ผลิตและการบริโภคที่

อาณาจักรอยุธยา ยกระดับการค้า การผลิต และการ ผู้รับจ้างจังหวัดสุพรรณบรีุ 1,000,000 ราย ทนัสมยัในพื้นที่

บริการใหค้รอบคลุมแหล่งทอ่งเที่ยวและจังหวัดใกล้เคียง 2. ผู้ประกอบการ เปา้หมาย

 -เพื่อฟื้นฟเูศรษฐกจิทอ้งถิ่น และผู้รับจ้าง  -ท้าใหเ้ศรษฐกจิสร้าง

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพส่งเสริม 2,000 ราย ฐานรากเพื่อสร้างงาน

การตลาด และธุรกจิชุมชน เพื่อ สร้างรายได้

เชื่อมโยงการทอ่งเที่ยว หรือการ  -เศรษฐกจิการบริโภค

บริการอื่นๆ และยกระดับ และการใช้จ่ายใน

มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าของ ประเทศดีขึ้น

สินค้าและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นและ  -ท้าใหร้ะบบโครงสร้าง

ชุมชน พื้นฐานเปน็ตัวชี้น้าการ

 -เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นใหก้าร สนบัสนนุการผลิตและ

ลงทนุต่างๆ เข้าสู่ระดับปกติโดย การบริการที่ทนัสมยั

เร็ว

 -เพื่อสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิ โดยยกระดับจาก

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพฒันา

ต่อไป

1,000,000 1,000,000 1,172,000,000 1,189,990,000 1,186,990,000รวม 6 โครงการ



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน 500,000 800,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัดฯ

ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน ใจท่ีดี อยู่ในสังคมไอ้อย่างมีความสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สูงอายุได้รับ ท่ีดี สุขภาพกายใจดี

จังหวัดสุพรรณบุรี การส่งเสริมและ อยู่ในสังคมได้อย่าง

พัฒนาคุณภาพ มีความสุข

ชีวิตท่ีดี

2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสร้างความรู้ สตรีและบุคคลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 สตรีในจังหวัด สตรี และบุคคลท่ี ส านักปลัดฯ

ความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของสตรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี และ เกี่ยวข้องได้รับการ

ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ประชาชนท่ี พัฒนา และมีทักษะ

เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตนเอง

และครอบครัว

3 โครงการอุดหนุนส านักงาน เพื่อจัดท าโครงการศูนย์ส่งเสริม ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสจังหวัด  -  -  - 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 60 ผู้สูงอายุและผู้ ส านักปลัดฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี ของผู้สูงอายุ ยากไร้มีคุณภาพ

มีสุขภาพ ชีวิตท่ีดี และ

ชีวิตท่ีดีขึ้น ความเป็นอยู่ท่ี

อบอุ่น

700,000 1,000,000 2,500,000 3,600,000 3,600,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา

รวม  3  โครงการ



      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  -  -  - 1,130,000  - ประชาชนและ  -ผู้ปุวยวิกฤตและผู้สูง ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวย ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา อายุท่ีมีปัญหาระบบ

เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ อ าเภอเดิมบางนางบวชและเครือข่าย เดิมบางนางบวช จังหวัด รับบริการมีความ ทางเดินหายใจ ได้รับ

การบริการรักษาพยาบาลผู้ปุวย อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี  ได้แก่ พึงพอใจและ การรักษาพยาบาล

อ าเภอเดิมบางนางบวชและเครือข่าย  - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี 1. เคร่ืองช่วยหายใจชนิด ประทับใจในการ กด้วยเคร่ืองมือแพทย์

อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 1,100,000 บาท ควบคุมด้วยปริมาตรและ บริการร้อยละ 80 ท่ีเหมาะสมสามารถ

 - โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สมทบ ความดันขนาดกลาง ขึ้นไป หายใจได้ด้วยตนเอง

เป็นเงิน 30,000 บาท 2. เคร่ืองกระตุกไฟฟูาหัวใจ  -การดูแลรักษา

ชนิดใบเฟสิคพร้อมภาควัด พยาบาลด้านสุขภาพ

ออกชิเจนในเลือด ประชาชนสูงอายุและ

ผู้ปุวยโรคเร้ือรังมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  -  -  - 650,000  - ประชาชนและ  -ผู้ปุวยได้รับการ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การแพทยเ์พื่อพฒันาระบบกายภาพ ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา รักษาทางกายภาพ

บ าบัด อ าเภอเดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช จังหวัด รับบริการมีความ บ าบัดท่ีเหมาะสมและ

จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ สุพรรณบุรี  ได้แก่ พึงพอใจและ มีประสิทธิภาพสูงสุด

2564 1. เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืน ประทับใจในการ  -ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิต

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี อัลตร้าซาวด์ร่วมกับ บริการร้อยละ 80 ท่ีดี ลดความเจ็ปปุวย

เป็นเงิน  600,000  บาท กระแสไฟฟูา ขึ้นไป ฟื้นฟูสมรรถภาพ

 - โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สมทบ 2. เตียงส าหรับฝึกฝนพร้อม ทางกายให้กลับมา

เป็นเงิน  50,000  บาท ปรับระดับสูงต่ าด้วยไฟฟูา ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

(Tilt table)

3. เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วย

ไฟฟูา

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  -  -  - 1,840,000  - ประชาชนและ  -ผู้ปุวยวิกฤติท่ีมี ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การบริการรักษาพยาบาลผู้ปวุยที่มีภาวะ ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา ภาวการณ์หายใจ

การหายใจล้มเหลวอ าเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด รับบริการมีความ ล้มเหลวได้รับการ

เดิมบางนางบวชและเครือข่าย สุพรรณบุรี  ได้แก่ พึงพอใจและ รักษาพยาบาล

ใกล้เคียงในจังหวัดสุพรรณบุรี 1. เคร่ืองช่วยหายใจชนิด ประทับใจในการ ด้วยเคร่ืองมือแพทย์

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี ควบคุมด้วยปริมาตรและ บริการร้อยละ 80 ท่ีเหมาะสม ปลอดภัย

เป็นเงิน  1,800,000  บาท ความดัน  ขึ้นไป สามารถหายใจได้ด้วย

 - โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 2. เคร่ืองส่องตรวจทางเดิน ตนเอง

สมทบ เป็นเงิน  40,000 บาท หายใจระบบวีดีทัศน์  -การดูแลรักษา

พยาบาลด้านสุขภาพ

ประชาชนท้ังผู้ปุวย

วิกฤติและประคับ

ประคองประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  -  -  - 225,000  - ประชาชนและ  - ผู้ปุวยได้รับการตรวจ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี ทางการแพทยเ์พื่อพฒันาระบบงาน เพื่อพัฒนาระบบงานตรวจทาง  ญาติผู้ปุวยท่ีมา วิเคราะห์ทางห้อง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล รับบริการมีความ ปฏิบัติการท่ี

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อ าเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด พึงพอใจและ เหมาะสมและมี

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ได้แก่ ประทับใจในการ ประสิทธิภาพสูงสุด

ปีงบประมาณ 2564 1. Hematocrit centrifuge บริการร้อยละ 80  - บุคลากรมีคุณภาพ

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี 2. Centrifuge Brush less ขึ้นไป ชีวิตท่ีดี ลดระยะเวลา

เป็นเงิน  220,000  บาท Motor ในการปฏิบัติงาน ช่วย

 - โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 3. Hot Air Oven ให้การรายงานผลได้

สมทบ เป็นเงิน 5,000  บาท 4. Dry Bath lncubator เร็วยิ่งขึ้น

5 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  -  -  - 499,000  - ประชาชนและ  - ผู้ปุวยได้รับการตรวจ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี ทางการแพทยเ์พื่อพฒันาระบบงาน เพื่อพัฒนาระบบงานงานเจาะ  ญาติผู้ปุวยท่ีมา วิเคราะห์ทางห้อง

เจาะเลือดผู้รับบริการ อ าเภอ เลือดผู้รับบริการ อ าเภอ รับบริการมีความ ปฏิบัติการท่ี

เดิมบางนางบวช จังหวัด เดิมบางนางบวช จังหวัด พึงพอใจและ เหมาะสมและมี

สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564 สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ประทับใจในการ ประสิทธิภาพสูงสุด

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี 2564 ได้แก่ บริการร้อยละ 80  - บุคลากรมีคุณภาพ

เป็นเงิน  489,000 บาท  - เคร่ืองสแกนหาเส้นเลือด ขึ้นไป ชีวิตท่ีดี ลดระยะเวลา

 - โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช (Vein Detector) จ านวน ในการปฏิบัติงาน ช่วย

สมทบ เป็นเงิน 10,000 บาท 2 เคร่ือง ให้การรายงานผลได้

เร็วยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการสนับสนุนการ จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ  -  -  - 2,768,000  - ประชาชนและ  -ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ แพทย์ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา บริการสะดวก รวดเร็ว

เพื่อสนับสนุนระบบบริการ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รับบริการมีความ และมีคุณภาพ

โรงพยาบาลสามชุก ประจ าปี 2564 ได้แก่ พึงพอใจและ  -โรงพยาบาลสามารถ

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี 1. เคร่ืองช่วยกระบวนการปั๊ม ประทับใจในการ จัดระบบบริการส าหรับ

เป็นเงิน  2,500,000 บาท และฟื้นคืนชีพผู้ปุวย ID 173 บริการร้อยละ 80 ผู้ปุวยได้ครอบคลุม

 - โรงพยาบาลสามชุก  สมทบ จ านวน 1 เคร่ือง ขึ้นไป ท้ังผู้ปุวยท่ัวไป ผู้ปุวย

เป็นเงิน  268,000  บาท 2. เตียงคลอดไฟฟูา ID 580 ท่ีมีความเส่ียงสูงจาก

3. เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน โรค ผู้ปุวยจากอุบัติเหตุ

ID 227 จ านวน 1 เคร่ือง ฉุกเฉิน และผู้ปุวยท่ี

4. เคร่ืองดึงคอและหลัง ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ

อตัโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ร่างกายได้อย่างมี

ID 211  จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพ

5. เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม

ขนาด 50 ปอนด์ ID 325 

จ านวน 1 เคร่ือง

6. เคร่ืองติดตามการท างานของ

หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ขนาดเล็ก ID 187 จ านวน 3

เคร่ือง

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ  -  -  - 3,210,000  - ประชาชนและ  -ผู้รับบริการเกิดความ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี งานบริการห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ แพทย์ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา พึงพอใจในการเข้ารับ

2564  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เจ้าพระยายมราช อ าเภอเมือง รับบริการมีความ การรักษาผ่าตัด

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ พึงพอใจและ  -สามารถตอบสนอง

เป็นเงิน  3,160,000 บาท 1. เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟูา ประทับใจในการ ยุทธศาสตร์ในการ

 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  พร้อมรีโมทคอนโทล จ านวน บริการร้อยละ 80 ยกระดับคุณภาพชีวิต

สมทบ เป็นเงิน  50,000  บาท 1 เตียง ขึ้นไป และความปลอดภัย

2. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาด ในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ และการเสริมสร้าง

หลอดแอลอีดี จ านวน 1 ชุด คุณภาพชีวิตให้

ประชาชนตามแนว

ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ  -  -  - 1,434,500  - ความพึงพอใจ  -สามารถให้บริการ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี บริการด้านการดูแลผู้ปวุยทั่วไป แพทย์ส าหรับโรงพยาบาล ของแพทย์ ผู้ปุวย รักษาพยาบาลแก่

ผู้ปุวยหนัก และผู้ปุวยเร้ือรังระยะ หนองหญ้าไซ จังหวัด และญาติมากกว่า ผู้ปุวยท่ัวไป ผู้ปุวย

สุดท้าย  โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ได้แก่ ร้อยละ 80 หนัก ผู้ปุวยติดเตียง

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี 1. เตียงผู้ปุวยชนิดสามไก และผู้ปุวยท่ีมีอาการ

เป็นเงิน  1,190,000  บาท ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสา ไมคงท่ี ผู้ปุวยเร้ือรัง

 - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  น้ าเกลือ ระยะสุดท้ายได้อย่าง

สมทบ เป็นเงิน  244,500 บาท 2. เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบ เหมาะสมมีคุณภาพ

ไม่สัมผัสกระจกตา  -ประชาชนในเขต

3. เคร่ืองติดตามการท างานของ อ าเภอหนองหญ้าไซ

หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ และผู้รับบริการมีความ

4. เคร่ืองช่วยกูช้ีวิตทารกแบบ พึงพอใจมากขึ้น

แรงดันบวก จากการมารับบริการ

5. เคร่ืองตรวจสมรรถภาพ ท่ีโรงพยาบาล

ทารกในครรภ์ หนองหญ้าไซ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ  -  -  - 400,000  - ประชาชนและ  -ประชาชนผู้มีปัญหา ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การใหบ้ริการทางช่องปาก อ าเภอ แพทย์ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา ทางด้านสุขภาพ

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณุบรี รับบริการมีความ ช่องปากได้รับการดูแล

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี ได้แก่ เคร่ืองแปลงสัญญาณ พึงพอใจและ ตามมาตรฐาน

เป็นเงิน  399,500 บาท ภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลใน ประทับใจในการ  -ประชาชนผู้มาใช้

 - โรงพยาบาลด่านช้าง ช่องปาก ส าหรับใช้เพื่อ บริการร้อยละ 80 บริการได้รับบริการท่ี

สมทบ เป็นเงิน  500  บาท สแกนภาพถ่ายรังสีของฟัน ลั ขึ้นไป สะดวกรวดเร็ว

จัดเก็บภาพใช้ประกอบการ

วินิจฉัยและการให้การรักษา

โรคทางทันตกรรม ประกอบด้วย

 1. เคร่ืองอ่าน

2. โปรแกรมถ่ายภาพรังสีของ

เคร่ืองเอกซเรย์

3. ชุดคอมพิวเตอร์ จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

4. Imaging plate

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ  -  -  - 3,610,000  - ประชาชนและ  -ผู้รับบริการได้รับ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี กา่รบริการรักษาพยาบาลผู้ปวุย แพทย์ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา บริการทีมีคุณภาพและ

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณุบรี รับบริการมีความ ได้มาตรฐาน

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี ได้แก่ พึงพอใจและ  -ผู้รับบริการพึงพอใจ

เป็นเงิน  3,600,000  บาท 1. เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ า ประทับใจในการ และประทับใจในการ

 - โรงพยาบาลด่านช้าง ทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย บริการร้อยละ 80 บริการ

สมทบ เป็นเงิน  10,000 บาท 2. เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบ ขึ้นไป

สอดแขนชนิดอัตโนมัติ 

3. เคร่ืองตรวจอวัยวะภายใน

ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงระดับ

ความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ  -  -  - 2,047,000  - ประชาชนและ  -ผู้รับบริการได้รับ ส านักปลัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี การใหบ้ริการทางการแพทย์ แพทย์ส าหรับโรงพยาบาล ญาติผู้ปุวยท่ีมา บริการทีมีคุณภาพและ

โรงพยาบาลด่านช้าง ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณุบรี รับบริการมีความ ได้มาตรฐาน

 - งบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี ได้แก่ พึงพอใจและ  -ผู้รับบริการพึงพอใจ

เป็นเงิน  2,000,000  บาท 1. ยูนิตท าฟัน (Dental Master ประทับใจในการ และประทับใจในการ

 - โรงพยาบาลด่านช้าง Unit) รุ่น Platinum II พร้อม บริการร้อยละ 80 บริการ

สมทบ เป็นเงิน  47,000 บาท อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน ขึ้นไป

2. เคร่ืองช่วยพยุงตัวแบบมี

รางเล่ือน

3. เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ

พร้อมเตียงปรับระดับได้

4. จักรยานไฟฟูาออกก าลังกาย

5. ลู่วิง่ไฟฟูา

6. ตู้อบเด็ก

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการจัดซ้ือชุดกล้องวงจรปิด  -เพื่อยกระดับมาตรฐานความ  - เชิงปริมาณ  -  - 2,000,000 2,000,000  - ประเมินจาก 1. สามารถยกระดับ ส านักปลัดฯ

ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ติดต้ังชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความพึงพอใจ มาตรฐานตวาม

พร้อมติดต้ัง ทรัพย์สินของประชาชน และ ส าหรับตรวจเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ

นักท่องเท่ียว ร่างกายพร้อมติดต้ัง ดังน้ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทรัพย์สินของประชาชน

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน 1. สถานแสดงพันธุสั์ตว์น้ า อยู่ในระดับดี และนักท่องเท่ียว

สาธารณสุข บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จากจ านวน 5 2. สามารถเพิ่ม

 -เพื่อให้ประชาชนนักท่องเท่ียว จ านวน 2 ชุด ระดับ (น้อยท่ีสุด ประสิทธิภาพงาน

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการ 2. ส านักองค์การบริหารส่วน น้อย ปานกลาง ด้านสาธารณสุข

ปูองกันโรคเบื้องต้น จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 ชุด ดี ดีมาก) 3. ประชาชน

3. เป็นชุดเคล่ือนท่ี ส าหรับให้ นักท่องเท่ียวได้รับการ

บริการหน่วยราชการ หรือ ส่งเสริมสุขภาพและ

ภาคเอกชนเพื่อน าไปใช้ การปูองกันโรค

ปูองกันโรคระบาด จ านวน เบื้องต้น

1 ชุด 4. เพิ่มประสิทธิภาพ

 - เชิงคุณภาพ การท างานของ

1. น าเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อยก เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ระดับมาตรฐานความปลอดภัย 5. สร้างภาพลักษณ์

และการปูองกันโรคระบาด ของเมืองท่องเท่ียว

ในชีวิตของประชาชน และ และสร้างความม่ันใจ

นักท่องเท่ียว ให้กับประชาชนและ

2. น าเทคโนโลยีด้านระบบ นักท่องเท่ียว 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ 6. เพื่อแก้ไขปัญหา

เพิ่มประสิทธิภาพในการ กรณ๊เกิดโรคระบาด

ปูองกันโรคระบาดชนิดต่างๆ หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

ท่ีสามารถคักรองได้ด้วยการ ได้ทันท่วงทีและท่ัวถึง

วัดอุณหภูมิร่างกาย

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. น าเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อ

ช่วยเสริมประสิทธิภาพการ

ท างานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

4. น าเทคโนโลยีมาใช้งานเพิ่อ

ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

เมืองท่องเท่ียว และสร้างความ

ม่ันใจให้กับประชาชนและ

นักท่องเท่ียว

5. ประชาชนนักท่องเท่ียว

ผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 100 

ได้รับการคัดกรองเช้ือไวรัส

โคโรน่า2019 (COVID-19) 

หรือโรคระบาดอื่นๆอัน

ตรวจสอบจากการวัด

อุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น

 

 -  - 2,000,000 19,813,500  -  -รวม 12 โครงการ

งบประมาณและที่มา



      3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การอบรมให้ความรู้ และการ 8,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีผู้เข้าร่วม ประชาชนในจังหวัด ส านักปลัดฯ

ตามแนวพระราชด าริและความ ประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน โครงการปีละ สุพรรณบุรี มีการพัฒนา กองพัฒนาชนบท

ยั่งยืนของสังคมไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการท้ัง 10 อ าเภอ ไม่น้อยกว่า องค์ความรู้ และมี

ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 500 คน คุณภาพชีวิตท่ีดี

2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและ 1. เพื่อด าเนินงานปูองกันและแก้ไข ด าเนินงานด้านการปูองกันและ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 70 ของ จังหวัดสุพรรณบุรี กองพัฒนา

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี แก้ไขปัญหายาเพสติด ประชาชนและ สามารถด าเนินงาน ชนบท

สุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) เพื่อจัดท า ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อย่างท่ัวถึงทุกกลุ่มเปูาหมายใน เยาวชนไม่ ปูองกันและแก้ไขปัญหา

โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ส านักงาน ป.ป.ส. และกระทรวง ทุกระดับและครบถ้วนทุกพื้นท่ี ยุ่งเกี่ยวหรือ ยาเสพติด ให้เป็นไป

ยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัด มหาดไทยด้วยความเรียบร้อยและ ของจังหวัดสุพรรณบุรี พัวพันยาเสพติด ตามแนวทางของ

สุพรรณบุรี รวดเร็ว รัฐบาล กระทรวง

2. เพื่อระดมความร่วมมือจากทุก มหาดไทยและ

ภาคส่วนในพื้นท่ี ท้ังภาครัฐ ภาค ส านักงาน ป.ป.ส. ด้วย

ประชาชน ภาคเอกชนและองค์กร- ความเรียบร้อยและมี

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด าเนินงาน ประสิทธิภาพ ตลอดจน

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนในพื้นท่ีให้

ให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ด าเนินงาน ความร่วมมือในการ

ในทุกๆ ด้านให้เป็นไปอย่างมี แก้ไขปัญหายาเสพติด

เอกภาพและต่อเน่ือง อันจะส่งผลให้ เป็นอย่างดี อันจะส่งผล

จังหวัดสุพรรณบรีุปลอดยาเสพติด ให้ปัญหายาเสพติด

อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ลดลงตามเปูาหมาย

ต่อไป

18,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000รวม  2  โครงการ

งบประมาณและที่มา



      3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปูองกัน  -เพื่อยกระดับมาตรฐานความ  -ระยะท่ี 1 ติดต้ังกล้อง 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 ร้อยละ 70  -สามารถเช่ือมโยง กองพัฒนา

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ เครือข่ายข้อมูลจาก ชนบท

ประชาชนและนักท่องเท่ียว ในพื้นท่ีโซนเหนือของจังหวัด ประชาชนมี กล้องวงจรปิด (CCTV)

 -เพื่อสนับสนุนงานด้านจราจร สุพรรณบุรี (อ าเภอด่านช้าง, ความ เพื่อรักษาความสงบ

และปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร อ าเภอหนองหญ้าไซ, อ าเภอ ปลอดภัยใน เรียบร้อยการรักษา

 -เพื่อสนับสนุนการปูองกัน เดิมบางนางนาง, อ าเภอสามชุก, ชีวิตและ ความปลอดภัยในชีวิต

อาชญากรรม การโจรกรรม และ อ าเภอดอนเจดีย)์ จ านวน 1 ทรัพย์สิน และทรัพย์สินของ

ปัญหายาเสพติด ระบบ เพิ่มขึ้น ประชาชนได้อย่างมี

 -เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการ  -ระยะท่ี 2 ติดต้ังกล้อง ประสิทธิภาพและเกิด

ท างานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประโยชน์สูงสุด

 -เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ในพื้นท่ีโซนใต้ของจังหวัด  -สามารถแก้ไขปัญหา

ของเมืองท่องเท่ียว และสร้างความ สุพรรณบุรี (อ าเภออู่ทอง,  อาชญากรรมใน

ม่ันใจให้กับประชาชนและ อ าเภออสองพี่น้อง, อ าเภอ จังหวัดสุพรรณบุรีใน

นักท่องเท่ียว บางปลาม้า, อ าเภอเมือง, ด้านปัญหายาเสพติด

 -เพื่อรองรับการขยายตัวของการ อ าเภอศรีประจันต์) อุบัติเหตุ และเหตุร้าย

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ ต่างๆ ให้ลดน้อยลงและ

ระบบสารเทศอื่นๆ ในอนาคต เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

สามารถประสานงาน

ด้านข้อมูลภาพจาก

กล้องวงจรปิดในการ

ติดตามแก้ไขเหตุร้ายได้

53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000

งบประมาณและที่มา

รวม  1   โครงการ



    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

        4.1 แผนงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์ที่ 5  การสง่เสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลศิในระดับสากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที่  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

งบประมาณและที่มา



    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

        5.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวณ เพื่อปรับปรุงสนามฟุตซอลท่ีมี ด าเนินการปรับปรุงสนาม  -  - 2,300,000 1,000,000 1,000,000  -เยาวชน มีสนามฟุตซอลไว้ให้ ส านักปลัดฯ

ลานจอดรถคอนกรีตข้างบ้านพัก การช ารุดเส่ือมโทรมจากอายุ ฟุตซอลบริเวณลาดจอดรถ ประชาชนใน บริการเยาวชนประชาชน บึงฉวากฯ

เจ้าหน้าท่ี สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า การใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน คอนกรีตข้างบ้านเจ้าหน้าท่ี ท้องถิ่นและ ในท้องถิ่นและพื้นที่

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงวาก พื้นที่ใกล้เคียง ใกล้เคียงสถานแสดงพันธ์ุ

และเพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เยาวชน เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 80 สัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิม

ประชาชนในท้องถิ่นและพื้นท่ี จ านวน 1 สนาม ได้ใช้งานสนาม พระเกียรติฯ

ใกล้เคียงรักการออกก าลังกาย  -ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 24 ม. ฟุตซอล

ห่างไกลยาเสพติด  -ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.

ท่ีสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวาก

เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแหลมหว้า

หมู่ท่ี 9 ต าบลเดิมบาง อ าเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ นักเรียนและเยาวชน กองการศึกษาฯ

"สุพรรณิการ์เกมส์" การเล่นกีฬา การออก าลังกาย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ จ านวนการจัด มีสุขภาพแข็งแรงรักการ

ชองนักเรียน และรักการออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬา ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

เป็นไปตาม

แผนงาน

ก. ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความป็นเลิศ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน เยาวชนในจังหวัด 13,800,000 13,800,000 19,500,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน และเยาวชน กองการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษา เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุพรรณบุรี มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม จ านวนการจัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เห็นคุณค่าของการกีฬามีความ การออก าลังกาย การแข่งขันกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สามัคคีมีระเบียบวินัย เป็นไปตาม และได้พัฒนาทักษะ

แผนงาน ทางด้านกีฬา

4 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน เยาวชนในจังหวัด  -  -  - 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน และเยาวชน กองการศึกษาฯ

ระดับมัธยมศึกษา เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุพรรณบุรี มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม จ านวนการจัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เห็นคุณค่าของการกีฬามีความ การออก าลังกาย การแข่งขันกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สามัคคีมีระเบียบวินัย เป็นไปตาม และได้พัฒนาทักษะ

แผนงาน ทางด้านกีฬา

5 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน เยาวชนในจังหวัด  -  -  - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน และเยาวชน กองการศึกษาฯ

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุพรรณบุรี มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม จ านวนการจัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เห็นคุณค่าของการกีฬามีความ การออก าลังกาย การแข่งขันกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สามัคคีมีระเบียบวินัย เป็นไปตาม และได้พัฒนาทักษะ

แผนงาน ทางด้านกีฬา

6 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส เพื่อให้ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากชุมชน 1,600,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุในจังหวัด กองการศึกษาฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นอายุ 40 ปี มีความรักในการออกก าลังกาย หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ านวนการจัด สุพรรณบุรี มีสุขภาพ

ขึ้นไป มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ในจังหวัดสุพรรณบุรี การแข่งขันกีฬา ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น

และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เยาวชน เป็นไปตาม

แผนงาน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการส่งทีมแข่งขันกีฬาอาวุโส เพื่อให้ผู้ท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในจังหวัด 50,000 50,000 50,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายุในจังหวัด กองการศึกษาฯ

"ซีเนียร์ลีก" รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป มึความรักในการออกก าลังกาย สุพรรณบุรี โครงการที่ สุพรรณบุรี มีสุขภาพ

มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกล ประสบความ ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น

โรคภัยต่างๆ ส าเร็จตาม

แผนงาน

8 โครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน เพื่อส่งเสริมพัฒนานักกีฬา เยาวชนและประชาชนใน  -  -  - 500,000 500,000 มีนักกีฬาและ เป็นการส่งเสริม กองการศึกษาฯ

BMX ส่งเสริมการท่องเท่ียว จักรยาน BMX และช่วย จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นท่ี ผู้เข้าร่วม นักกีฬาจักรยาน BMX

ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน ใกล้เคียง กิจกรรม และส่งเสริมการ

จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 60 ท่องเที่ยวภายใน

ของนักกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี

ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 

และพื้นที่

ใกล้เคียง

19,450,000 17,450,000 25,550,000 23,800,000 23,900,000

งบประมาณและที่มา

รวม  8  โครงการ



 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสรมิสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์หอ้งปฏิบติัการ  -เพื่อเปน็การติดต้ังหอ้งผลิตส่ือและบคุคลทั่วไปสามารถเข้าถึง  -  - 1,000,000 500,000 500,000 การกระจายส่ือ  -ประชาชนได้รับข้อมลู ส านกัปลัดฯ

ด้านงานประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารโครงการ ส่ือดิจิทลั ด้านดิจิทลัมี อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

กจิกรรม เร่ืองอื่นๆ ขององค์การ ความชัดเจน  -ได้ผลิตและเผยแพร่

บริหารส่วสนจังหวัดสุพรรณบรีุ ละเอยีดสามารถ ส่ือสร้างสรรค์ผ่านส่ือ

และข้อมลูที่เปน็ประโยชนแ์ก่ เข้าถึงได้อย่างมี ดิจิทลั

ประชาชนชน ประสิทธิภาพ  -เปน็ศูนย์กลางการ

 -รองรับการเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายที่ กระจายข้อมลูข่าวสาร

เปล่ียนแปลงไปด้วยช่องทางการ ของจังหวัดสุพรรณบรีุ

ส่ือสารผ่านสือดิจิทลั งาน ที่มปีระสิทธิภาพ

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  -เกดิเครือข่ายงาน

 -เปน็ศูนยกลางการผลิตส่ือ ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

ด้านภาพและเสียง งานผลิตส่ือ

สร้างสรรค์ ที่มปีระสิทธิภาพและ

การเผยแพร่ส่งข้อมลูข่าวสาร

อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

     6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบรหิารและบรกิารเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

         6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจ้างเหมาซ่อมบ ารุง 1. ระบบกล้องโทรทศัน ์ ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 3,000,000 5,000,000 6,000,000 10,000,000 10,000,000 ระบบกล้อง กล้องโทรทศันว์งจร กองแผนและ

รักษาระบบกล้องโทรทศัน์ วงจรปดิของ อบจ.สุพรรณบรีุ และอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบั โทรทศันว์งจร ปดิสามารถใช้งาน งบประมาณ

วงจรปดิ (CCTV) ได้รับการดูแลรักษาและแกไ้ข ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ปดิและอปุกรณ์ ได้ไมน่อ้ยกว่า

ใหพ้ร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ที่ อบจ.สุพรรณบรีุ ซ่ึงหมด ที่เกี่ยวข้องกบั ร้อยละ 90 จาก

2. การเชื่อมโยงของระบบ ระยะรับประกนัการดูแลมี ระบบกล้อง กล้องฯ ทั้งหมด

กล้องโทรทศันว์งจรปดิได้รับ ความพร้อมส าหรับใช้งาน โทรทศันว์งจร ได้รับการจ้างดูแล

การดูแลรักษาตลอดเวลา อยู่เสมอ ปดิที่ อบจ. รักษา

3. มอีปุกรณ์ทดแทนการใช้งาน สุพรรณบรีุ ซ่ึง

เมื่ออปุกรณ์ช ารุด หมดระยะ

รับประกนัการ

ดูแลมคีวาม

พร้อมส าหรับ

ใช้งานไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ

90 ที่ได้รับการ

ท าสัญญ่า

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติังาน  -  -  - 5,000,000 5,000,000 คอมพวิเตอร์ เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบติังาน กองแผนและ

ปฏิบติังานและชุดโปรแกรมจัดการ ที่เปน็ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติังาน หรือชุดโปรแกรมจัดการ ของ อบจ. สามารถปฏิบติังานได้ งบประมาณ

ส านกังานส าหรับเคร่ือง หรือชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ส านกังานติดต้ังเคร่ือง สุพรรณบรีุ อย่างรวดเร็วและมี

คอมพวิเตอร์ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และ คอมพวิเตอร์ขององค์การบริ มชีุดโปรแกรม ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค ที่มลิีขสิทธ์ิ หารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ ส าหรับใช้ในการ

ถูกต้องตามกฏหมาย ปฏิบติังานและ

จัดการ 

ส านกังาน

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80

4 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสถานี เพื่อปรับปรุงทางเดินเทา้ภายใน ด าเนนิการ ณ สถานขีนส่ง  -  -  - 500,000  - ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัดฯ

ขนส่งด่านช้าง โดยตีเส้นจราจร บริเวณสถานขีนส่งผู้โดยสาร ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบรีุ สถานขีนส่ง สะดวกและปลอดภัยใน

ปบูล็อกตัวหนอนที่ช ารุดใหม่ อ าเภอด่านช้างใหเ้ปน็ไปด้วยความ ผู้โดยสารอ าเภอ การใช้บริการสถานขีนส่ง

พร้อมทาสีคันหนิ เรียบร้อย  ด่านช้างเกดิ ด่านช้าง

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 80

3,000,000 5,000,000 7,000,000 16,000,000 15,500,000

งบประมาณและที่มา

รวม 4 โครงการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างและปรับปรุงอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั ค่ากอ่สร้างและปรับปรุงอาคาร  -  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อ านวยความ 1. มลีานเอนกประสงค์ กองช่าง

เอนกประสงค์หลังคาไร้โครงสร้าง บคุลากรของ อบจ.สุพรรณบรีุ เอนกประสงค์หลังคาไร้ สะดวกใหก้บั เพื่อใช้ในการด าเนนิการ

บริเวณด้านหลังส านกังานองค์การ และประชาชนภายในจังหวัด โครงสร้างบริเวณด้านหลัง บคุลากรของ กจิกรรมต่างๆ ของ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ได้มสีถานที่จอดรถหรือ ส านกังานองค์การบริหาร อบจ.สุพรรณบรีุ อบจ.สุพรรณบรีุ หรือ

ระยะที่ 2 - 3 ท ากจิกรรมต่างๆ ส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ และประชาชน ที่หนว่ยงานอื่นร้องขอ

ระยะที่ 2 - 3 โดยเปน็การ ภายในจังหวัด 2. มสีถานที่จอดรถส าหรับ

กอ่สร้างและปรับปรุงจาก สุพรรณบรีุ ได้ ผู้มาติดต่อราชการหรือ

อาคารเดิมกว้าง 30 เมตร มสีถานที่จอดรถ บคุลากรของ อบจ.

ยาว 48 เมตร ดังนี้ หรือท ากจิกรรม สุพรรณบรีุ

 -ระยะที่ 2 ปรับปรุงใหมใ่หม้ี ต่างๆ 

ขนาดกว้าง 64 เมตร  ยาว

48 เมตร เปน็เงิน

10,000,000 บาท

 -ระยะที่ 3 งานอาคารหอ้ง

ทดสอบวัสดุ, หอ้งบ ารุงรักษา

เคร่ืองจักรกล, หอ้งน้ าและอื่นๆ

เปน็เงิน 10,000,000 บาท

 -  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000

         6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 1 โครงการ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการต่อเติมตกแต่งภายใน เพื่อต่อเติมตกแต่งภายในพร้อม ด าเนนิการต่อเติมตกแต่ง  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มศูีนย์รับแจ้งเหตุและ กองพฒันา

พร้อมจัดหาอปุกรณ์ส านกังาน จัดหาอปุกรณ์ส านกังานภายใน ภายในพร้อมจัดหาอปุกรณ์ ของผู้ปว่ย ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน ชนบท

ภายในศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ ส านกังานภายในศูนย์รับแจ้ง ได้รับบริการ ที่มคีวามพร้อมในการ

การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน เหตุและส่ังการการแพทย์ อย่างทนัทว่งที ช่วยเหลือชีวิตผู้ปว่ย

ฉุกเฉิน ได้อย่างทนัทว่งที

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000

         6.3  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล

     7.1 แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว  -  - 2,160,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบลและ

แอสฟัลก์ติกสายบ้านป่าสัก หมู่ที่ 12 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง 800 เมตร เพิ่มขึ้น 1 สาย ประชาชนในพื้นที่

ต่อจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สะดวก  รวดเร็ว ยาว 800 ใกล้เคียงได้รับความ

หมายเลข 333 หมู่ที่ 12 บ้านป่าสัก เมตร สะดวกรวดเร็วขึ้น

ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง

ถึง บ้านทุ่งดินด า หมู๋ที่ 17 ต าบล

ด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี

2 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนใน

หรือพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 4.500 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สายบ้านจิกรากข่า-บ้านสระกระโจม กิโลเมตร ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสัญจรมากขึ้น

3 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 5.282 กิโลเมตร  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนใน

หรือพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็ว ยาว  5.282 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกงูเห่า กิโลเมตร ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสัญจรมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนใน

หรือพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็ว ยาว  4.500 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สายบ้านท่าไชย - บ้านมะขามล้ม กิโลเมตร ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบางปล้ามา  อ าเภอสองพี่น้อง ในการสัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

5 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนใน

หรือพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็ว ยาว  4.500 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน กิโลเมตร ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบางปล้ามา  จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสัญจรมากขึ้น

6 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนใน

หรือพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็ว ยาว  4.500 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สายบ้านแหลม - บ้านย่านซ่ือ กิโลเมตร ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสัญจรมากขึ้น

7 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟลัท์ติก สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว  2.000 ใกล้เคียงได้รับความ

คอนกรีต กิโลเมตร สะดวกรวดเร็วในการ

สายบา้นหนองการ้อง - บา้นชัฎดงค า สัญจรมากขึ้น

อ าเภออู่ทอง จังหวัด

งบประมาณและที่มา



สุพรรณบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผิว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร  - 5,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 ระยะทางถนน ประชาชนในต าบล

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ได้รับการ และประชาชนในพื้นท่ี

คอนกรีต หรือพาราแอสฟัลท์ติก สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ปรับปรุงยาว ใกล้เคียงได้รับความ

คอนกรีตสายบ้านปากแสก- 10.000 กม. สะดวกรวดเร็วในการ

บ้านไผ่ลูกนก อ าเภอเมืองฯ สัญจรมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี

9 โครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ระยะทาง 2.000  กิโลเมตร  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางถนนที่ ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ได้รับการปรับปรุง และประชาชนในพื้นที่

คอนกรีตหรือพาราแอสฟลัท์ติก สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2.000 ใกล้เคียงได้รับความ

คอนกรีต กิโลเมตร สะดวกรวดเร็วในการ

สายบ้านหนองสังข์ทอง-บ้านโพธ์ิสุวรรณ สัญจรมากขึ้น

อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการถนนลาดยางแบบ Asphaltic เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง  -  -  - 830,000 830,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

Concrete สายบ้านโป่งขาม-หนองอิงพิง ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้างเฉล่ีย 5.00-6.00 เมตร เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

หมู่ที่ 14 ต่อจากลาดยางเดิม หมู่ที่ 14 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 245 เมตร ยาว 245 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

บ้านปากชัฏ ต าบลหนองมะค่าโมง ด าเนินการ ก่อสร้างถนน ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอด่านช้าง ถึงหนองอิงพิง ต าบล ลาดยางแบบ Asphaltic ในการสัญจรมากขึ้น

หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช Concrete ผิวจราจรกว้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี 6.00 เมตร ยาว 245 เมตร

แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 

ตร.ม.

11 โครงการถนนลาดยางแบบ Asphaltic เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง  -  -  - 2,646,000 2,646,000 มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

Concrete สายบ้านหนองอุโลก ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้างเฉล่ีย 5.00-6.00 เมตร เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 3 สะดวก  รวดเร็ว ยาว 782 เมตร ยาว 782 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง ด าเนินการ ก่อสร้างถนน ความสะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านบุ่งยาง ต าบลวังคัน อ าเภอ ลาดยางแบบ Asphaltic ในการสัญจรมากขึ้น

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี Concrete ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ยาว 782 เมตร

แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,692

ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง  -  -  - 1,475,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้างเฉล่ีย 4.00-5.00 เมตร เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

ต าบลหัวเขา เช่ือมเขตหมู่ที่ 6 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว ยาว 337 เมตร ยาว 337 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

เขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช ด าเนินก่าร ก่อสร้างถนน ความสะดวกรวดเร็ว

จังหวัดสุพรรณบุรี คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรมากขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 337 เมตร หนา 0.15

เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,022 ตร.ม. ลงหินคลุก

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 1,358,000 1,358,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ - หมู่ที่ 6 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมือง จังหวัด สะดวก  รวดเร็ว เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ยาว 335 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สุพรรณบุรี ตามสภาพพื้นที่ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรมากขึ้น

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 8,760,000 8,760,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

ต าบลทะเลบก - หมู่ที่ 6 ต าบล ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 2,047 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

สระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด สะดวก  รวดเร็ว เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตาม ยาว 2,047 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

สุพรรณบุรี สภพาพื้นที่ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  - 500,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ลาดยาง เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

CONCRETE โดยวิธี Pavememt in สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ปรับปรุง ยาว 250 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

place Recycling  หมู่ที่ 3 ต าบล ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ความสะดวกรวดเร็ว

สนามคลี เร่ิมจากสะพาน คสล. ต าบล เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ในการสัญจรมากขึ้น

ตล่ิงชัน ถึงเขตต าบลสระแก้ว อ าเภอ CONCRETE โดยวิธี 

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี Pavememt in

place Recycling     

ผิวจจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 250 เมตร หนา 0.05

เมตร แบบไม่มีไหล่ทางหรือ

มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

1,500 ตร.ม.

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 3,200,000 3,200,000 มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลทะเลบก ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 737 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สะดวก  รวดเร็ว เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย ยาว 737 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

เช่ือมหมู่ที่ 5 ต าบลทัพหลวง อ าเภอ กว่า 4,422 ตร.ม. ลงหินคลุก ความสะดวกรวดเร็ว

หนองหญา้ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ในการสัญจรมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  - 500,000  -  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ลาดยาง เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

CONCRETE โดยวิธี Pavememt in สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ปรับปรุง ยาว 215 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

place Recycling  หมู่ที่ 1 ต าบล ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ความสะดวกรวดเร็ว

สนามคลี เร่ิมจากถนนลาดยางเดิม เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ในการสัญจรมากขึ้น

บริเวณจัดจ าปา ต าบลสนามคลี CONCRETE โดยวิธี 

ถึงเขตติดต่อต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง Pavememt in

จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1) place Recycling     

ผิวจจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 215 เมตร หนา 0.05

เมตร แบบมีไหล่ทางข้างละ

0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 2,080,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ลาดยาง CAPE SEAL เป็นผิวจราจร ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 8 สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ก่อสร้างถนน ยาว 750 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

บ้านเขาชานหมาก ต าบลจระเข้สามพัน ลาดยาง ASPHALTIC ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภออู่ทอง จากบริเวณบ้านนายนที CONCRETE  ผิวจราจรกว้าง ในการสัญจรมากขึ้น

ทองค า ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6.00 เมตร ยาว 830 เมตร

324 หนา 0.05 เมตร แบบมี

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม.

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 4,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ไหล่ทาง ASPHALTIC เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

ต าบลพลับพลาไชย  - หมู่ที่ 10 สะดวก  รวดเร็ว CONCRETE  กว้างข้างละ ยาว 800 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัด 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร ความสะดวกรวดเร็ว

สุพรรณบุรี (บนคันคลองแอล 21 หนา 0.05 เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

ฝ่ังซ้าย) 

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 5,200,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

บ้านหนองเพียร ต าบลบางงาม เช่ือม ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 1,638 เมตร หนา เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

หมู่ที่ 4 ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ สะดวก  รวดเร็ว 0.15 เมตร ลงหินคลุก ยาว 1,638 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

จังหวัดสุพรรณบุรี ไหล่ทาง 0.50 เมตร ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรมากขึ้น

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 2,000,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL ช ารุด กว้าง ถนนที่รับ และประชาชนใน

บ้านลาดน้ าขาว ต าบลสาลี อ าเภอ สะดวก  รวดเร็ว 6.00 เมตร การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

บางปลาม้า เช่ือมต่อต าบลบ้านช้าง ด าเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ลาดยาง ASPHALTIC ยาว 940  เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

CONCRETE ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 940

เมตร หนา 0.05 เมตร 

แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,640

ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 750,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ลาดยาง เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL กว้าง 6.00 เมตร ถนนที่รับ และประชาชนใน

CONCRETE โดยวิธี Pavememt in สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ปรับปรุง การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

place Recycling  สายบ้านส านักตะค่า ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่ 4 ต าบลสนามคลี อ าเภอเมือง เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ยาว 370  เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

ถึงบ้านหนองกุฎิ หมู่ที่ 7 ต าบล CONCRETE โดยวิธี 

พลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัด Pavememt in

สุพรรณบุรี place Recycling     

ผิวจจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 370 เมตร หนา 0.05

เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

2,220 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 500,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ลาดยาง เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL  ถนนที่รับ และประชาชนใน

CONCRETE โดยวิธี Pavememt in สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ปรับปรุง การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

place Recycling  หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

ต าบลสนามคลี เร่ิมจากถนนลาดยาง เป็นผิวลาดยาง ASPHALTIC ยาว 215  เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

เดิม บริเวณวัดจ าปา ต าบลสนามคลี CONCRETE โดยวิธี 

ถึงเขตติดต่อต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง Pavememt in

จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2) place Recycling     

ผิวจจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 215 เมตร หนา 0.05

เมตร แบบมีไหล่ทางข้างละ

0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างขยายถนนดินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  -  -  - 2,000,000  - มีถนนลงหินคลุก ประชาชนในต าบล

พร้อมลงหินคลุกบริเวณรอบเขาใหญ่ ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

  หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ต าบลเขาพระ และ สะดวก  รวดเร็ว 952  เมตร ยาว 952  เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 5 ต าบลเดิมบาง อ าเภอ ความสะดวกรวดเร็ว

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสัญจรมากขึ้น

(ช่วงที่ 2)

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 2,000,000  - มีถนนลาดยาง ประชาชนในต าบล

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 610 เมตร หนา 0.05 เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

(ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้าน สะดวก  รวดเร็ว เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ยาว 610  เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หนองแขนปอก หมู่ที่  13 ต าบล หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ความสะดวกรวดเร็ว

หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง 3,660 ตร.ม. ในการสัญจรมากขึ้น

ถึงหนองอิงพิง หมู่ที่ 7   ต าบล

หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 1,160,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรแบบ CAPE SEAL เป็นผิว ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL ถนนที่รับ และประชาชนใน

จราจร ASPHALTIC CONCRETE สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ปรับปรุงถนน การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ ต าบล ลาดยางเดิมผิวจราจรแบบ ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

จรเข้สามพัน บริเวณทางแยกซุ้ม CAPE SEAL เป็นผิวจราจร ยาว  360 เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

ประตูวัดถ้ าเสือ อ าเภออู่ทอง จังหวัด ASPHALTIC CONCRETE

สุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 360 เมตร หนา 0.05 

เมตร แบบไม่มีไหล่ทางข้าง

ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520

ตารางเมตร

27 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 3,050,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรลาดยาง CAPE SEAL เป็นผิว ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL ถนนที่รับ และประชาชนใน

จราจร ASPHALTIC CONCRETE สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ  ก่อสร้างและ การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุขโข ต าบลสระพังลาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี CAPE SEAL เป็นผิวจราจร ยาว  1,000  เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

เช่ือมเขตติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านกระถินแดง ASPHALTIC CONCRETE

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพี่น้อง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05

เมตร แบบมีไหล่ทางข้างละ

0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไม่นอยกว่า 7,000 

ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 910,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ผิวจราจรลาดยาง CAPE SEAL เป็นผิว ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง CAPE SEAL ถนนที่รับ และประชาชนใน

จราจร ASPHALTIC CONCRETE สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ  ก่อสร้างและ การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข และหมู่ที่ 9 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

บ้านสุวรรณวัฒน์ ต าบลสระพังลาน CAPE SEAL เป็นผิวจราจร ยาว  345  เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

เช่ือมเขตติดต่อหมู่ที่ 9 บ้านรางยาว ASPHALTIC CONCRETE

ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี ยาว 345  เมตร หนา 0.05

เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หรือพื้นที่ลาดยางไม่นอยกว่า 

2,070 ตารางเมตร

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 2,000,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ - ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 509 เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

หมู่ที่ 2 ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก สะดวก  รวดเร็ว เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ยาว  509  เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสภาพพื้นที่ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรมากขึ้น

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 1,500,000  - ระยะทาง ประชาชนในต าบล

ลาดยาง เป็นผิวจราจร ASPHALTIC ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 728 เมตร หนา 0.05 ถนนที่รับ และประชาชนใน

CONCRETE โดยวิธี Pavememt in สะดวก  รวดเร็ว เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง การปรับปรุง พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

place Recycling สายเขาน้อย หมู่ที่ 2 หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ซ่อมแซม ความสะดวกรวดเร็ว

บ้านเขาน้อย ต าบลเขาพระ 4,368 ตร.ม. ยาว  728 เมตร ในการสัญจรมากขึ้น

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี 

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  -  -  - 500,000  - มีถนน คสล. ประชาชนในต าบล

บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4 ต าบลตล่ิงชัน ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 130  เมตร หนา 0.15 เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

อ าเภอเมือง เช่ือมเขตต าบลไร่รถ สะดวก  รวดเร็ว เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ยาว  130 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสภาพพื้นที่ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรมากขึ้น

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  -  - 2,000,000  - มีถนน ลาดยาง ประชาชนในต าบล

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 6 - 7 เมตร เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

สายบ้านดงรัง เช่ือมต่อบ้านพุข่อย สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ผิวจราจรกว้าง ยาว  540 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองมะค่าโมง 6.00 เมตร ยาว 540 เมตร ความสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หนา 0.05 เมตร แบบไม่มี ในการสัญจรมากขึ้น

ไหล่ทาง หรือพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 3,240 ตร.ม.

33 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - 880,000  - มี สะพาน ประชาชนในต าบล

ต าบลโพธ์ิพระยา อ าเภอเมือง เช่ือม ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เพิ่มขึ้น 1 สะพาน และประชาชนใน

ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ สะดวก  รวดเร็ว เมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) ยาว 10.00 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

จังหวัดสุพรรณบุรี ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจรมากขึ้น

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวถนนดิน  -  -  - 3,120,000  - มีถนน ลาดยาง ประชาชนในต าบล

แบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 5 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ลงหินคลุก เพิ่มขึ้น 1 สาย และประชาชนใน

ต าบลโพธ์ิพระยา อ าเภอเมือง ถึง สะดวก  รวดเร็ว ด าเนินการ ก่อสร้างถนน ยาว  876 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

เขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ ลาดยางผิวจราจรแบบ ความสะดวกรวดเร็ว

จังหวัดสุพรรณบุรี ASPHALTIC CONCRETE ในการสัญจรมากขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 876 เมตร หนา 0.05

เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 5,256 ตร.ม.

35 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนน สภาพเดิม เป็นผิวจราจร  -  - 500,000  -  - มีถนนที่ได้รับการ ประชาชนในต าบล

โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ปรับปรุง และประชาชนใน

ต าบลบ้านกุ่ม เช่ือมต่อหมู่ที่ 3 ต าบล สะดวก  รวดเร็ว ระยะทางยาว 145 เมตร ระยะทาง 145 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

บางพลับ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด ด าเนินก่าร ปรับปรุงถนน เมตร ความสะดวกรวดเร็ว

สุพรรณบุรี หินคลุกโดยเทคอนกรีต ในการสัญจรมากขึ้น

เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ระยะทางยาว

145 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

พื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



 - 5,000,000 93,660,000 161,919,000 126,794,000

7.2  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ าบ้านล าบัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สภาพเดิม  ขนาดคันกว้าง  -  -  - 1,000,000  - จ านวนประชาชน เกษตรกรได้ผลผลิต

เพื่อป้องกันน้ าท่วมพื้นที่การเกษตรของ ในพื้นที่การเกษตรของราษฎร เฉล่ีย 4.00 เมตร สูงจาก ร้อยละ 70 ตามเป้าหมาย พื้นที่

ราษฎร (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 ต าบล ท้องนาเฉล่ีย 1.00 เมตร ได้รับประโยชน์ การเกษตรไม่ได้รับ

โคกคราม อ าเภอบางปลาม้า เช่ือมเขต ฐานกว้างเฉล่ีย 8.00 เมตร จากคันกั้นน้ า ความเสียหาย

ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัด ยาว 1,000 เมตร ที่ได้มาตรฐาน

สุพรรณบุรี ด าเนินการ เสริมและขยาย

คันกั้นน้ า ให้มีขนาดกว้าง

เฉล่ีย 4.00 เมตรสูงเฉล่ียจาก

พื้นผิวคันเดิม 0.50 เมตร 

ฐานกว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือ

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า

2,896 ลูกบาศก์เมตร

รวม 34 โครงการ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ า คลองญี่ปุ่น- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สภาพเดิม  ขนาดคันกว้าง  -  -  - 3,000,000  - จ านวนประชาชน เกษตรกรได้ผลผลิต

เหนือฝ่ังขวา หมู่ที่ 4 บ้านทรงกระเทียม ในพื้นที่การเกษตรของราษฎร เฉล่ีย 5.00 เมตร สูงจาก ร้อยละ 70 ตามเป้าหมาย พื้นที่

ต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด ท้องนาเฉล่ีย 0.80 เมตร ได้รับประโยชน์ การเกษตรไม่ได้รับ

สุพรรณบุรี เช่ือมต่อต าบลเทพมงคล ฐานกว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร จากคันกั้นน้ า ความเสียหาย

อ าเภอบางซ้าย   จังหวัด ยาว 2,300 เมตร ที่ได้มาตรฐาน

พระนครศรีอยุธยา ด าเนินการ เสริมและขยาย

คันกั้นน้ า ให้มีขนาดกว้าง

เฉล่ีย 5.00 เมตร สูงเฉล่ียจาก

พื้นผิวคันเดิม 0.50 เมตร 

ฐานกว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร

ยาว 2,300 เมตร หรือ

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า

5,922 ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณและที่มา



 -  -  - 4,000,000  -

7.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทาง เพื่อความปลอดภัยและลด ด าเนินการปรับปรุงบน  -  - 10,000,000 15,000,000 15,000,000 จ านวนคร้ังที่เกิด  -เมื่อด าเนินการ

ถนนบริเวณจุดเส่ียง จุดอันตราย เช่น อุบัติเหตุตามจุดเส่ียงบนสายทาง สายทางที่อยู่ในความ อุบัติเหตุลดลง ปรับปรุงแล้วเสร็จ เกดิ

ทางร่วม ทางแยก หน้าโรงเรียน และ ต่างๆ ท าให้เกิดความสะดวก รับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบรีุ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้

อื่นๆ บนสายทางที่อยู่ในความ และปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ภายใน 110 สายทาง ถนนและลดอุบัติเหตุ

รับผิดชอบของ อบจ.สุพรรณบรีุ ของผู้ใช้เส้นทาง ตามจดุเส่ียงบนสายทาง

ต่างๆ ท าให้ราษฎร

อยู่ดี มีสุข น าความ

เจริญสู่ท้องถิ่นเกดิความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน

รวม 2 โครงการ

งบประมาณและที่มา



 -  - 10,000,000 15,000,000 15,000,000 รวม 1 โครงการ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  -  - 1,025,000  - กองคลัง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากวา่ 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากวา่ 110
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ป ี2564 จ่านวน 1 คัน

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง  -  - 6,000  -  - ส่านักปลัดฯ
เผยแพร่ 12 นิ้ว 350 วตัต์ พร้อมไมค์ลอย VHF 2 ตัว (ประชาสัมพนัธ)์

ป ี2563 จ่านวน 1 ชุด

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เลนส์:RF24-240mm f/4-6.3 IS USM  -  - 33,000  -  - ส่านักปลัดฯ
เผยแพร่ ใช้กับกล้องถ่ายรูปยี่หอ้ CANNON (ประชาสัมพนัธ)์

โครงการสร้างเลนส์:21 ชิ้นเลนส์ใน 15 กลุ่ม
รูรับแสงต่่าสุด:f/36 ระยะโฟกัสใกล้สุด:0.5 ม.
(ที่ 24 มม.) ก่าลังขยายสูงสุด 0.26 เทา่ 
(ที่ 240 มม.) จ่านวนม่านรูรับแสง:7 (กลีบ)
เส้นผ่านศูนย์กลางฟลิเตอร์ 72 มม. ขนาด
(โดยประมาณ) 80.4x122.5 มม. น้่าหนัก
(โดยประมาณ) 750 ก.  
ป ี2563 จ่านวน 1 อัน

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี

งบประมาณ

แบบ ผ. 03 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ โทรทศัน์ แอล ดี (LED) แบบ Smart TV  -  -  - 120,000  - ส่านักปลัดฯ

เผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ 3860x2160 (ประชาสัมพนัธ)์
พกิเซล จอภาพขนาด 55 นิ้ว แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ แบบ LED Backlingt เชื่อมต่อ
internet ได้ ช่อง HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง
และ USB ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง รองรับไฟล์
ภาพเพลง และภาพยนต์ มีตัวรับสัญญาณ
ดิจิตอลในตัว เคร่ืองละ 30,000 บาท
ป ี2564 จ่านวน 4 เคร่ือง

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์อิงค์เจ็ท HP Designjet  -  - 55,640  -  - ส่านักปลัดฯ
T120 CQ891A หน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส (ประชาสัมพนัธ)์
ขนาด 4.3 นิ้ว หน่วยความจ่า 256 MB 
ถาดใส่กระดาษด้านบนขนา A4-A3 
ตัดกระดาษอัตโนมัติ
ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน เคร่ืองเคลือบบตัร A3 LM330 ขนาดกวา้ง  -  - 2,700  -  - ส่านักปลัดฯ
33+1 เซนติเมตร ลูกกล้ิง 4 ลูก ขนาดใหญ่ (ประชาสัมพนัธ)์
พเิศษ

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ  -  -  - 15,000  - กองพสัดุและ
LED สี เคร่ืองละ 15,000 บาท ทรัพย์สิน
ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ ขาต้ังโทรทศัน์ LED แบบล้อเล่ือน  -  -  - 40,000  - ส่านักปลัดฯ

เผยแพร่  - รองรับจอภาพขนาด 32 - 35 นิ้ว (ประชาสัมพนัธ)์
 - รองรับน้่าหนักได้ 50 กิโลกรัม ชั้นวาง
รับน้่าหนักได้ 5 กิโลกรัม
 - มีมาตรวดัระดับน้่า เพื่อความแม่นย่าใน
การติดต้ัง
 - สามารถปรับระดับ ก้ม/เงย ได้ 15 องศา
ราคาอันละ 10,000 บาท
ป ี2564 จ่านวน 4 อัน

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง  -  -  - 10,000  - ส่านักปลัดฯ
เผยแพร่  - ขนาด 12 นิ้ว 350 วตัต์ (ประชาสัมพนัธ)์

 - มีช่องส่าหรับเสียบ USB เล่น MP3 พร้อม
ไมลค์ลอยมือถือ 2 ตัว รองรับบลูทธู
 - ล่าโพงขนาด 12 นิ้ว แบบสองทาง 
ทนก่าลังขับสูงสุด 700W
 - มีโวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม
 - มีโวลุ่ม (แอ็กโค่ ส่าหรับไมล์)
 - มีแบตเตอร่ีส่ารองในตัว (เสียบไฟบา้น
ชาร์จไฟได้)
ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท 
ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ บอร์ดก่ามะหยี่สีน้่าเงิน ขาต้ังล้อเล่ือน  -  -  - 60,000  - ส่านักปลัดฯ

เผยแพร่ ขนาด 120 x 240 ซม. กรอบอลูมิเนียม (ประชาสัมพนัธ)์
กวา้ง 1.50 ซม. 
ราคาอันละ 10,000 บาท
ป ี2564 จ่านวน 6 อัน

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  -  - 5,000  - ส่านักปลัดฯ
เคร่ืองละ 2,500 บาท
ป ี2564 จ่านวน 2 เคร่ือง

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ LED  -  -  - 8,900  - ส่านักปลัดฯ
ขาวด่า ชนิด Network แบบที่ 1 
ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท
ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี  -  -  - 75,000  - ส่านักปลัดฯ
ราคาเคร่ืองละ 75,000 บาท
ป ี2564 จ่านวน  1  เคร่ือง
(ใช้ราคาเหนือกวา่มาตรฐาน ICT)

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส่าหรับงาน  -  -  - 23,000  - ส่านักปลัดฯ
ประมวลผล
ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท
ป ี2564 จ่านวน  1  เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจกขนาด 5 ฟตุ  -  - 24,000  -  - กองการเจ้าหนา้ที่

ตู้ละ 4,000 บาท
ป ี2563 จ่านวน 6 ตู้

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้บานเล่ือนสูงกระจกขนาดกวา้ง 4 ฟตุ  -  - 22,000  -  - กองการเจ้าหนา้ที่

ตู้ละ 5,500 บาท
ป ี2563 จ่านวน 4 ตู้

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้  เคร่ืองละ 22,000 บาท  -  - 22,000  -  - กองพสัดุและ
ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง ทรัพย์สิน

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับส่านักงาน  -  -  17,000  -  - กองพสัดุและ
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ทรัพย์สิน
เคร่ืองละ 17,000 บาท
ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ  -  - 15,000  -  - กองพสัดุและ
LED สี เคร่ืองละ 15,000 บาท ทรัพย์สิน
ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  - 2,500  -  - กองพสัดุและ
เคร่ืองละ 2,500 บาท ทรัพย์สิน
ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองบนัทกึเสียง  -  - 4,950  -  - กองพสัดุและ
ไฟฟา้และวทิยุ ราคาเคร่ืองละ 4,950 บาท ทรัพย์สิน

ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเล่ือน กระจกทรงสูง  -  - 22,000  -  - กองพสัดุและ

ตู้ละ 5,500 บาท ทรัพย์สิน

ป ี2563 จ่านวน 4 ตู้

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้เก็บเอกสารใช้เก็บกฎหมายและระเบยีบ  -  -  - 20,000  - หน่วยตรวจสอบ

ตู้ละ 5,000 บาท ภายใน

ป ี2564 จ่านวน 4 ตู้

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับส่านักงาน  -  -  - 34,000  - หน่วยตรวจสอบ

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ภายใน

เคร่ืองละ 17,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 2 เคร่ือง

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ สแกนเนอร์ ส่าหรับงานเก็บเอกสาร  -  -  - 18,000  - หน่วยตรวจสอบ

ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ภายใน

ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Muitifunction ชนิดเลเซอร์  -  -  - 15,000  - หน่วยตรวจสอบ

หรือชนิด LED สี ราคาเคร่ืองละ 15,000 ภายใน

บาท 

ป ี2564 จ่านวน  1 เคร่ือง

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ LED  -  -  - 8,900  - หน่วยตรวจสอบ

ขาวด่า ชนิด Network แบบที่ 1 ภายใน

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  -  - 7,500  - หน่วยตรวจสอบ

ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท ภายใน

ป ี2564 จ่านวน  3  เคร่ือง

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ตู้ส่าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ  -  - 260,000 260,000 260,000 กองแผนฯ

อุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ราคาตู้ละ 130,000 บาท

ป ี2563 จ่านวน 2 ตู้

ป ี2564 จ่านวน 2 ตู้

ป ี2565 จ่านวน 2 ตู้

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ชนิด A3 (เนื่องจากไม่มี  -  - 196,000 196,000  - กองแผนฯ

ในมาตรฐานครุภณัฑ์) (ใช้ราคาเหนือกวา่ ศูนย์เทคโนโลยีฯ

มาตรฐาน ICT) 

ราคาเคร่ืองละ 196,000 บาท

ป ี2563 จ่านวน 1 เคร่ือง 

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง 

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ส่าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก  -  -  - 570,000 570,000 กองแผนฯ

(External Storage) ศูนย์เทคโนโลยีฯ

ราคาเคร่ืองละ 570,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

ป ี2565 จ่านวน 1 เคร่ือง

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับส่านักงาน  -  -  - 51,000  - กองกิจการสภาฯ

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

เคร่ืองละ 17,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 3 เคร่ือง

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Muitifunction ชนิดเลเซอร์  -  -  - 15,000  - กองกิจการสภาฯ

หรือชนิด LED สี ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน  1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  -  - 12,500  - กองกิจการสภาฯ

ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน  5  เคร่ือง

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้เอกสารรางเล่ือน ประกอบด้วยตู้เด่ียว 1 ตู้  -  -  - 162,000 162,000 กองคลัง

ตู้คู่ 3 ตู้  จ่านวน 1 ชุด

ราคาชุดละ 162,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 ชุด

ป ี2565 จ่านวน 1 ชุด

36 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  -  -  - 16,500 16,500 กองคลัง

ราคาตู้ละ 5,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน 3 ตู้

ป ี2565 จ่านวน 3 ตู้

37 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับงานประมวล  -  -  120,000  -  - กองคลัง

แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกวา 19 นิ้ว)

เคร่ืองละ 30,000  บาท

ป ี2563 จ่านวน 4 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Muitifunction ชนิดเลเซอร์  -  - 30,000  -  - กองคลัง

หรือชนิด LED สี ราคาเคร่ืองละ 15,000 

บาท 

ป ี2563 จ่านวน  2 เคร่ือง

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ LED  -  - 44,500  -  - กองคลัง

ขาวด่า ชนิด Network แบบที่ 1 

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

ป ี2563 จ่านวน 5 เคร่ือง

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  - 10,000  -  - กองคลัง

เคร่ืองละ 2,500 บาท

ป ี2563 จ่านวน 4 เคร่ือง

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส่าหรับ  -  - 15,200  -  - กองคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิารใช้งานประเภทติดต้ัง

มาจากโรงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตาม

กฎหมาย

ชุดละ 3,800 บาท

ป ี2563 จ่านวน 4 ชุด 

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน โต๊ะคอมพวิเอตร์ ขนาด 800x588x740 มม.  -  - 10,400  -  - กองการเจ้าหนา้ที่

ราคาตัวละ 2,600 บาท

ป ี2563 จ่านวน 4 ตัว

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับงานประมวล  -  - 120,000  -  - กองการเจ้าหนา้ที่

แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกวา 19 นิ้ว)

เคร่ืองละ 30,000  บาท

ป ี2563 จ่านวน 4 เคร่ือง

44 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ LED  -  - 35,600  -  - กองการเจ้าหนา้ที่

ขาวด่า ชนิด Network แบบที่ 1 

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

ป ี2563 จ่านวน 4 เคร่ือง

45 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  - 12,500  -  - กองการเจ้าหนา้ที่

เคร่ืองละ 2,500 บาท

ป ี2563 จ่านวน 5 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ ผลิตพลังงาน  - 55,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ ไฟฟา้จากแสงอาทติย์เพื่อใช้ในบริเวณอาคาร กองพฒันาชนบท

ส่านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สุพรรณบรีุ สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้่าบงึฉวาก

เฉลิมพระเกียรติฯ 

2 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน เก้าอี้ส่านักงาน รายละเอียดดังนี้  -  -  - 70,000 70,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ  -ชนิดล้อ 5 แฉก บงึฉวากฯ

 -มีทา้วแขน

 -มีพนักพงิหลังสูงปรับระดับสูง-ต่่าได้

ใช้งานที่สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้่าบงึฉวาก

เฉลิมพระเกียรติฯ

ราคาตัวละ 2,800 บาท

ป ี2564 จ่านวน 25 ตัว

ป ี2565 จ่านวน 25 ตัว

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล  -  -  - 180,000 180,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ บงึฉวากฯ

19 นิ้ว) ใช้งานที่สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้่า

บงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ราคาเคร่ืองละ 30,000บาท

ป ี2564 จ่านวน 6 เคร่ือง

ป ี2565 จ่านวน 6 เคร่ือง

4 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด  -  -  - 8,900 8,900 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ Network แบบที่ 1 ใช้งานที่สถานแสดงพนัธุ์ บงึฉวากฯ

สัตวน์้่าบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

ป ี2565 จ่านวน 1 เคร่ือง

5 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด  -  -  - 30,000 30,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ Network แบบที่ 1 ใช้งานที่สถานแสดงพนัธุ์ บงึฉวากฯ

สัตวน์้่าบงึฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 3 เคร่ือง

ป ี2565 จ่านวน 3 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ แผงแลกเปล่ียนอุณหภมูิน้่าในบอ่ปลาพร้อม  -  -  - 500,000 500,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ อุปกรณ์และติดต้ัง บงึฉวากฯ

 -เปน็แผงแลกเปล่ียนอุณหภมูิชนิดแผ่น

 -ตัวแผ่นมีคุณสมบติัทนการกัดกร่อนของ

น้่าทะเล

 -มีทางน้่าเข้า 2 ทาง ขนาดทางน้่าเข้า

ไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว

 -มีทางน้่าออก 2 ทาง ขนาดทางน้่าออก

ไม่น้อยกวา่ 2 นิ้ว

ใช้งานที่สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์้่าบงึฉวาก

เฉลิมพระเกียรติฯ 

ราคาแผงละ 250,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 2 แผง

ป ี2565 จ่านวน 2 แผง

7 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เคร่ืองก่าเนิดไฟฟา้ขนาดไม่น้อยกวา่ 800 KVA  -  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวดั และกองช่าง

สุพรรณบรีุ

ราคาเคร่ืองละ 6,000,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จอแอลอีดีขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร เพื่อใช้  -  - 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ ในการประชาสัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ โดย และกองช่าง

ด่าเนินการ ดังนี้

 - ติดต้ังจอ LED DISPLAY ชนิดติดต้ัง

ภายนอกอาคารขนาดไม่น้อยกวา่ 8.64 x

13.44 เมตร พร้อมเสาสูง รายละเอียดตามที่

ก่าหนด

ราคาเคร่ืองละ 5,200,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

9 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จอแอลอีดีขนาดใหญ่ภายในอาคาร เพื่อใช้  -  - 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ ในการประชาสัมพนัธ ์อบจ.สุพรรณบรีุ โดย และกองช่าง

ด่าเนินการ ดังนี้

1. ติดต้ังจอ LED DISPLAY ชนิดติดต้ัง

ภายในอาคารขนาดไม่น้อยกวา่ 3 x 5 เมตร

จ่านวน 1 จอ

2. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงมีขนาดไม่น้อยกวา่

24 ช่อง จ่านวน 1 ชุด

3. ล่าโพง 2 ทาง ทอ่นบน ล่าโพง 2 ทาง

ทอ่นล่าง ล่าโพง เสียงต่่า จ่านวน 1 ชุด

4. เคร่ืองขยายเสียง จ่านวน 1 ชุด

5. Hardware และ Software ควบคุม

สัญญาณภาพ จ่านวน 1 ชุด

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ศาสนา วฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ โครงการพฒันาระบบศูนย์กลางการบริหาร  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส่านักปลัดฯ

นันทนาการ จัดการจังหวดัอัจฉริยะ C4i War Room และกองช่าง

โดยด่าเนินการพฒันาและติดต้ังระบบ

1. โปรแกรมประยุกต์ระบบงาน (Application

Software) จ่านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

 1.1 ออกแบบและพฒันาระบบศูนย์กลาง

ควบคุมและส่ังการ C4i War Room  เพื่อการ

บริหารจัดการงบประมาณการพฒันาจังหวดั

สุพรรณบรีุขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

สุพรรณบรีุ 

  1.2 ออกแบบและพฒันาระบบการส่ือสาร

อัจฉริยะ (Smart Communication) ของ

อบจ.สุพรรณบรีุ

  1.3 ออกแบบและพฒันาระบบบริหาร

จัดการข้อมูลส่าหรับเจ้าหน้าที/่หน่วยงาน

  1.4 จ้างเหมาติดต้ังระบบหอ้งระบบ

ศูนย์กลางการควบคุมและสังการ (C4i War 

Room) เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบรีุ

2. จ้างเหมาติดต้ัง ระบบหอ้งระบบศูนย์กลาง

ควบคุมและส่ังการ C4i War Room  เพื่อการ

บริหารจัดการงบประมาณของ  

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อบจ.สุพรรณบรีุ เพื่อสนับสนุนการท่างานของ

ระบบ

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานอุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับส่านักงาน  -  -  - 68,000  - กองช่าง

การโยธา (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน  4  เคร่ือง

2 แผนงานอุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ ลิฟทก์ระเข้าส่วนบคุคลซ่อมบ่ารุงระบบไฟฟา้  -  -  - 500,000  - กองช่าง

การโยธา อาคารส่านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สุพรรณบรีุ รายละเอียดที่ก่าหนด 

ราคาเคร่ืองละ 500,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้  -  -  - 11,400 5,700 กองการศึกษาฯ

ราคาชุดละ 5,700 บาท

ป ี2564 จ่านวน 2  ชุด

ป ี2565 จ่านวน 1  ชุด

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน โต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้  -  -  - 11,100  - กองการศึกษาฯ

ราคาชุดละ 3,700 บาท

ป ี2564 จ่านวน 3 ชุด

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้บานเล่ือนสูงกระจกขนาดกวา้ง 4 ฟตุ  -  -  - 11,000  - กองการศึกษาฯ

ตู้ละ 5,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน 2 ตู้

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้ชั้นเก็บแฟม้เอกสาร 40 ช่อง  -  -  - 11,000 5,500 กองการศึกษาฯ

ราคาตู้ละ 5,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน 2 ตู้

ป ี2565 จ่านวน 1 ตู้

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านักงาน ตู้เหล็กบานพบั 2 ประตู  -  -  - 11,000 11,000 กองการศึกษาฯ

ราคาตู้ละ 5,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน 2 ตู้

ป ี2565 จ่านวน 2 ตู้

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยมี  -  -  - 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ

และเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้

 -เปน็กล้องคอมแพค (Compact Digital

Camerra) 

 -ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 18 ล้านพกิเซล

 -สามารถบนัทกึวดีีโอได้

 -หน้าจอ LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 นิ้ว

 -มีระบบแฟลซในตัว

 -สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพวิเตอร์ได้

 -สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทกึข้อมูลได้

อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการ

เปล่ียน

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง 

ป ี2565 จ่านวน 1 เคร่ือง

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล  -  -  - 88,000 22,000 กองการศึกษาฯ

แบบที่ 1 

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 4 เคร่ือง 

ป ี2565 จ่านวน 1 เคร่ือง 

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงาน  -  -  - 22,000  - กองการศึกษาฯ

ประมวลผล

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Muitifunction ชนิดเลเซอร์  -  -  - 75,000 15,000 กองการศึกษาฯ

หรือชนิด LED สี 

ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน  5 เคร่ือง

ป ี2565 จ่านวน  1 เคร่ือง

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับ  -  -  - 29,000  - กองการศึกษาฯ

ศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคาเคร่ืองละ 

29,000 บาท

ป ี2564 จ่านวน 1 เคร่ือง

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส่ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  -  -  - 15,000 2,500 กองการศึกษาฯ

เคร่ืองละ 2,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน 6 เคร่ือง

ป ี2565 จ่านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส่าหรับ  -  -  - 26,600 7,600 กองการศึกษาฯ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิารใช้งานประเภทติดต้ัง

มาจากโรงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตาม

กฎหมาย

ชุดละ 3,800 บาท

ป ี2564 จ่านวน 7 ชุด 

ป ี2565 จ่านวน 2 ชุด 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ  -  -  -  - 787,000 กองการศึกษาฯ

และขนส่ง ไม่ต่่ากวา่ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ

แบบดับเบิ้ลแคป

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล รถขุดไฮดรอลิคบมูยาว  - 6,000,000 6,000,000 18,000,000 18,000,000 กองพฒันาชนบท

ก่อสร้าง ราคาคันละ 6,000,000 บาท

ป ี2562 จ่านวน 1 คัน

ป ี2563 จ่านวน 1 คัน

ป ี2564 จ่านวน 3 คัน

ป ี2565 จ่านวน 3 คัน

งบประมาณ


