
ประกาศ อบจ.สพุรรณบรุี
เรอืง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

******************************************* 
     ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภา
ทอ้งถนิ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถนิ 
และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทัวไปอยา่งนอ้ยปีละหนงึครัง ภายในเดอืน
ธันวาคมของทกุปี
     ดังนันเพอืการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2548  ขอ้ 30(5) อบจ.สพุรรณบรุ ี จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทังการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถนิ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 มา เพอืใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากับการบรหิารจัดการ อบจ.สพุรรณบรุ ีดังนี

ก. วสิยัทศัน์
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสพุรรณบรุ ีเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิชนันําทางดา้นการศกึษา การกฬีา การทอ่งเทยีว
 และการอาชพี เป็นเมอืงสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพษิ ชวีติเป็นสขุปลอดภัย

ข. พนัธกจิ
1. การสง่เสรมิและเพมิมลูคา่ผลผลติทางการเกษตร และมุง่สง่ออกสนิคา้เกษตรอตุสาหกรรม 
2. การพัฒนาปรับปรงุศักยภาพสถานทที่องเทยีว และการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทยีวตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศลิปวัฒนธรรมอันดงีามและภมูปัิญญาทอ้งถนิ 
3. ปรับปรงุและพัฒนาระบบการบรหิารการจัดการดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติ เด็ก สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
ตลอดจนความมันคง และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ ของประชาชน  
4. สง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพทางการศกึษาและการกฬีาใหไ้ดม้าตรฐาน 
5. การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร ตามหลักบรหิารจัดการบา้นเมอืงทดีโีดยคํานงึถงึการมสีว่นรว่มของประชาชน 
6. การพัฒนาโครงสรา้งพนืฐานใหไ้ดม้าตรฐาน และเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน 

ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้7 ยทุธศาสตร ์ดังนี

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรปู
   1. 1.1 แนวทางการเพมิมลูคา่ผลติภัณฑ ์สนิคา้เกษตร อตุสาหกรรมและเกษตรอตุสาหกรรมและสง่เสรมิการสง่ออก
   2. 1.2  แนวทางการเพมิมลูคา่และคณุภาพดา้นผลติภณัฑอ์าหาร

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
   1. 2.1 แนวทางการเพมิรายไดจ้ากการทอ่งเทยีวและการจําหน่ายผลติภัณฑส์นิคา้ทอ้งถนิ
   2. 2.2 แนวทางการอนุรักษ์ ฟืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มในจังหวัดใหเ้ออือํานวยประโยชนอ์ยา่งยงัยนื
   3. 2.3 แนวทางการพัฒนาพัฒนาบงึฉวากเฉลมิพระเกยีรตฯิ ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวและแหลง่อนุรักษ์พันธุพ์ชืพันธุ์
   4. 2.4 แนวทางการพัฒนาแหลง่ทอ่งเทยีวเดมิพรอ้มสง่เสรมิแหลง่ทอ่งเทยีวใหมใ่นทอ้งถนิใหไ้ดม้าตรฐาน



3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ
   1. 3.1 แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทดีแีละแกไ้ขปัญหาความยากจน
   2. 3.2 แนวทางการเสรมิสรา้งความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแกไ้ข
   3. 3.3   แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติใหป้ระชาชนตามแนวยทุธศาสตรอ์ยูด่มีสีขุ
   4. 3.4   แนวทางการสนับสนุนสง่เสรมิแนวนโยบายคนดศีรสีพุรรณ

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการของประชาชน
   1.  4.1 แนวทางการพมิโอกาสทางการศกึษาและยกระดับคณุภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานการศกึษาชาติ

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้นกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ
   1. 5.1  แนวทางการพัฒนากฬีาขนัพนืฐานและกฬีาเพอืมวลชน
   2. 5.2 แนวทางการสง่เสรมิและพัฒนาการกฬีาสูร่ะดับอาชพี

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาตแิละการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิารเพอื
   1. 6.1 แนวทางการเทดิทนูสถาบันของชาติ
   2. 6.2 แนวทางการยกระดับคณุภาพการบรหิารและการบรกิารดว้ย
   3. 6.3 แนวทางการบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล
   1.  7.1 แนวทางการพัฒนามโีครงสรา้งพนืฐาน  ระบบสาธารณูปโภคทดีขีนึและกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชน
   2. 7.2 แนวทางการสง่เสรมิการจัดระบบผังเมอืงรวม กําหนดเขตพนืทใีนการกอ่สรา้งตา่ง ๆ



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
1. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตร 
อตุสาหกรรม 
เกษตรอตุสาหกรรม
 พาณชิยกรรม การ
แปรรปูและ
ผลติภณัฑ ์เพอื
การบรโิภคและการ
สง่ออก

7 20,000,000.00 6 6,730,000.00 5 5,800,000.00

2. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการ
เสรมิสรา้งและ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว โดยการ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มให ้
เกดิความสมดลุ

72 241,184,000.00 62 369,348,000.00 50 224,035,000.00

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการยกระดับ
คณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยส์นิ

27 140,194,000.00 21 97,590,000.00 21 97,590,000.00

4. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการขยาย
ฐานโอกาสและ
คณุภาพใน
การศกึษาทกุระดับ
ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของ
ประชาชน

18 53,742,000.00 16 44,300,000.00 17 54,300,000.00

    อบจ.สพุรรณบรุ ีไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559) ตามกระบวนการที
บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2548  
โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพอืรับฟังปัญหา
และความตอ้งการทแีทจ้รงิของประชาชนในพนืท ีกอ่นนํามาจัดทําโครงการเพอืพัฒนาพนืท ีทบีรรจุไวใ้น
แผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป

   อบจ.สพุรรณบรุ ีไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559) เมอืวันท ีDATE1 โดยไดกํ้าหนดโครงการทจีะ
ดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559)

ง. การวางแผน

ยุทธศาสตร์
2559 2560 2561



5. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการสง่เสรมิ
ใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจ
ชาวสพุรรณบรุแีละ
มคีวามสามารถ
ทางดา้นกฬีาสู่
ความเป็นเลศิ

35 123,988,000.00 29 115,850,000.00 29 115,850,000.00

6. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการสง่เสรมิ
สถาบนัของชาติ
และการนําการ
เปลยีนแปลงดา้น
การบรหิารและ
บรกิารเพอื
ประโยชนข์อง
ประชาชน

106 569,107,770.00 66 328,078,570.00 66 126,938,570.00

7. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงการ
สรา้งพนืฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภคให ้
อยูใ่นสภาพทดีไีด ้
มาตรฐานสากล

77 616,366,000.00 546 2,580,400,506.00 448 2,707,511,330.00

รวม 342 1,764,581,770.00 746 3,542,297,076.00 636 3,332,024,900.00



แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ การจดัทาํแผน 3 ปี
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ การจดัทาํแผน 3 ปี
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 100 200 300 400 500 600

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทาง
การเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม พาณชิ… 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต…ิ 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดบัคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดบัใหต้รงกบัความตอ้งการ… 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจ
ชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้นกฬีาสูค่วาม… 

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบนัของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร… 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีด…้ 
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2560

2559

0.00 1,000,000,000.002,000,000,000.003,000,000,000.00

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทาง
การเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม … 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและ
พัฒนาการทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการ… 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดบัคณุภาพชวีติ  
และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดบัใหต้รงกบัความ… 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่น
หัวใจชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้น… 

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบนัของ
ชาตแิละการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิาร… 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีด…้ 
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2559



ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรปูและผลติภัณฑ ์เพอืการบรโิภคและการสง่ออก 1 1,700,000.00
2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดุล 20 54,650,000.00
3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 7 42,920,000.00
4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการของประชาชน 6 24,900,000.00
5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้นกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 2 38,350,000.00
6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาตแิละการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิารเพอืประโยชนข์องประชาชน 19 26,102,000.00
7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล 41 112,890,000.00

รวม 96 301,512,000.00

      ผูบ้รหิาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมอืวันท ี29/09/2558 โดยมโีครงการทบีรรจุอยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จํานวน 96 โครงการ งบประมาณ 301,512,000.00 บาท สามารถจําแนกตาม
ยทุธศาสตร ์ไดดั้งน ี       

จ. การจดัทํางบประมาณ



แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ ทไีดร้บัจดัสรรงบประมาณ
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ ทไีดร้บัจดัสรรงบประมาณ
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทาง
การเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม พาณชิ… 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต…ิ 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดบัคณุภาพชวีติ  
และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดบัใหต้รงกบัความ… 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่น
หัวใจชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้นกฬีา… 

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบนัของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและ… 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีด…้ 

โครงการ

โครงการ
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทาง
การเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม … 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและ
พัฒนาการทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการ… 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดบัคณุภาพ
ชวีติ  และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาส
และคณุภาพในการศกึษาทกุระดบัใหต้รงกบั… 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยู่
ในหัวใจชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถ… 

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบัน
ของชาตแิละการนําการเปลยีนแปลงดา้นการ… 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐาน
และระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีด…้ 

งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

1 1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร
 อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปร
รปูและผลติภัณฑ ์เพอืการบรโิภคและการสง่ออก

โครงการมหกรรม
การเกษตรอตุสาหกรรม

 ประจําปี 2559

1,700,000.00 เพอื
เทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

และสง่เสรมิ 
พัฒนาการผลติ
สนิคา้ทังดา้น

การเกษตรและ
อตุสาหกรรมใหม้ี

คณุภาพ
มาตรฐานและ
สรา้งรายได ้

ใหก้ับประชาชน
จากการจําหน่าย

สนิคา้ 

ดําเนนิการจัดออ
กรา้นและ จัด
นทิรรศการ

ผลติภัณฑด์า้น 
การเกษตร

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบจ.สพุรรณบรุ ี มดีังนี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

2 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการประกวดธดิา
ดอนเจดยี ์และงาน
อนุสรณด์อนเจดยี ์  

ประจําปี  2559

1,500,000.00 เพอืดําเนนิการ
จัดประกวด 

ธดิาดอนเจดยี์
และเป็นการ 

เทดิพระเกยีรติ
องคส์มเด็จ 
พระนเรศวร

มหาราช รวมถงึ 
การสง่เสรมิและ

สนับสนุน 
การท่องเทยีวของ

 จ.สพุรรณบรุ ี

รอ้ยละ 70 มี
นักทอ่งเทยีว เขา้

มาทอ่ง เทยีว
จังหวัด 

สพุรรณบรุ ีเพมิขนึ

3 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการอัศจรรยวั์น
สงกรานต ์ประจําปี 

2559

2,000,000.00 เพอืสง่เสรมิและ
สนับสนุนการ 
ท่องเทยีวของ

จังหวัดสพุรรณบรุ ี
และเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรม 
ประจําทอ้งถนิสู่

สากล 

ดําเนนิการ
กจิกรรมการ 
ประกวดเทพี
สงกรานต ์ใน

จังหวัดสพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

4 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการสง่เสรมิ
พระพุทธศาสนาและ 

กจิกรรมวันสําคัญ
แหง่ชาติ

1,300,000.00 เป็นการกระตุน้
เตอืนใหป้ระชาชน 
หรอืคนในสงัคม
ไดต้ระหนัก และ 

ระลกึถงึ
เหตกุารณส์ําคัญ

ในวันนันๆ 
หรอืบคุคลทมีี
ความสําคัญตอ่

สงัคม 

จัดกจิกรรมทเีป็น
การ สง่เสรมิให ้
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเกดิ

ความ ตระหนัก 
และใหค้วาม 
สําคัญในวัน
สําคัญตา่งๆ

5 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการสบืสาน
วัฒนธรรม ประเพณี

ทอ้งถนิ

3,950,000.00 เพอืสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ทอ้งถนิของ
จังหวัดสพุรรณบรุ ี

ดําเนนิการทัง 10
 อําเภอ ใน

จังหวัดสพุรรณบรุี

6 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

อดุหนุนมลูนธิพิระบรม
ราชานุสรณ ์ดอนเจดยี์

2,500,000.00 เพอืเป็นการ
เทดิพระเกยีรต ิ

สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

และเป็นการ
สง่เสรมิการ 

ท่องเทยีวของ
จังหวัดสพุรรณบรุ ี

ดําเนนิการ
อดุหนุนให ้

จังหวัดสพุรรณบรุี
เพอื ดําเนนิงาน
ตามโครงการ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

7 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการประวัตตํิานาน
หมูบ่า้น นามเมอืง

100,000.00 เพอืเป็นการศกึษา
  คน้ควา้ขอ้มลู 
ประวัตหิมูบ่า้น
และภมูปัิญญา 

ทอ้งถนิ 

ดําเนนิการ
ฝึกอบรมสมัมนา 

ตามโครงการ

8 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการสง่เสรมิ
หมูบ่า้นอนุรักษ์แยไ้ทย

500,000.00 เพอืสง่เสรมิ
หมูบ่า้นเศรษฐกจิ 

พอเพยีง และ
สง่เสรมิการ
ท่องเทยีว 

จังหวัดสพุรรณบรุ ี

อําเภอสามชกุ 
จังหวัด สพุรรณบรุี

9 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการมัคคเุทศก์
สญัจรนําชม ทอ้งถนิ

200,000.00   -เพอืสง่เสรมิ
และพัฒนา
บคุลากร 

ในการทําหนา้ที
อาสาสมัคร 

มัคคเุทศกนํ์าชม
ทอ้งถนิ ใหม้ ี
ความรู ้ความ

เขา้ใจ ทถีกูตอ้ง 
และเป็นเรอืงราว

เดยีวกันของ 
แหลง่ทอ่งเทยีว
ภายในทอ้งถนิ 

นักเรยีน นักศกึษา
 เยาวชน ภายใน
จังหวัดสพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

10 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการรําลกึ
เจา้พระยายมราช ชา้ง

ป่าตน้คนสพุรรณ

100,000.00  -เพอืใหเ้ยาวชน
และประชาชน 
ไดต้ระหนักรัก

และภาคภมูใิจใจ 
บคุคลสําคัญของ
ชาวสพุรรณบรุ ี

และเป็น
แบบอยา่งทดีใีน

การ 
ดําเนนิชวีติให ้

ประสบความสําเร็จ 
 -เพอืเผยแพร่

ผลงานเจา้พระยา 
ยมราช (ปัน สขุมุ)
 แกส่าธารณชน 
ใหแ้พรห่ลาย 

ประชาชนชาว
จังหวัด สพุรรณบรุี

11 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการพัฒนาระบบ
ใหบ้รกิาร ขอ้มลู
สารสนเทศเพอื

สง่เสรมิการ ท่องเทยีว 
จังหวัดสพุรรณบรุี

600,000.00  - เพอืพัฒนา
ระบบงานดา้น 
สารสนเทศ
เกยีวกับการ
ท่องเทยีว 

จังหวัดสพุรรณบรุ ี
 - เพอืให ้

บคุคลภายนอก
เขา้ถงึ 

ขอ้มลูพนืฐาน
การท่องเทยีว 

นักทอ่งเทยีวมี
ชอ่งทางท ีจะหา

ขอ้มลูทจีะ
ท่องเทยีว 

จังหวัด
สพุรรณบรุทีาง 
ระบบสารสนเทศ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

12 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการสง่เสรมิการ
ท่องเทยีว ภายใน
จังหวัดสพุรรณบรุี

3,000,000.00  - เพอืสง่เสรมิ
ประชาสมัพันธ์

แหลง่ 
ท่องเทยีวภายใน
จังหวัดสพุรรณบรุ ี

 - ผูนํ้าทอ้งถนิ
ผูนํ้าชมุชน ตา่งๆ

ประชาชน 
นักเรยีน  

นักศกึษาและ
อนืๆท ีเกยีวขอ้ง

13 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการประชาสมัพันธ์
เผยแพร ่สถานที
ท่องเทยีวภายใน
จังหวัด สพุรรณบรุี

8,500,000.00  -เพอืเป็นการ
ประชาสมัพันธ ์

สถานที
ท่องเทยีวที
สําคัญของ 

จังหวัดสพุรรณบรุี
 ใหเ้ป็นทรีูจั้ก 

แก่นักทอ่งเทยีว
และประชาชน 

ทัวไป 

สถานที
ท่องเทยีวภายใน 
จังหวัดสพุรรณบรุี

14 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการเพมิ
ประสทิธภิาพการพัฒนา
 เครอืขา่ยของชมุชน

เพอืสง่เสรมิการ 
ท่องเทยีวจังหวัด

สพุรรณบรุี

6,000,000.00 เพอืเป็น
คา่ใชจ้า่ยตาม

โครงการ 
พัฒนาการมสีว่น

รว่มของ  
ประชาชนในการ

สง่เสรมิการ 
ท่องเทยีวภายใน
จังหวัดสพุรรณบรุ ี

ประชาชนภายใน
จังหวัด สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

15 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการอดุหนุน
จังหวัดสพุรรณบรุ ีจัด
งานประเพณีแหเ่ทยีน

พรรษา จังหวดั
สพุรรณบรุ ีปี 2559

9,500,000.00 เพอืเป็นการ
สง่เสรมิการ
ท่องเทยีว 

และพัฒนาธรุกจิ
การท่องเทยีว 
ของจังหวัด
สพุรรณบรุ ี

ดําเนนิการจัดงาน
แหเ่ทยีน พรรษา

ของ จังหวดั
สพุรรณบรุี

16 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการศนูย์
ศลิปวัฒนธรรม องคก์าร

 บรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุี

1,000,000.00 จัดตงัศนูย์
สง่เสรมิการ
เรยีนรูแ้ละ 

ความสามารถ
ดา้น

ศลิปะการแสดง 
ดนตร ีรอ้งเพลง 
และวัฒนธรรม 

ทอ้งถนิ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

ทัวไป ในจังหวัด
สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

17 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการจัดนทิรรศการ
แสดง ชวีประวัตคิวาม
เป็นอยูข่องขนุแผน 
ตามวรรณคดเีรอืงขนุ

ชา้งขนุแผน

500,000.00  -เพอืสง่เสรมิ
การท่องเทยีว ภาย 

ในจังหวัด
สพุรรณบรุ ี

 -เป็นแหลง่ศกึษา
เรยีนรูเ้กยีวกับ 
ชวีประวัตขิอง
บคุคลสําคัญ 
ของจังหวัด
สพุรรณบรุ ี

เด็กนักเรยีน 
นักศกึษา 

ประชาชนทัวไป 
ทังชาว ไทยและ

ชาวตา่งชาติ

18 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการขยายพันธุ์
สตัวนํ์าตาม แหลง่

ธรรมชาติ

4,000,000.00 เพอืเพมิผลผลติ
สตัวนํ์าใน 

แหลง่นําตา่ง ๆ 
ของจังหวัด 

สพุรรณบรุแีละ
เป็นการอนุรักษ์ 

พันธุส์ตัวนํ์าใหค้ง
อยูกั่บแหลง่นํา 

ของ จ.สพุรรณบรุ ี

แหลง่นําตา่ง ๆ 
ในจังหวัด 
สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

19 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการอนุรักษ์ดา้น
ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสงิแวดลอ้ม

3,900,000.00 เพอืใหป้ระชาชน 
 เยาวชน 

กลุม่องคก์รภาค
ประชาชน 

มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจมจีติสํานกึ 

ในการรักษา
อนุรักษ์

สงิแวดลอ้ม 

ดําเนนิการ
ฝึกอบรมใหแ้ก ่

ประชาชน  
เยาวชน และ 

กลุม่องคก์รภาค
ประชาชน ใน

จังหวัดสพุรรณบรุี

20 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

คา่บํารงุรักษาทางนํา
ตามภารกจิ ถา่ยโอน

5,000,000.00 เพอืเป็น
คา่ใชจ้า่ยตาม

โครงการ 
บํารงุรักษาทาง
นําตามภารกจิ 
ถา่ยโอนงาน

บํารงุรักษาทางนํา 
ไดแ้ก ่แมนํ่าทา่
จนี ระยะทาง 

123 กโิลเมตร 
และคลองระบาย 
นํา จํานวน 6 สาย

 ระยะทาง 
รวม 38 กโิลเมตร 

โดยทําการกําจัด
ผักตบชวา และ

บํารงุรักษาทางนํา
 เชน่ งานขดุลอก
 งานปรับปรงุ ภมู ิ

ทัศนร์มิตลงิ 
รวมทัง ภารกจิ

การสบูนํา
ชว่ยเหลอื 

เกษตรกรนอกเขต
 ชลประทาน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

21 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุ

โครงการตดิตงัระบบ
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

ภายในคุม้ขนุแผน เพอื
เพมิทัศนวสิยั สรา้ง

ความปลอดภัยใหกั้บ 
นักทอ่งเทยีว

500,000.00 เพอืพัฒนา
สถานทที่องเทยีว

ให ้
เกดิความ

ปลอดภัยแก ่
นักทอ่งเทยีว 

ตดิตังระบบไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง ภายใน
คุม้ขนุแผน ตําบล
 รัวใหญ ่อําเภอ
เมอืง จังหวัด
สพุรรณบรุี

22 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการสงัคม
สงเคราะหแ์ละพัฒนา 
คณุภาพชวีติ เด็ก สตรี

 ผูส้งูอายแุละ 
ผูด้อ้ยโอกาส

1,000,000.00 เพอืจา่ยป็น
คา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการสงัคม
สงเคราะหแ์ละ
พัฒนาคุณภาพ
ชวีติเด็ก สตร ี

ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้ผูข้าด

แคลนกลุม่ผูต้ดิ
เชอืเอชไอว ีกลุม่

สภาเด็กและ
ชมรมตา่งๆ 
ครอบครัวใน

จังหวัดสพุรรณบรุี
ใหม้สีขุภาพกาย
สขุภาพจติทดี ี 

เด็ก  สตรี
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 
และผูด้อ้ยโอกาส
 ทกุประเภท ใน
จังหวัด สพุรรรบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

23 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการเสรมิสรา้ง
พัฒนาทอ้งถนิ ตาม
แนวพระราชดํารแิละ

ความ ยงัยนืของ
สงัคมไทย

9,100,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ทัวไปไดนํ้า
ความรูต้าม

หลักการของ
เศรษฐกจิ 

พอเพยีงไป
ปรับปรงุ

ประยกุตใ์ชใ้ห ้
เกดิประโยชนใ์น

การดําเนนิ 
ชวีติและ

บรหิารงานได ้
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ทัวไปในจังหวัด

สพุรรณบรุี

24 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู ้
แบบมสีว่นรว่มสูก่าร

พัฒนาชมุชนท ีเขม้แข็ง

5,750,000.00 เพอืเสรมิสรา้ง
การมสีว่นรว่ม
และการเรยีนรู ้

ของประชาชนใน
การพัฒนาทอ้งถนิ 

ดําเนนิการ
ฝึกอบรมให ้

ความรูแ้ก่กลุม่
ผูนํ้าชมุชน กลุม่

แมบ่า้น กลุม่
อาชพี กลุม่

อาสาสมัคร มลูนธิ ิ
 ประชาคม  
เยาวชน นสิติ

นักศกึษา



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

25 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ 

เครอืขา่ยผูนํ้าชมุชนใน
การจัดการสขุภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสขุ
 และประชาชน ทัวไป

1,000,000.00 เพอืเป็นการ
สง่เสรมิและ

พัฒนาสนับสนุน
กจิกรรมการมสีว่น
รว่มใหเ้กดิความ
รัก ความสามัคค ี
เป็นการกระตุน้

ใหช้มุชนมี
กจิกรรมรว่มกัน
ชว่ยเหลอืซงึกัน
และกันในการ
สง่เสรมิดแูล
สขุภาพของ
ตนเองและ
บคุคลทัวไป 

ดําเนนิการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู ้

 ดา้นสขุภาพ
จัดหาและฝึก

ปฏบิัต ิเกยีวกับ
การใชวั้สดุ

อปุกรณท์าง 
การแพทย์

เบอืงตน้ ฝึก
ปฎบิัต ิภาคสนาม

เพอืเป็นการ
พัฒนา ดา้น

ความสามารถให ้
เกดิความ ชํานาญ

26 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการตามรอยพระ
ยคุลบาท

6,570,000.00 ดําเนนิการจัด
อบรมประชาชน

นักเรยีน  
นักศกึษา  ใหม้ี
ความรูค้วาม

เขา้ใจตามหลัก
เศรษฐกจิ

พอเพยีงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวฯ 

ดําเนนิการใน
พนืททัีง 10 

อําเภอ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

27 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการรณรงค์
ป้องกันการแพรร่ะบาด 
ของโรคตดิตอ่และโรค

ระบาดอนืๆ

16,500,000.00 เพอืดําเนนิการ
ป้องกันและแพร่

ระบาดของ
โรคตดิตอ่  อาทิ
โรคไขเ้ลอืดออก 
 โรคไขห้วัดใหญ ่

โรคไขห้วัดนก 

ดําเนนิการทัง 10
 อําเภอ ใน

จังหวัดสพุรรณบรุี

28 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

โครงการสง่เสรมิดา้น
การพัฒนาอาชพี

3,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
มอีาชพีเป็นของ 

ตนเอง 

ประชาชน

29 4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ
คณุภาพทาง การศกึษา

6,000,000.00 เพอืเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพ 
ทางการศกึษา
ใหแ้กผู่เ้รยีน 

บคุลากรทางการ
ศกึษาและ 

ผูท้มีสีว่นรว่มใน
การจัดการศกึษา 

นักเรยีน  
บคุลากรทางการ 
ศกึษาและผูท้มีี
สว่นรว่มในการ 
จัดการศกึษาใน

จังหวัด สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

30 4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

โครงการเปิดโลกการ
เรยีนรู ้

2,100,000.00  เพอืนํานักเรยีน 
นักศกึษาเดนิทาง 
ไปทัศนศกึษาดู
งานนอกสถานท ี
เพอืสรา้งเสรมิ

ความรูแ้ละ 
ประสบการณ์

ใหม ่ๆ 

นักเรยีน-นักศกึษา
 ในพนืท ี จังหวดั

สพุรรณบรุี

31 4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

โครงการมหกรรม
การศกึษา

1,000,000.00 เพอืเผยแพร่
ผลงานทางการ 

ศกึษาและ
แสดงผลงานดา้น 

การศกึษา 

นักเรยีน  
บคุลากรทางการ 
ศกึษาและผูม้สีว่น

รว่มใน การ
จัดการศกึษาใน

จังหวัด สพุรรณบรุี
32 4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ

คณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

โครงการประกวดดนตรี
 นักรอ้ง และนันทนาการ

2,800,000.00 จัดอบรมและ
ประกวดดนตรไีทย 
และสากล  การ
นันทนาการให ้
กับนักเรยีน
เยาวชน 

ประชาชนใน 
จังหวัดสพุรรณบรุ ี

นักเรยีน  เยาวชน
และประชาชน ใน
จังหวัดสพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

33 4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรมเด็ก และ

เยาวชน

8,000,000.00 1. สง่เสรมิ
กระบวนการจัด 
การเรยีนรูต้า่งๆ 
เพอืพัฒนาเด็ก 

และเยาวชน ใหม้ี
ศักยภาพและ 

ทักษะ
กระบวนการคดิทมี ี

 ประสทิธภิาพ 
2. สง่เสรมิใหเ้ด็ก

และเยาวชน  
มคีวามกลา้

แสดงออกในทาง 
สรา้งสรรค ์ 

จัดกจิกรรมหรอื
เวทใีนระดับ 

จังหวัดใหเ้ด็กและ
เยาวชน ในการ
แสดงออกซงึ

ทักษะ  
ความสามารถ

กระบวนการ คดิ 
ความคดิ

สรา้งสรรค ์ ใน
ดา้นตา่งๆ

34 4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาสและ
คณุภาพในการศกึษาทกุระดับใหต้รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิการ
เรยีนรูร้ว่มกัน ระหวา่ง
นักเรยีน คร ูผูป้กครอง
ใน การศกึษาเรยีนรู ้

นอกสถานท ีประจําปี 
พ.ศ. 2559

5,000,000.00 เพอืสง่เสรมิการ
เรยีนรูจ้าก 

ประสบการณจ์รงิ
รว่มกันระหวา่ง 
คร ูอาจารย ์

ผูป้กครอง และ 
นักเรยีนจาก

การศกึษาเรยีนรู ้
นอกสถานท ี

คร ูอาจารย ์
นักเรยีน และ 
ผูป้กครอง 

โรงเรยีนในเขต 
จังหวัดสพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

35 5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจ
ชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้นกฬีาสูค่วาม
เป็นเลศิ

โครงาการเสรมิสรา้ง
สขุภาพและ พัฒนาการ

เด็ก

10,000,000.00 เพอืสง่เสรมิให ้
เด็กและเยาวชน 
หันมาออกกําลัง
กายเมอืมเีวลา 
วา่งและเพอืให ้
พัฒนาศักยภาพ 
คนในชมุชนใหม้ี
ความพรอ้มใน 

การพัฒนาทอ้งถนิ 

ดําเนนิการจัดหา
อปุกรณ ์เครอืง
เลน่สนามใหก้ับ
เด็กและ เยาวชน

ในจังหวัด
สพุรรณบรุี

36 5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจ
ชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถทางดา้นกฬีาสูค่วาม
เป็นเลศิ

โครงการกฬีาทอ้งถนิ
สมัพันธแ์ละ กฬีาอนื ๆ

28,350,000.00 เพอืสง่เสรมิ
เยาวชน  
ประชาชน 

เลน่กฬีาและการ
ออกกําลังกาย 
และสง่เสรมิ
ความสามัคค ี
มรีะเบยีบวนัิย
และมนํีาใจ 

นักกฬีา 

นักเรยีน  เยาวชน 
 และ และ

ประชาชนใน
จังหวัด สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

37 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการเทดิพระเกยีรติ
 12 สงิหา มหาราชนิี

100,000.00  -เพอืเป็นการ
สนับสนุนสง่เสรมิ

ใหเ้ด็ก และ
เยาวชนได ้

แสดงออกถงึ
ความรักความ

กตัญ กูตเวทติา
ตอ่ผูเ้ป็นแม ่ผา่น
การทํากจิกรรมที

ใชค้วามคดิ
สรา้งสรรค ์ควบคู่

กับทักษะและ
ความสามารถ 

 

นักเรยีน นักศกึษา
 เยาวชน และ

ประชาชน ภายใน
จังหวัด สพุรรณบรุี

38 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการบรหิารจัดการ
และฝึกอบรม หลักสตูร

คอมพวิเตอรแ์ละ 
เทคโนโลยี

150,000.00 เพอืใหเ้จา้หนา้ท ี
อบจ.สพุรรณบรุี
ไดม้คีวามรูด้า้น

เทคโนโลย ี
สมัยใหม ่

- ระบบการใช ้
งานดา้น 

เทคโนโลยี
คอมพวิเตอรไ์ดรั้บ
 การพัฒนาอยา่ง

ตอ่เนอืง  - 
สามารถพัฒนา
บคุคลไมน่อ้ย 
กวา่รอ้ยละ 60



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

39 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการเพมิ
ประสทิธภิาพผูนํ้า 

องคก์รและเครอืขา่ย
ภาคประชาชน เพอื
การพัฒนาทอ้งถนิ

14,467,000.00 เพอืใหผู้นํ้า
องคก์รตระหนัก
ถงึความสําคัญ
ของการพัฒนา
ตนเองทอ้งถนิ

สงัคมและ
ประเทศชาต ิ

ดําเนนิการทัง 10
 อําเภอ

40 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการคา่เชา่
ชอ่งสญัญาณสําหรับ 

ประชมุผา่นจอภาพและ
เชา่ระบบ GPS

500,000.00 เพอืจา่ยเป็นคา่
เชา่ชอ่งสญัญาณ
สําหรับประชมุ

ผา่นจอภาพและ 
เชา่ระบบ GPS 

ดําเนนิการเชา่
ชอ่งสญัญาณ 
เพอืใหป้ระชมุ

ผา่นจอภาพกับ 
หน่วยงาน

ราชการตา่ง ๆ 
เชน่ ศาลแขวง

จังหวัดสพุรรณบรุี
 สํานักงาน
เยาวชนและ

ครอบครัว และ
สํานักงานอัยการ

จังหวัด 
สพุรรณบรุ ีและคา่

เชา่ชอ่ง 
สญัญาณสําหรับ
การรายงาน ผล
ของเครอืง GPS 

ตอดเครอืง 
จักรกล และ

รถยนตส์ว่นกลาง



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

41 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการเสรมิสรา้ง
พัฒนาการ จัดเก็บเงนิ

รายไดแ้ละการให ้
ความรูเ้กยีวกับการ

ปฏบิัตงิาน ดา้นการเงนิ
การคลัง  การจัดเก็บ

รายได ้

1,500,000.00  1. เพอืให ้
ผูป้ระกอบการได ้
มคีวามรูค้วามสา

มาถ บรหิาร
จัดการธรุกจิให ้
ทันสมัย ดยีงิขนึ

และเป็นการ
แลกเปลยีน 
ความคดิเห็น

ระหวา่ง
ผูป้ระกอบการ

ดว้ยกัน 
 2. เพอืให ้

ผูป้ระกอบการมี
ความตระหนัก
รว่มกันในการ

ชําระภาษีเพอืนํา
รายไดม้าพัฒนา 

ทอ้งถนิ 

1. ผูป้ระกอบการ
คา้ยาสบู 2.

ผูป้ระกอบการ
โรงแรม 3.

ผูป้ระกอบการคา้
นํามัน 4.

ขา้ราชการ 
เจา้หนา้ท ี

การเงนิและบัญชี
พนักงานจา้ง



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

42 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการ อบจ. พบ
ประชาชน

500,000.00 เพอืดําเนนิการ
แบบบรูณาการกับ 

หน่วยงาน
ราชการสว่นกลาง 
สว่นภมูภิาค และ
สว่นทอ้งถนิใน
การสงเคราะห์

ชว่ยเหลอื
ประชาชนทยีากจน 

เด็ก  สตร ี 
คนชรา 

ผูด้อ้ยโอกาส 
และประชาชนผู ้
ยากไร ้ในพนืท ี
จังหวัดสพุรรณบรุี

 ทัง10อําเภอ

43 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการ 5 ส เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพ ในการ
ทํางานขององคก์าร
บรหิาร สว่นจังหวัด

สพุรรณบรุี

300,000.00 เพอืใหบ้คุลากร 
มคีวามรู ้

ความสามารถใน
การปฏบิัตกิจิกรรม 

5 ส เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน 

ขา้ราชการ/
ลกูจา้ง  พนักงาน
 จา้ง ของ อบจ.

สพุรรณบรุี

44 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการฝึกอบรม
บคุลากรทอ้งถนิ ไดแ้ก ่
 ผูบ้รหิาร  สมาชกิสภา

 อบจ. ขา้ราชการ  
พนักงานจา้ง  และ 

ลกูจา้ง

535,000.00 เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิัตงิาน
ของเจา้หนา้ที

ภายใน 
องคก์ร 

ดําเนนิการ
ฝึกอบรมตาม 
หลักสตูรตา่ง ๆ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

45 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

คา่เชา่เครอืง GPS ตดิ
ยานพาหนะ 

เครอืงจักรกลหรอื
รถยนตส์ว่นกลาง 

พรอ้มระบบสญัญาณ
ดาวเทยีม ของ อบจ.

สพุรรณบรุี

600,000.00  -เพอืจา่ยเป็นคา่
เชา่เครอืงGPS 
ตดิยานพาหนะ
เครอืงจักรกล 
หรอืรถยนต์

สว่นกลางพรอ้ม
ระบบสญัญาณ

ดาวเทยีม 

จํานวน 30 คัน

46 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการจัดจา้งตอ่รถ
นําเทยีวซติทัีวร์

750,000.00 -เพอืรองรับการ
ใหบ้รกิารแก่นัก 
ท่องเทยีวใน
อนาคตตามที

กําหนด 
ไว ้

-เพอืสง่เสรมิงาน
ดา้นการใหบ้รกิาร

และการ
ท่องเทยีวภายใน

จังหวัด 

-นักทอ่งเทยีว
ประชาชนนักเรยีน
 นักศกึษา ทมีา
เยยีมชมสถานท ี
ท่องเทยีวตา่ง ๆ 
ภายในจังหวัด 

สพุรรณบรุี

47 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการปรับปรงุ
โครงขา่ย เน็ทเวริค์ 

(NETWORK)

500,000.00 เพอืจา่ยเป็นคา่
ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอรแ์ละ
โปรแกรม 

การบรหิารจัดการ
โครงขา่ยเน็ท
เวริค์ของ อบจ.

สพุรรณบรุ ี

ระบบสารสนเทศ
ภายใน อบจ.
สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

48 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการดําเนนิการ
ของศนูย ์เครอืขา่ยเพอื

แกไ้ขปัญหาและ 
สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในการ พัฒนาทอ้งถนิ

(Clinic  Center)

100,000.00 เพอืใหห้น่วยงาน
ตา่งๆ ไดเ้ขา้มา

ประชมุและแกไ้ข
ปัญหาความ

เดอืดรอ้นของ
ประชาชนและ
เพอืพัฒนาสอื
อเิล็กทรอนกิส์
ของคลนีคิเซ็น

เตอร ์

เพมิชอ่งทางใน
การชว่ยเหลอื 
ประชาชนใน
รปูแบบอเิล็ก 

ทรกนกิส์

49 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการจัดทําวารสาร
เพอืการ ประชาสมัพันธ์
 อบจ.สพุรรณบรุ ีราย

เดอืน

100,000.00 เพอืเผยแพรก่าร
ปฏบิัตงิานของ 
ทุกสว่นราชการ
ในสงักัด อบจ.
สพุรรณบรุ ีและ
ปรับปรงุ แกไ้ข

ผลการปฏบิัตงิาน
ของมแตล่ะ
หน่วยงานใน
สงักัด อบจ.

สพุรรณบรุ ีใหม้ี
ประสทิธภิาพยงิขนึ 

ประชาชนทัวไป 
ผูนํ้าชมุชน 

กํานัน-ผูใ้หญบ่า้น
 สถานศกึษา สว่น

ราชการใน
จังหวัดสพุรรณบรุี

 หน่วยงาน
ภาคเอกชน และ
อปท. ในจังหวัด

สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

50 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการบรหิารจัดการ
ฐานขอ้มลู บคุลากร

ผา่นเครอืขา่ย

200,000.00 เพอืจา่ยเป็นคา่
จัดซอือปุกรณ์

วัสดแุละครภัุณฑ์
คอมพวิเตอร ์
และฝึกอบรม 
ศกึษาดงูาน 

บคุลากร อบจ.
สพุรรณบรุี

51 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการจัดซอื
ครภัุณฑร์ถบด ลอ้ยาง 
แบบขบัเคลอืนในตัว

2,900,000.00 เพอืจา่ยเป็นคา่
จัดซอืรถบด 
ลอ้ยาง แบบ

ขบัเคลอืนในตัว 
ชนดิ 9 ลอ้  

จํานวน 1 คัน

52 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการรณรงคก์าร
สรา้งเครอืขา่ย อบจ.

ตน้แบบ

500,000.00 เพอืใหบ้คุลากร
องคก์ารบรหิาร 

สว่นจังหวัด
สพุรรณบรุเีกดิการ 
มสีว่นรว่มในสงัคม

 เกดิความ 
มุง่มันทสีรา้งและ

พัฒนาเครอื 
ขา่ยตน้แบบ 

บคุลากร อบจ.
สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

53 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการระบบ GIS 
เพอืพัฒนา ทอ้งถนิ

600,000.00 เพอืจา่ยเป็นคา่
จัดซอืซอฟทแ์วร ์

และครภัุณฑ์
คอมพวิเตอรด์า้น 

GIS และจา้ง
พัฒนาระบบแผนท ี
เพอืนํามาพัฒนา

ขอ้มลู 
สารสนเทศดา้น 

GIS 

ดําเนนิการจัดซอื 
1. เครอืงแมข่า่ย
แบบท ี1 จํานวน 

1 เครอืง 2. 
ซอฟทแ์วรด์า้น

ขอ้มลู สารสนเทศ
 3. เครอืง

คอมพวิเตอร์
สําหรับ งาน

ประมวลผลแบบที
 2  จํานวน 1 

เครอืง 4. คา่จา้ง
พัฒนาระบบงาน 
 GIS เพอืใชใ้น 
อบจ.สพุรรณบรุี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

54 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการเสรมิสรา้ง
ภาวะผูนํ้า ทอ้งถนิและ

จัดเวทปีระชาคม  
ทอ้งถนิ

1,000,000.00 เพอืเพมิพูน
ความรูด้า้นวชิาการ 

กฎหมาย  
ระเบยีบ นโยบาย 

แหง่รัฐ การ
แลกเปลยีนความ 

คดิเห็นในการ
ปฏบิัตงิานใน 

รปูแบบการประชมุ
เวทเีสวนา 
และเพอื

ดําเนนิการสํารวจ
ความ 

ตอ้งการและแนว
ทางแกไ้ข 

ปัญหาความ
เดอืดรอ้นใหแ้ก ่

ประชาชน 

กลุม่ผูบ้รหิารและ
สมาชกิสภา 
ทอ้งถนิ ผูนํ้า
ทอ้งท ีกํานัน 

ผูใ้หญบ่า้น  และ
ผูนํ้าภาค 
ประชาชน

55 6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบันของชาติ
และการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์องประชาชน

โครงการสง่เสรมิ
กระบวนการเรยีนรู ้ทาง

การเมอืงของผูนํ้า
ทอ้งถนิ

800,000.00 เพอืเพมิพูน
ความรูใ้หก้ับผูนํ้า 
ทอ้งถนิผูบ้รหิาร

และสมาชกิ 
สภาทอ้งถนิ 

ผูนํ้าทอ้งถนิ 
ผูบ้รหิารและ 
สมาชกิสภา

ทอ้งถนิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

56 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการรองรับภารกจิ
ถา่ยโอน ในดา้นตา่งๆ 

จากหน่วยงาน 
สว่นกลางสว่นภมูภิาค 
เชน่  กรมทางหลวง

ชนบท  กรมชลประทาน

20,000,000.00 เพอืรองรับภารกจิ
ถา่ยโอน 

ทหีน่วยงาน
สว่นกลางจะมอบ 

ใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่น

ทอ้งถนิ 
เป็นผูดํ้าเนนิการ 

ดําเนนิการทัง 10
 อําเภอ

57 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. หมู ่5  ตําบล

ดอนเดจยี-์เขตตดิตอ่
เทศบาลตําบล ดอน

เจดยี ์อําเภอดอนเจดยี์
 จังหวัด สพุรรณบรุ ีN
 = 14.644650 E = 
99.997120 N = 
14.643160 E = 

100.000310

1,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 383 เมตร 
ลงหนิคลกุ ไหล่
ทางตามสภาพ 

หรอืพนืท ี
คอนกรตีไมน่อ้ย

กวา่ 2,298  ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

58 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ ี5 ตําบลวัง
ยาง อําเภอศรปีระจันต ์
จังหวัด สพุรรณบรุ ีถงึ

บรเิวณเขตตดิตอ่
เทศบาล ตําบลโพธิ
พระยา (สะพานยาย
ชว่ง) อําเภอเมอืง 

จังหวัดสพุรรณบรุ ีN =
 14.543418 E = 
100.137201 N = 
14.539564 E = 

100.134608

2,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 510 เมตร  
ลงหนิคลกุ เสรมิ
ไหลต่ามสภาพ 

หรอื พนืที
คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 3,060 ตร.ม.

59 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ตอ่จาก ถนนค

สล.เดมิ ถงึ
ถนนลาดยาง หมูท่ ี2  
ตําบลบางงาม - หมู ่4 
ตําบลมดแดง  อําเภอ
ศรปีระจันต ์จังหวัด

สพุรรณบรุ ี(ชว่งท ี1) 
ระยะทาง 207 เมตร N
 = 14.604237 E = 
100.089467 N = 
14.606105 E = 

100.089141 (ชว่งท ี
2) ระยะทาง 148 เมตร

1,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 355 เมตร 
ลงหนิ คลกุเสรมิ
ไหลต่ามสภาพ 

หรอืพนืที
คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 2,130 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

60 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal  (ชว่งท ี1)
 หมูท่ ี5 ตําบลดอนคา 
 อําเภออูท่อง จังหวัด

สพุรรณบรุ ีถงึเลาขวญั 
จังหวัดกาญจนบรุี

1,200,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง  6 เมตร 
ระยะทางยาว 493
 เมตร ไมม่ไีหล่
ทางหรอื มพีนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่  2,958 ตร.ม.

61 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal  (ชว่งท ี1)
 หมูท่ ี6 ตําบลจรเข ้
สามพัน  ถงึตําบลยุง้
ทะลาย อําเภออูท่อง 

จังหวัด สพุรรณบรุ ีN =
 14.33375 E = 

099.88215

1,200,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 405 
เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง หรอืพนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 2,430 ตร.ม.

62 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ตอ่จาก คสล.เดมิ
 หมูท่ ี8 ตําบลวังลกึ 
ถงึหมูท่ ี9 ตําบลยา่น
ยาว อําเภอสามชกุ 
จังหวัด สพุรรณบรุ ี

(ชว่งท ี2) N = 
14.750451 E = 

100.126904 N = 
1.4.749783 E = 

100.125765

730,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 160 เมตร 
ลงหนิ คลกุไหล่
ทางตามสภาพ

หรอื พนืที
คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 960 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

63 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal  หมูท่ ี9 
ตําบลหนองสะเดา - 
หมู ่8 ตําบลหนองผัก
นาก อําเภอสามชกุ 

สพุรรณบรุ ีN = 
14.77902 E = 

099.98455 N = 
14.779693 E = 

99.993884

2,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,000 
เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง หรอืพนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 6,000 ตร.ม.

64 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal  (ชว่งท ี2)
 ตอ่จากถนนลาดยาง
เดมิ  (ตําบลหนอง
กระทุม่) ถงึหมูท่ ี3 

ตําบล หนองมะคา่โมง 
อําเภอดา่นชา้ง  

จังหวัดสพุรรณบรุ ีN =
 14.91661 E = 
099.73717 N = 
14.913992 E = 

99.746006

1,990,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 985 
เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง หรอืมพีนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 5,910 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

65 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal  (ชว่งท ี2)
 ตอ่จากถนนลาดยาง
เดมิ  (ตําบลหนอง
กระทุม่) ถงึหมูท่ ี3 

ตําบล หนองมะคา่โมง 
อําเภอดา่นชา้ง  

จังหวัดสพุรรณบรุ ีN =
 14.91277 E = 

099.70824

1,510,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 730 
เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง หรอืมพีนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 4,380 ตร.ม.

66 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง  

Asphaltic concret 
หมูท่ ี10  บา้นดอนยอ 
ตําบลบา้นโขง้ เชอืม

เขต ตําบลพลับ
พลาไชย หมูท่ ี13  
ตําบลพลับพลาไชย 
อําเภออูท่อง  จังหวัด

สพุรรณบรุ ีN = 
14.54543 E = 

099.87634

2,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

สภาพเดมิ เป็น
ถนนหนิคลกุ 
กวา้งเฉลยี 6 

เมตร ยาว 430 
เมตร ดําเนนิการ 
กอ่สรา้งถนน   

ลาดยาง 
Asphaltic 

concret กวา้ง
ขา้งละ 1 เมตร 
หรอืพนืท ีลาด
ยางไมน่อ้ยกวา่ 
3,440  ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

67 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. หมูท่ ี5  ตําบล

หนองโอง่ ถงึเขต
ตดิตอ่หมูท่ ี10  ตําบล
อูท่อง อําเภออูท่อง 
จังหวัด สพุรรณบรุ ี

(ชว่งท ี1) N = 
14.40634 E = 

99.98235038 N = 
14.583682 E = 

99.978502

2,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 540 เมตร 

ลงหนิคลกุ 
เสริมไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50
 เมตร หรอืพนืที
คอนกรตี ไมน่อ้ย
กวา่ 3,240 ตร.ม.

68 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal  (ชว่งท ี1)
 หมูท่ ี1,7 ตําบลสระ

พังลาน  ถงึตําบลดอน
มะเกลอื อําเภออูท่อง 
 จังหวัดสพุรรณบรุ ีN =

 14.26271 E = 
099.92802

2,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 985 
เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง หรอืมพีนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 5,910 ตร.ม.

69 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

 โครงการกอ่สรา้งถนน
 Cape Seal  (ชว่งท ี1)

 หมูท่ ี6 ตําบลจรเข ้
สามพัน  ถงึตําบลอู่
ทอง อําเภออูท่อง 

จังหวัด สพุรรณบรุ ีN =
 14.32750 E = 

099.87173

1,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 725 
เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง หรอืมพีนืที
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 4,350 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

70 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ตอ่จากถนน  

คสล.เดมิ หมูท่ ี3 ต.ไร่
รถ อ.ดอนเจดยี ์ถงึ
เขตตดิตอ่หมูท่ ี6 ต.
ตลงิชนั อ.เมอืง จ.

สพุรรณบรุ ี(ชว่งท ี4) N
 = 14.58192 E = 
99.98235038 N = 
14.583682 E = 

99.978502

1,900,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร  
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 476 เมตร 
ลงหนิ คลกุไหล่
ทางตามสภาพ 

หรอื พนืที
คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 2,856 ตร.ม.

71 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

 โครงการกอ่สรา้งถนน
 คสล. ตอ่จากถนน  

คสล.เดมิ หมูท่ ี5 ,10 
ตําบลทะเลบก ถงึหมูท่ี
 4 เทศบาลตําบลสระ
กระโจม อําเภอดอน

เจดยี ์จังหวัดสพุรรณบรุี
 (ชว่งท ี2) N = 

14.68295186 E = 
99.85464865 N = 
14.682813 E = 

99.858119

1,600,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 กวา้ง 6 เมตร  
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 376 เมตร 
ลงหนิ คลกุไหล่
ทางตามสภาพ 

หรอื พนืที
คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 2,256 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

72 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal   หมูท่ ี11 
ตําบลดอนมะเกลอื ถงึ
เขต ตดิตอ่ตําบลสระ
พังลาน อําเภออูท่อง 

จังหวัดสพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี1) N = 
14.25740 E = 

099.94820

2,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

สภาพเดมิ เป็น
ถนนลกูรัง คัน

คลองชลประทาน
 กวา้ง 6-6.5 

เมตร ยาว 1,500 
เมตร ดําเนนิการ 
กอ่สรา้งถนน   
ลาดยาง Cape 
Seal   มพีนืที

ลาดยางไมน่อ้ย
กวา่   3,440 ตร.ม.

73 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

 โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง  

Asphaltic concret  
หมูท่ ี3 ตําบลหนอง
ราชวัตร - หมูท่ ี4 
ตําบล ทัพหลวง 

อําเภอหนองหญา้ไซ 
จังหวัดสพุรรณบรุ ี N =

 14.69826 E = 
899.91610

2,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทางยาว   
600 เมตร ไมม่ี
ไหลท่างหรอืม ี
พนืทลีาดยางไม่
นอ้ยกวา่ 3,600 

ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

74 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
สายบา้นตลงิชนั- บา้น

ไรร่ถ อําเภอเมอืง 
จังหวัดสพุรรณบรุ ีชว่ง

ระหวา่ง 0+000-1+000

2,193,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม 1  
กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่ 
8,000 ตร.ม.

75 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นหนอง- นมงวง

 - บา้นแอบบชูา 
อําเภอสามชกุ จังหวดั
สพุรรณบรุ ีชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี1+805-2+805

1,801,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม 1 
กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่ 
6,000 ตร.ม.

76 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นสามัคค ีธรรม -
 บา้นโคกพระ อ.หนอง

หญา้ไซ จังหวดั
สพุรรณบรุ ีชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี2+800-3+800

1,581,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม 1 
กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่ 
6,000 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

77 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

 โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นสระหลวง- 
บา้นสระกระโจม 
อําเภอดอนเจดยี ์

จังหวัดสพุรรณบรุ ีชว่ง
ระหวา่ง กม.ท ี
3+497-5+497

3,653,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม 2 
กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่ 
12,000 ตร.ม.

78 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นวงัฉมิ - บา้น
หนองหัวลงิ อําเภออู่

ทอง จังหวัดสพุรรณบรุี
 ชว่งระหวา่ง กม.ท ี

0+000-1+500

3,525,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม 1.5
 กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่ 
12,000 ตร.ม.

79 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

 ปรับปรงุผวิจราจร
ถนนลาดยาง แอส

ฟัลทต์กิคอนกรตีสาย
บา้นสะแกยา่ง หม ู- 
บา้นดอนพรม อําเภอ
บางปลามา้ จังหวดั

สพุรรณบรุ ีชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี1+200-2+340

2,080,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทางรวม 

1.14 กโิลเมตร 
หนา 3 ซม. มี

ไหลท่างขา้งละ 1
 เมตร หรอืพนืที
ลาดยาง ไมน่อ้ย
กวา่ 6,840 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

80 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นทา่ไชย - บา้น
มะขามลม้ อําเภอบาง

ปลามา้ จังหวัด
สพุรรณบรุ ีชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี0+800-1+100
 และชว่ง กม.3+800- 

5+300

3,140,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม  1.8
 กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่  
10,800 ตร.ม.

81 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

 โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นดอนกลาง- 

บา้นหนองโพธ ิอําเภอ
สองพนีอ้ง จังหวัด

สพุรรณบรุ ีชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี5+500-7+000

3,136,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม  1.5
 กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่  
12,000 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

82 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายเขาพระ - บา้น

ดอนฉนวน อําเภอเดมิ
บางนางบวช จังหวัด

สพุรรณบรุ ีชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี5+350-6+850

3,557,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม  1.5
 กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่  
12,000 ตร.ม.

83 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายเทศบาล หมู ่1  - 
บา้นชลประทานเทพ

นมิติ อ.ดา่นชา้ง 
จังหวัดสพุรรณบรุ ีชว่ง

ระหวา่ง กม.ท ี
0+100-0+490

2,384,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม  1.5
 กโิลเมตร หนา 3
 ซม. หรอืพนืที
ลาดยาง ไมน่อ้ย
กวา่ 9,000 ตร.ม.

84 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นโพธนิฤมติร  -

 บา้นหนองแขม 
อําเภอศรปีระจันต ์

จังหวัดสพุรรณบรุ ีชว่ง
ระหวา่ง กม.ท ี
0+700-1+700

2,950,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางรวม  1.2
 กโิลเมตร หนา 3
 ซม. มไีหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หรอืพนืทลีาดยาง
 ไมน่อ้ยกวา่  
9,600 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

85 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งผนัง
กันตลงิพรอ้มปรับ ภมูิ

ทัศน)์บา้นหนา้วัด หมูท่ี
 2 ตําบล ดอนมะเกลอื
 อําเภออูท่อง จังหวัด 

สพุรรณบรุี

6,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ภายใน 

ต.ดอนมะเกลอืมี
แหลง่นําสําหรับ 
ผลตินําประปาไว ้

ใชอ้ปุโภค 
บรโิภค   

ตอกเสาเขม็ เท
คาน คสล. ผนัง
กันดนิแผน่พนื

สําเร็จรปู

86 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งถนน 
Cape Seal (ชว่งท ี1) 
หมูท่ ี1 ตําบลตน้ตาล -
  เทศบาลเมอืงสองพี

นอ้ง อําเภอสองพนีอ้ง  
 จังหวัดสพุรรณบรุ ีN =

 14.208908 E = 
100.088112 N = 
14.202354 E = 

100.077863

3,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 

1,750 เมตร ไมม่ี
ไหลท่างหรอืมี

พนืทลีาดยาง ไม่
นอ้ยกวา่ 10,500

 ตาราง เมตร



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

87 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้ง
สะพานคอนกรตี เสรมิ
เหล็ก หมูท่ ี8 ตําบล
ไผก่องดนิ อําเภอบาง

ปลามา้ จังหวัด
สพุรรณบรุ ี-  หมูท่ ี7 
ตําบลวังพัฒนา อําเภอ

บางซา้ย  จังหวัด
พระนครศรอียธุยา N =

 14.299262 E  = 
100.256907

1,900,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก 
ในการสญัจรและ

ขนสง่ 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว
 30 เมตร แบบ
ไมม่ทีางเทา้

88 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุคัน
กันนําคลองทา่วา้ หมูท่ี
 4 บา้นโคกยายเกต ุ
ตําบลเจดยี ์อําเภออู่
ทอง เชอืมตอ่ ตําบล
ศาลาขาว, ตําบลสวน

แตง อําเภอเมอืง 
จังหวัด สพุรรณบรุ ี

(ชว่งท ี1) N = 
14.389612 E = 
99.974176 N = 
14.390046 E = 

99.967849

3,500,000.00 เพอืป้องกันนํา
ท่วม และแกไ้ข

ปัญหา 
ความเดอืดรอ้น

ในพนืทกีารเกษตร 

 ถมดนิเสรมิคัน
กันนํากวา้ง 8 

เมตร ฐานกวา้ง 
12 เมตร สงูเฉลยี
 1 เมตร ความยาว

 730 เมตร 
ปรมิาตรดนิถม 
ไมน่อ้ยกวา่ 
7,300 ตาราง
เมตร พรอ้ม

ปรับแตง่เชงิลาด
รมิ ตลงิโดยทํา
การตอกเสาเขม็
ไม ้เรยีงหนิ ปู

หญา้แฝก



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

89 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง Asphaltic

 concret หมูท่ ี2 
ตําบลสวนแตง (ชว่งท ี

5) จากเขต ตดิตอ่ 
ตําบลสวนแตง อําเภอ
เมอืง ถงึ ตําบลวังนํา
เย็น (หลังวดัไผแ่ปลก
แม)่ อําเภอบางปลามา้

 จังหวัดสพุรรณบรุี

4,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทางยาว 815
 เมตร ไมม่ไ่หล่
ทางหรอืมพีนืท ี
ลาดยางไมน่อ้ย

กวา่ 4,890 ตาราง
เมตร

90 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุคัน
กันนําโดย เทคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ ี4 

ตําบลบางใหญ ่อําเภอ
บางปลามา้ -  ตําบล
บา้นกุม่, ตําบลบาง

พลับ อําเภอ สองพนีอ้ง
 จังหวัดสพุรรณบรุ ีN =

 14.294610 E = 
100.109824 N = 
14.2929884 E = 

100.103314

2,500,000.00 เพอืป้องกันนํา
ท่วม และแกไ้ข

ปัญหา 
ความเดอืดรอ้น

ในพนืทกีารเกษตร 

 คันกวา้ง 5 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
ยาว 745 เมตร 
ไหลค่ันลงหนิ

คลกุตามสภาพ 
หรอืพนืที

คอนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 3,725 ตาราง

เมตร



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

91 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรลาดยาง แอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี บา้น
หนองนําใส- บา้นเขา
ดนิ อําเภอเดมิบางนาง
บวช จังหวัดสพุรรณบรุี

1,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ผวิจราจรกวา้ง 6 
เมตร ไหล ่ทาง
ขา้งละ 1 เมตร 
หนา 5 ซม. ชว่ง
กม.1+025 ถงึ
กม. 1+375 

ระยะทาง 350 
เมตร หรอืมพีนืที

ไมน่อ้ยกวา่ 
2,800 ตร.ม.

92 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรลาดยาง แอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี สาย 
บา้น หนองตาสาม - 
บา้นโปรง่ขาม  อําเภอ

อูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุี

1,000,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ผวิจราจรกวา้ง 6 
เมตร หนา 3 

เซนตเิมตร ชว่งที
 1 กม.

1+687-1+820 
ชว่งท ี2 กม. 

2+515-3+012 
ระยะทาง รวม 

0.630 กโิลเมตร 
หรอืพนืทไีมน่อ้ย
กวา่ 3,780 ตาราง

เมตร



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

93 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรลาดยาง แอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี สาย
บา้น สนามชยั - บา้น
ดอนตาล อําเภอ เมอืง

สพุรรรบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

3,500,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ผวิจราจรกวา้ง 6 
เมตร ไหลท่าง
ขา้งละ 1 เมตร 

หนา 3 เซนตเิมตร
 ชว่ง กม. 0+000
 ถงึ กม. 1+500 
ระยะทาง 1.500 
กโิลเมตร หรอื

พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 
12,000 ตาราง

เมตร

94 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการปรับปรงุคัน
คลองระบายนํา 

ชลประทานโดยเสรมิ
และขยาย คันกันนํา 
(ชว่งท ี3) หมูท่ ี6 
ตําบลดอนกํายาน 

เชอืมเขตตําบล ดอน
โพธทิอง อําเภอเมอืง 

จังหวัด สพุรรณบรุี

1,160,000.00 เพอืป้องกันนํา
ท่วมพนืท ี

การเกษตรของ
ราษฎร 

เสรมิขยายผวิคัน
กวา้งเฉลยี 4 
เมตร พรอ้มถม

ดนิสงูจาก พนืผวิ
คันเดมิเฉลยี 1 
เมตร และถมดนิ
สงูเฉลยีจากทอ้ง
นา เดมิ 3 เมตร 
ฐานกวา้งเฉลยี 9 
เมตร ยาว 420 
เมตร ปรมิาตรดนิ

ไมน่อ้ยกวา่ 
6,620 ลกูบาศก์

เมตร



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทมีา
งบประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

95 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

โครงการกอ่สรา้งลาด
ยาง Asphaltic concret
 หมูท่ ี4,2 ตําบลนาง
บวช อําเภอเดมิบาง
นางบวช จังหวัด 
สพุรรณบรุ ีN = 
14.80814 E = 

100.11761

1,700,000.00 เพอืใหป้ระชาชน
ในพนืทไีดม้ถีนน 
สําหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  รวดเร็ว 

ผวิจราจรกวา้ง 6 
เมตร ระยะ ทาง
ยาว 457 เมตร 
ไมม่ไีหล ่ทาง

หรอืพนืทลีาดยาง
ไมน่อ้ย กวา่ 
2,742 ตร.ม

96 7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

ปรับปรงุคันกันนํา หมู ่7
 ตําบลตลงิชนั   - หมู ่5
 ตําบลสนามคล ีอําเภอ
เมอืง จังหวัดสพุรรณบรุี

3,000,000.00 เพอืป้องกันและ
แกไ้ขปัญหา 

อทุกภัยในพนืที
การเกษตร 

สภาพเดมิ ขนาด
คันกวา้งเฉลยี 
2.50 เมตร ฐาน
กวา้งเฉลยี 5 

เมตร สงูเฉลยี 1 
เมตร ยาว 1,650 
เมตร ดําเนนิการ 
เสรมิขยายผวิคัน 

กวา้งเฉลยี 5 
เมตรพรอ้มถมดนิ
 สงูจากพนืผวิคัน
เฉลยี 0.50  เมตร

 และเสรมิดนิ
เฉลยีจาก ทอ้งนา
เดมิ 1.50 เมตร 
ฐาน กวา้งเฉลยี 
8.50 เมตร ยาว  

1,650 เมตร 
ปรมิาตรดนิ ไม่

นอ้ยกวา่ 12,190
 ลบ.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
การกอ่หนผีกูพนั/
ลงนามในสญัญา

โครงการ
การเบกิจา่ย
งบประมาณ

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการ
เสรมิสรา้งและพัฒนาการ
ท่องเทยีว โดยการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้มใหเ้กดิความ
สมดลุ

11 16,257,590.50 11 16,145,990.50

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการ
ยกระดับคณุภาพชวีติ  และ
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ

3 17,317,526.00 3 17,317,526.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการ
ขยายฐานโอกาสและคณุภาพ
ในการศกึษาทกุระดับใหต้รง
กับความตอ้งการของประชาชน

5 9,803,660.00 5 9,803,660.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการ
สง่เสรมิใหก้ฬีาอยูใ่นหัวใจ
ชาวสพุรรณบรุแีละมี
ความสามารถทางดา้นกฬีาสู่
ความเป็นเลศิ

1 14,363,371.00 1 14,362,671.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการ
สง่เสรมิสถาบันของชาตแิละ
การนําการเปลยีนแปลงดา้น
การบรหิารและบรกิารเพอื
ประโยชนข์องประชาชน

10 5,462,696.00 10 5,462,636.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
โครงการสรา้งพนืฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่น
สภาพทดีไีดม้าตรฐานสากล

40 89,742,500.00 40 89,722,500.00

รวม 70 152,947,343.50 70 152,814,983.50

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ

    อบจ.สพุรรณบรุ ีมกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ  โดยได ้
มกีารกอ่หนผีกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 70 โครงการ  จํานวนเงนิ 152,947,344  บาท  มกีาร
เบกิจ่ายงบประมาณจํานวน 70 โครงการ จํานวนเงนิ 152,814,984  ลา้นบาท  สามารถจําแนกตาม
ยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
1 2. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
ประกวด
ธดิาดอน
เจดยี ์และ
งาน
อนุสรณ์
ดอนเจดยี ์ 
 ประจําปี  
2559

1,500,000.00 450,000.00 สญัญาจา้ง
70/2559

28/01/2559 5

485,000.00 สญัญาจา้ง 
71/2559

28/01/2559 5

370,000.00 สญัญาจา้ง 
72/2559

28/01/2559 5

2 2. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
อศัจรรยว์นั
สงกรานต ์
ประจําปี 
2559

2,000,000.00 455,000.00 สญัญาจา้ง 
133/2559

13/04/2559 2

480,000.00 สญัญาจา้ง 
134/2559

13/04/2559 2

460,000.00 สญัญาจา้ง
135/2559

13/04/2559 2

475,000.00 สญัญาจา้ง
136/2559

13/04/2559 2

46,800.00 ใบสงัจา้ง 
715/2559

07/04/2559 1

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ ทมีกีารกอ่หนผีกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
3 2. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
สง่เสรมิ
พระพทุธศา
สนาและ 
กจิกรรมวนั
สําคัญ
แหง่ชาติ

1,300,000.00 60,000.00 ใบสงัจา้ง 
422/2559

08/01/2559 1

62,000.00 ใบสงัจา้ง 
423/2559

09/01/2559 1

35,000.00 ใบสงัจา้ง 
424/2559

08/01/2559 1

38,000.00 ใบสงัจา้ง 
425/2559

09/01/2559 1

4 2. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
สบืสาน
วฒันธรรม 
ประเพณี
ทอ้งถนิ

3,950,000.00 5,000.00 ใบสงัจา้ง 
120/2559

29/10/2558 1

80,000.00 ใบสงัจา้ง 
121/2559

27/10/2558 3

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
130/2559

29/10/2558 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
131/2559

29/10/2558 1

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
162/2559

07/11/2558 2

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
163/2559

07/11/2558 2



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
60,000.00 ใบสงัจา้ง 

164/2559
07/11/2558 2

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
165/2559

07/11/2558 2

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
166/2559

07/11/2558 2

55,000.00 ใบสงัจา้ง 
200/2559

25/11/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
201/2559

25/11/2558 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
202/2559

25/11/2558 1

3,840.00 ใบสงัจา้ง 
203/2559

21/11/2558 3

55,000.00 ใบสงัจา้ง 
204/2559

25/11/2558 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
205/2559

25/11/2558 1

9,960.00 ใบสงัจา้ง 
206/2559

21/11/2558 5

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
207/2559

25/11/2558 1

152,000.00 ใบสงัจา้ง 
231/2559

28/11/2558 8

48,000.00 ใบสงัจา้ง 
232/2559

28/11/2558 8

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
233/2559

28/11/2558 8

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
504/2559

09/02/2559 2

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
505/2559

09/02/2559 2

6,000.00 ใบสงัจา้ง 
506/2559

06/02/2559 4

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
685/2559

06/04/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
686/2559

06/04/2559 1

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
688/2559

05/04/2559 2

80,000.00 ใบสงัจา้ง 
689/2559

05/04/2559 2

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
710/2559

11/04/2559 1

8,000.00 ใบสงัจา้ง 
711/2559

11/04/2559 1

65,000.00 ใบสงัจา้ง 
712/2559

11/04/2559 1

86,000.00 ใบสงัจา้ง 
713/2559

11/04/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
55,000.00 ใบสงัจา้ง 

725/2559
16/04/2559 1

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
726/2559

16/04/2559 1

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
727/2559

18/04/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
728/2559

15/04/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
729/2559

19/04/2559 1

6,000.00 ใบสงัจา้ง 
730/2559

08/04/2559 3

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
731/2559

14/04/2559 2

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
732/2559

14/04/2559 2

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
733/2559

15/04/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
734/2559

15/04/2559 1

24,000.00 ใบสงัจา้ง 
735/2559

15/04/2559 1

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
736/2559

16/04/2559 1

55,000.00 ใบสงัจา้ง 
737/2559

16/04/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
738/2559

16/04/2559 1

40,000.00 ใบสงัจา้ง 
739/2559

16/04/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
895/2559

27/06/2559 2

17,500.00 ใบสงัจา้ง 
896/2559

27/06/2559 2

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
897/2559

27/06/2559 2

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
898/2559

27/06/2559 2

40,000.00 ใบสงัจา้ง 
899/2559

27/06/2559 1

5,500.00 ใบสงัจา้ง 
1025/2559

12/07/2559 3

42,000.00 ใบสงัจา้ง 
1026/2559

14/07/2559 1

26,000.00 ใบสงัจา้ง 
1027/2559

14/07/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1028/2559

14/07/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
1029/2559

16/07/2559 9



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
4,500.00 ใบสงัจา้ง 

1030/2559
12/07/2559 3

7,500.00 ใบสงัจา้ง 
1031/2559

20/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1051/2559

20/07/2559 1

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
1052/2559

21/07/2559 2

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1053/2559

21/07/2559 2

17,500.00 ใบสงัจา้ง 
1054/2559

16/07/2559 5

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
1055/2559

21/07/2559 2

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
1069/2559

26/07/2559 6

97,500.00 ใบสงัจา้ง 
1070/2559

27/07/2559 2

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1071/2559

27/07/2559 2

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
1072/2559

27/07/2559 2

5,500.00 ใบสงัจา้ง 
1073/2559

26/07/2559 3

26,000.00 ใบสงัจา้ง 
1074/2559

28/07/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1086/2559

28/07/2559 1

42,000.00 ใบสงัจา้ง 
1095/2559

28/07/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1113/2559

04/08/2559 1

4,000.00 ใบสงัจา้ง 
1114/2559

02/08/2559 3

42,000.00 ใบสงัจา้ง 
1115/2559

04/08/2559 1

26,000.00 ใบสงัจา้ง 
1116/2559

04/08/2559 1

4,000.00 ใบสงัจา้ง 
1127/2559

10/08/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1128/2559

10/08/2559 1

26,000.00 ใบสงัจา้ง 
1153/2559

10/08/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง  
1216/2559

18/08/2559 1

42,000.00 ใบสงัจา้ง  
1217/2559

18/08/2559 1

26,000.00 ใบสงัจา้ง  
1218/2559

18/08/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
4,000.00 ใบสงัจา้ง  

1219/2559
18/08/2559 1

4,000.00 ใบสงัจา้ง  
1220/2559

18/08/2559 5

42,000.00 ใบสงัจา้ง  
1221/2559

25/08/2559 1

84,000.00 ใบสงัจา้ง  
1222/2559

20/08/2559 4

26,000.00 ใบสงัจา้ง  
1242/2559

25/08/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง  
1243/2559

25/08/2559 1

42,000.00 ใบสงัจา้ง  
1336/2559

03/09/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง  
1337/2559

03/09/2559 1

4,000.00 ใบสงัจา้ง  
1338/2559

03/09/2559 1

26,000.00 ใบสงัจา้ง  
1339/2559

03/09/2559 1

13,000.00 ใบสงัจา้ง 
1340/2559

03/09/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง  
1341/2559

03/09/2559 1

2,000.00 ใบสงัจา้ง  
1342/2559

03/09/2559 1

21,000.00 ใบสงัจา้ง  
1343/2559

03/09/2559 1

5 2. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
รําลกึ
เจา้พระยา
ยมราช 
ชา้งป่าตน้
คนสพุรรณ

100,000.00 31,200.00 ใบสงัจา้ง 
1033/2559

15/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1034/2559

15/07/2559 1

37,500.00 ใบสงัจา้ง 
1035/2559

15/07/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
6 2. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
สง่เสรมิ
การ
ทอ่งเทยีว 
ภายใน
จังหวดั
สพุรรณบรุี

3,000,000.00 70,000.00 ใบสงัจา้ง 
497/2559

08/02/2559 6

99,000.00 ใบสงัจา้ง 
498/2559

08/02/2559 6

72,600.00 ใบสงัจา้ง 
499/2559

08/02/2559 6

57,000.00 ใบสงัจา้ง 
500/2559

08/02/2559 6

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
501/2559

08/02/2559 6

53,500.00 ใบสงัจา้ง 
502/2559

06/02/2559 2

58,000.00 ใบสงัจา้ง 
676/2559

31/03/2559 5

99,600.00 ใบสงัจา้ง 
677/2559

31/03/2559 5

95,000.00 ใบสงัจา้ง 
678/2559

08/04/2559 3

90,000.00 ใบสงัจา้ง 
679/2559

08/04/2559 3

95,000.00 ใบสงัจา้ง 
680/2559

09/04/2559 2

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
681/2559

09/04/2559 2

98,000.00 ใบสงัจา้ง 
682/2559

31/03/2559 5



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
7 2. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
ประชาสมัพั
นธเ์ผยแพร่
 สถานที
ทอ่งเทยีว
ภายใน
จังหวดั 
สพุรรณบรุี

8,500,000.00 115,000.00 สญัญาจา้ง 
74/2559

29/01/2559 30

96,000.00 ใบสงัจา้ง 
54/2559

01/10/2558 365

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
55/2559

01/10/2558 30

48,000.00 ใบสงัจา้ง 
56/2559

01/10/2558 365

95,000.00 ใบสงัจา้ง 
57/2559

01/10/2558 30

98,440.00 ใบสงัจา้ง 
85/2559

08/10/2558 7

12,000.00 ใบสงัจา้ง
150/2559

01/11/2558 30

96,800.00 ใบสงัจา้ง
151/2559

27/10/2558 4

85,000.00 ใบสงัจา้ง
152/2559

07/11/2558 21

91,400.00 ใบสงัจา้ง
220/2559

24/11/2558 7

27,300.00 ใบสงัจา้ง
247/2559

01/12/2558 3

5,970.00 ใบสงัจา้ง
250/2559

02/12/2558 3

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
255/2559

02/12/2558 30

61,650.00 ใบสงัจา้ง
256/2559

02/12/2558 3

59,800.00 ใบสงัจา้ง 
258/2559

03/12/2558 7

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
284/2559

10/12/2558 7

70,070.00 ใบสงัจา้ง 
327/2559

24/12/2558 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
91,400.00 ใบสงัจา้ง 

328/2559
11/12/2558 1

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
335/2559

26/12/2558 3

12,000.00 ใบสงัจา้ง
365/2559

01/01/2559 30

91,400.00 ใบสงัจา้ง 
453/2559

20/01/2559 7

48,150.00 ใบสงัจา้ง 
459/2559

20/01/2559 15

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
479/2559

01/02/2559 29

1,020.00 ใบสงัจา้ง 
494/2559

04/02/2559 7

91,400.00 ใบสงัจา้ง 
537/2559

20/02/2559 7

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
552/2559

01/03/2559 30

1,720.00 ใบสงัจา้ง 
575/2559

11/03/2559 3

448,800.00 สญัญาจา้ง 
32/2559

02/12/2559 150

230,000.00 สญัญาจา้ง 
36/2559

05/12/2559 30

115,000.00 สญัญาจา้ง 
74/2559

29/01/2559 30

230,000.00 สญัญาจา้ง 
130/2559

01/04/2559 30

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
67/2559

01/04/2559 30

80,350.00 ใบสงัจา้ง 
683/2559

31/03/2559 7

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
684/2559

31/03/2559 5

8,000.00 ใบสงัจา้ง 
755/2559

13/04/2559 30

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
761/2559

01/05/2559 30

1,020.00 ใบสงัจา้ง 
792/2559

17/05/2559 15

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
813/2559

01/06/2559 30

1,020.00 ใบสงัจา้ง 
849/2559

14/06/2559 15

53,500.00 ใบสงัจา้ง 
856/2559

14/06/2559 7

3,660.00 ใบสงัจา้ง 
883/2559

21/06/2559 3

2,500.00 ใบสงัจา้ง 
907/2559

25/06/2559 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
91,400.00 ใบสงัจา้ง 

908/2559
25/06/2559 5

12,000.00 ใบสงัจา้ง 
961/2559

01/07/2559 30

479,000.00 สญัญาจา้ง 
139/2559

01/04/2559 30

443,100.00 สญัญาจา้ง 
151/2559

07/05/2559 150

230,000.00 สญัญาจา้ง 
158/2559

31/05/2559 30

445,000.00 สญัญาจา้ง 
168/2559

12/07/2559 30

230,000.00 สญัญาจา้ง
เลขท ี
191/2559

28/09/2559 30

39,520.00 ใบสงัจา้ง 
1038/2559

14/07/2559 2

1,020.00 ใบสงัจา้ง 
1096/2559

29/07/2559 3

30,400.00 ใบสงัจา้ง 
1169/2559

06/08/2559 3

2,500.00 ใบสงัจา้ง  
1253/2559

23/08/2559 1

37,990.00 ใบสงัจา้ง  
1254/2559

23/08/2559 1

12,000.00 ใบสงัจา้ง  
1255/2559

01/09/2559 30

2,500.00 ใบสงัจา้ง  
1360/2559

08/09/2559 7

1,020.00 ใบสงัจา้ง  
1380/2559

23/09/2559 5

2,500.00 ใบสงัจา้ง  
1381/2559

28/09/2559 1

8 2. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
ศนูย์
ศลิปวฒันธร
รม องคก์าร
 บรหิาร
สว่น
จังหวดั
สพุรรณบรุี

1,000,000.00 10,000.00 ใบสงัจา้ง 
529/2559

18/02/2559 9



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
101,600.00 ใบสงัจา้ง 

530/2559
18/02/2559 9

31,200.00 ใบสงัจา้ง 
1014/2559

09/07/2559 2

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
1015/2559

09/07/2559 2

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1016/2559

09/07/2559 2

31,200.00 ใบสงัจา้ง 
1144/2559

05/08/2559 2

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
1145/2559

05/11/2559 2

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1146/2559

05/08/2559 2

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1147/2559

05/08/2559 2

58,500.00 ใบสงัจา้ง  
1224/2559

19/08/2559 3

30,000.00 ใบสงัจา้ง  
1225/2559

19/08/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง  
1226/2559

19/08/2559 3

6,500.00 ใบสงัจา้ง  
1227/2559

19/08/2559 3

10,000.00 ใบสงัจา้ง  
529/2559

18/02/2559 9

101,600.00 ใบสงัจา้ง 
530/2559

18/02/2559 9

9 2. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
จัด
นทิรรศการ
แสดง 
ชวีประวตัิ
ความ
เป็นอยูข่อง
ขนุแผน 
ตาม
วรรณคดี
เรอืงขนุ
ชา้งขนุแผน

500,000.00 498,000.00 สญัญาจา้ง 
90/2559

25/02/2559 60



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
10 2. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
ขยายพันธุ์
สตัวนํ์าตาม
 แหลง่
ธรรมชาติ

4,000,000.00 6,000.00 ใบสงัจา้ง 
224/2559

03/12/2559 2

1,995,642.00 สญัญาซอืขาย
เลขท ี3/2559

03/11/2559 2

11 2. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสรมิสรา้ง
และ
พัฒนาการ
ทอ่งเทยีว 
โดยการ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สงิแวดลอ้ม
ใหเ้กดิ
ความสมดลุ

โครงการ
ตดิตังระบบ
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่ง 
ภายในคุม้
ขนุแผน 
เพอืเพมิ
ทัศนวสิยั 
สรา้งความ
ปลอดภยั
ใหก้บั 
นักทอ่งเทยี
ว

500,000.00 382,028.50 สญัญาจา้ง
เลขท ี81/2559

17/02/2559 90

12 3. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ยกระดับ
คณุภาพ
ชวีติ  และ
ความ
ปลอดภยั
ในชวีติ
และ
ทรัพยส์นิ

โครงการ
สงัคม
สงเคราะห์
และพัฒนา
 คณุภาพ
ชวีติ เด็ก 
สตร ี
ผูส้งูอายุ
และ 
ผูด้อ้ยโอกา
ส

1,000,000.00 40,500.00 ใบสงัจา้ง 
762/2559

26/04/2559 1

6,750.00 ใบสงัจา้ง 
781/2559

03/05/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
33,750.00 ใบสงัจา้ง 

848/2559
15/06/2559 1

33,750.00 ใบสงัจา้ง 
906/2559

30/06/2559 1

325,500.00 สญัญาจา้ง
เลขท ี
180/2559

19/08/2559 13

209,250.00 สญัญาจา้ง
เลขท ี
181/2559

19/08/2559 13

29,700.00 ใบสงัจา้ง 
1097/2559

02/08/2559 1

27,000.00 ใบสงัจา้ง 
1099/2559

05/08/2559 1

33,750.00 ใบสงัจา้ง 
1132/2559

11/08/2559 1

960.00 ใบสงัจา้ง 
1133/2559

03/08/2559 2

13 3. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ยกระดับ
คณุภาพ
ชวีติ  และ
ความ
ปลอดภยั
ในชวีติ
และ
ทรัพยส์นิ

โครงการ
ตามรอย
พระยคุล
บาท

6,570,000.00 41,100.00 ฎ 402/2559 18/02/2559 30

130,000.00 ฏ 733/2559 30/06/2559 30
14 3. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ยกระดับ
คณุภาพ
ชวีติ  และ
ความ
ปลอดภยั
ในชวีติ
และ
ทรัพยส์นิ

โครงการ
รณรงค์
ป้องกันการ
แพรร่ะบาด
 ของ
โรคตดิตอ่
และโรค
ระบาดอนืๆ

16,500,000.00 16,405,516.00 สญัญาซอืขาย
เลขท1ี3/2559

06/04/2559 5



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
15 4. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ขยายฐาน
โอกาส
และ
คณุภาพ
ใน
การศกึษา
ทกุระดับ
ใหต้รงกับ
ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน

โครงการ
สง่เสรมิ
คณุภาพ
ทาง 
การศกึษา

6,000,000.00 6,500.00 ใบสงัจา้ง 
147/2559

03/11/2558 1

48,000.00 ใบสงัจา้ง 
148/2559

04/11/2558 3

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
188/2559

19/11/2558 2

62,400.00 ใบสงัจา้ง 
189/2559

18/11/2558 1

144,000.00 ใบสงัจา้ง 
246/2559

30/11/2558 3

91,500.00 ใบสงัจา้ง 
310/2559

20/12/2558 1

96,000.00 ใบสงัจา้ง 
450/2559

20/01/2559 3

84,000.00 ใบสงัจา้ง 
480/2559

27/01/2559 3

48,000.00 ใบสงัจา้ง 
518/2559

15/02/2559 3

96,000.00 ใบสงัจา้ง 
325/2559

23/12/2559 3

128,000.00 ใบสงัจา้ง 
550/2559

27/02/2559 4

64,000.00 ใบสงัจา้ง 
551/2559

03/03/2559 2

130,000.00 ใบสงัจา้ง 
900/2559

25/06/2559 2

204,000.00 ใบสงัจา้ง 
1101/2559

30/07/2559 30

161,200.00 ใบสงัจา้ง 
1026/2559

30/07/2559 1

88,200.00 ใบสงัจา้ง  
1361/2559

09/09/2559 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
16 4. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ขยายฐาน
โอกาส
และ
คณุภาพ
ใน
การศกึษา
ทกุระดับ
ใหต้รงกับ
ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน

โครงการ
เปิดโลก
การเรยีนรู ้

2,100,000.00 5,000.00 ใบสงัจา้ง 
426/2559

12/01/2559 1

47,250.00 ใบสงัจา้ง 
430/2559

12/01/2559 1

135,000.00 ใบสงัจา้ง 
431/2559

13/01/2559 1

42,000.00 ใบสงัจา้ง 
449/2559

19/01/2559 1

96,000.00 ใบสงัจา้ง 
451/2559

20/01/2559 2

168,000.00 ใบสงัจา้ง 
483/2559

30/01/2559 2

57,000.00 ใบสงัจา้ง 
484/2559

29/01/2559 1

48,195.00 ใบสงัจา้ง 
495/2559

09/02/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
496/2559

09/02/2559 3

42,945.00 ใบสงัจา้ง 
568/2559

14/03/2559 1

84,000.00 ใบสงัจา้ง 
569/2559

15/03/2559 2

105,000.00 ใบสงัจา้ง 
779/2559

07/05/2559 3

64,000.00 ใบสงัจา้ง 
780/2559

07/05/2559 3

15,800.00 ใบสงัจา้ง 
1067/2559

26/07/2559 3

214,760.00 ใบสงัจา้ง 
1068/2559

26/07/2559 6

14,000.00 ใบสงัจา้ง  
1262/2559

24/08/2559 4

147,000.00 ใบสงัจา้ง  
1263/2559

24/08/2559 4

30,000.00 ใบสงัจา้ง  
1264/2559

24/08/2559 4



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
28,000.00 ใบสงัจา้ง  

1362/2559
09/09/2559 3

17 4. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ขยายฐาน
โอกาส
และ
คณุภาพ
ใน
การศกึษา
ทกุระดับ
ใหต้รงกับ
ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน

โครงการ
มหกรรม
การศกึษา

1,000,000.00 112,800.00 ใบสงัจา้ง  
917/2559

08/08/2559 30

95,900.00 ใบสงัจา้ง  
1199/2559

15/08/2559 2

125,750.00 ใบสงัจา้ง  
1200/2559

15/08/2559 2

110,100.00 ใบสงัจา้ง  
1201/2559

15/08/2559 2

86,400.00 ใบสงัจา้ง  
1202/2559

15/08/2559 2

96,000.00 ใบสงัจา้ง  
1203/2559

15/08/2559 2

62,500.00 ใบสงัจา้ง  
1204/2559

15/08/2559 2

23,500.00 ใบสงัจา้ง  
1205/2559

15/08/2559 2

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
1206/2559

15/08/2559 2

50,000.00 ใบสงัจา้ง  
1207/2559

15/08/2559 2

80,000.00 ใบสงัจา้ง  
1208/2559

15/08/2559 2

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
1209/2559

15/08/2559 2



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
18 4. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ขยายฐาน
โอกาส
และ
คณุภาพ
ใน
การศกึษา
ทกุระดับ
ใหต้รงกับ
ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน

โครงการ
ประกวด
ดนตร ี
นักรอ้ง 
และ
นันทนาการ

2,800,000.00 51,000.00 ใบสงัจา้ง 
109/2559

19/10/2558 7

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
115/2559

23/10/2558 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
116/2559

23/10/2558 3

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
117/2559

23/10/2558 3

21,360.00 ใบสงัจา้ง 
118/2559

23/10/2558 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
119/2559

23/10/2558 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
137/2559

29/10/2558 3

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
138/2559

29/10/2558 3

21,360.00 ใบสงัจา้ง 
139/2559

29/10/2558 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
140/2559

29/10/2558 3

51,000.00 ใบสงัจา้ง 
141/2559

29/10/2558 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
153/2559

06/11/2558 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
154/2559

06/11/2558 3

21,360.00 ใบสงัจา้ง 
155/2559

05/11/2558 4

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
156/2559

05/11/2558 4

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
157/2559

05/11/2558 4

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
158/2559

06/11/2558 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
194/2559

20/11/2558 10



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
45,000.00 ใบสงัจา้ง 

195/2559
27/11/2558 3

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
196/2559

27/11/2558 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
197/2559

27/11/2558 3

21,360.00 ใบสงัจา้ง 
198/2559

27/11/2558 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
199/2559

27/11/2558 3

36,000.00 ใบสงัจา้ง 
225/2559

27/11/2558 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
286/2559

09/12/2558 10

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
287/2559

17/12/2558 3

36,000.00 ใบสงัจา้ง 
288/2559

17/12/2558 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
289/2559

17/12/2558 3

70,000.00 ใบสงัจา้ง 
290/2559

17/12/2558 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
291/2559

17/12/2558 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
516/2559

14/02/2559 7

61,000.00 ใบสงัจา้ง 
523/2559

18/02/2559 3

13,440.00 ใบสงัจา้ง 
524/2559

18/02/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
525/2559

18/02/2559 3

36,000.00 ใบสงัจา้ง 
526/2559

18/02/2559 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
527/2559

18/02/2559 3

36,000.00 ใบสงัจา้ง 
528/2559

18/02/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
564/2559

09/03/2559 7

21,350.00 ใบสงัจา้ง 
570/2559

09/03/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
826/2559

11/06/2559 7

36,000.00 ใบสงัวจา้ง 
862/2559

15/03/2559 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
863/2559

15/06/2559 3

115,000.00 ใบสงัจา้ง 
864/2559

15/06/2559 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
45,000.00 ใบสงัจา้ง 

865/2559
15/06/2559 3

13,440.00 ใบสงัจา้ง 
866/2559

14/06/2559 1

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
1019/2559

09/07/2559 7

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
1020/2559

09/07/2559 7

36,000.00 ใบสงัจา้ง 
1021/2559

09/07/2559 7

13,440.00 ใบสงัจา้ง 
1022/2559

09/07/2559 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1023/2559

09/07/2559 7

115,000.00 ใบสงัจา้ง 
1024/2559

13/07/2559 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1025/2559

13/07/2559 3

16,200.00 ใบสงัซอื 
375/2559

09/07/2559 3

9,800.00 ใบสงัซอื 
433/2559

05/08/2559 1

16,200.00 ใบสงัซอื
435/2559

05/08/2559 3

38,800.00 ใบสงัซอื 
471/2559

24/08/2559 3

9,800.00 ใบสงัซอื 
472/2559

24/08/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
1139/2559

04/08/2559 7

13,440.00 ใบสงัจา้ง 
1148/2559

05/08/2559 1

36,000.00 ใบสงัจา้ง 
1149/2559

08/08/2559 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1150/2559

08/08/2559 3

115,000.00 ใบสงัจา้ง 
1151/2559

08/08/2559 3

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
1152/2559

08/08/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง  
1244/2559

22/08/2559 1

15,000.00 ใบสงัจา้ง  
1245/2559

22/08/2559 1

12,000.00 ใบสงัจา้ง  
1247/2559

22/08/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
19 4. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
ขยายฐาน
โอกาส
และ
คณุภาพ
ใน
การศกึษา
ทกุระดับ
ใหต้รงกับ
ความ
ตอ้งการ
ของ
ประชาชน

โครงการ
สง่เสรมิ
กจิกรรมเด็ก
 และ
เยาวชน

8,000,000.00 16,500.00 ใบสงัซอื 
49/2559

17/11/2558 7

214,500.00 ใบสงัจา้ง 
184/2559

21/11/2558 2

11,550.00 ใบสงัจา้ง 
185/2559

17/11/2558 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
186/2559

21/11/2558 2

90,000.00 ใบสงัจา้ง 
187/2559

21/11/2558 2

3,600.00 ใบสงัจา้ง 
226/2559

25/11/2558 1

39,000.00 ใบสงัจา้ง 
227/2559

28/11/2558 2

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
228/2559

28/11/2558 2

8,000.00 ใบสงัจา้ง 
229/2559

28/11/2558 2

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
230/2559

28/11/2558 2

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
311/2559

16/12/2558 11

6,000.00 ใบสงัจา้ง 
312/2559

16/12/2558 11

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
313/2559

16/12/2558 11

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
314/2559

16/12/2558 11

120,000.00 ใบสงัจา้ง 
315/2559

15/12/2558 12

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
646/2559

25/03/2559 11

48,000.00 ใบสงัจา้ง 
647/2559

26/03/2559 10

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
648/2559

26/03/2559 10



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
5,000.00 ใบสงัจา้ง 

649/2559
26/03/2559 1

19,500.00 ใบสงัจา้ง 
770/2559

02/05/2559 3

18,000.00 ใบสงัจา้ง 
771/2559

02/05/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
772/2559

02/05/2559 3

2,500.00 ใบสงัจา้ง 
773/2559

30/04/2559 3

6,000.00 ใบสงัจา้ง 
774/2559

30/04/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
775/2559

07/05/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
776/2559

07/05/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
777/2559

07/05/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
778/2559

07/05/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
870/2559

15/06/2559 3

84,000.00 ใบสงัจา้ง 
871/2559

15/06/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
872/2559

15/06/2559 3

78,000.00 ใบสงัจา้ง 
887/2559

24/06/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
888/2559

24/06/2559 3

63,000.00 ใบสงัจา้ง 
889/2559

24/06/2559 3

8,000.00 ใบสงัจา้ง 
890/2559

24/06/2559 3

90,000.00 ใบสงัจา้ง 
891/2559

26/06/2559 15

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
892/2559

25/06/2559 1

201,600.00 ใบสงัจา้ง 
893/2559

25/06/2559 15

3,960.00 ใบสงัจา้ง 
894/2559

22/06/2559 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
971/2559

02/07/2559 1

40,000.00 ใบสงัจา้ง 
972/2559

02/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
973/2559

02/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
974/2559

02/07/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
30,000.00 ใบสงัจา้ง 

1004/2559
16/07/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1005/2559

16/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1006/2559

16/07/2559 1

7,500.00 ใบสงัจา้ง 
1007/2559

16/07/2559 1

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
1017/2559

13/07/2559 3

84,200.00 ใบสงัจา้ง 
1018/2559

13/07/2559 3

7,500.00 ใบสงัจา้ง 
1056/2559

23/07/2559 1

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
1057/2559

23/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1058/2559

23/07/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1059/2559

23/07/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1103/2559

30/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1104/2559

30/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1105/2559

30/07/2559 1

17,500.00 ใบสงัจา้ง 
1106/2559

30/07/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1107/2559

30/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1108/2559

06/08/2559 1

9,000.00 ใบสงัจา้ง 
1109/2559

30/07/2559 8

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1110/2559

06/08/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1111/2559

06/08/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1112/2559

06/08/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
1140/2559

09/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1141/2559

09/08/2559 1

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
1142/2559

09/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1143/2559

09/08/2559 1

84,200.00 ใบสงัจา้ง 
1154/2559

10/08/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
45,000.00 ใบสงัจา้ง 

1155/2559
10/08/2559 1

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
1156/2559

08/08/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1236/2559

21/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1237/2559

21/08/2559 1

18,000.00 ใบสงัจา้ง  
1238/2559

21/08/2559 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง  
1239/2559

21/11/2559 1

35,000.00 ใบสงัจา้ง  
1240/2559

21/08/2559 1

36,000.00 ใบสงัจา้ง  
1268/2559

25/08/2559 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง  
1269/2559

25/08/2559 3

22,500.00 ใบสงัจา้ง  
1272/2559

28/08/2559 15

15,000.00 ใบสงัจา้ง  
1273/2559

28/08/2559 15

210,000.00 ใบสงัจา้ง  
1274/2559

29/08/2559 1

60,000.00 ใบสงัจา้ง  
1275/2559

28/08/2559 15

75,000.00 ใบสงัจา้ง  
1276/2559

28/08/2559 15

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1277/2559

28/08/2559 15

10,000.00 ใบสงัจา้ง  
1278/2559

28/08/2559 15

60,000.00 ใบสงัจา้ง  
1279/2559

28/08/2559 15

210,000.00 ใบสงัจา้ง  
1280/2559

29/08/2559 1

20 5. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิให ้
กฬีาอยูใ่น
หวัใจชาว
สพุรรณบรุี
และมี
ความสามาร
ถทางดา้น
กฬีาสู่
ความเป็น
เลศิ

โครงการ
กฬีา
ทอ้งถนิ
สมัพันธแ์ละ
 กฬีาอนื ๆ

28,350,000.00 27,600.00 ใบสงัซอื 7/59 20/10/2558 71



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
7,000.00 ใบสงัซอื 

8/2559
20/10/2558 3

8,400.00 ใบสงัซอื 
9/2559

22/10/2558 3

12,300.00 ใบสงัซอื 
10/2559

22/10/2558 3

98,450.00 ใบสงัซอื 
14/2559

30/10/2558 3

12,300.00 ใบสงัซอื 
15/2559

28/10/2558 3

110,225.00 ใบสงัซอื 
19/2559

29/10/2558 3

98,450.00 ใบสงัซอื 
23/2559

30/10/2558 11

27,100.00 ใบสงัซอื 
35/2559

14/11/2558 3

25,900.00 ใบสงัซอื 
36/2559

14/11/2558 3

18,900.00 ใบสงัซอื 
37/2559

14/11/2558 3

14,700.00 ใบสงัซอื 
45/2559

17/11/2558 3

25,100.00 ใบสงัซอื 
50/59

18/11/2558 3

22,600.00 ใบสงัซอื 
67/2559

24/11/2558 3

14,700.00 ใบสงัซอื 
74/2559

27/11/2558 5

31,500.00 ใบสงัซอื 
75/2559

27/11/2558 5

13,800.00 ใบสงัซอื 
89/2559

09/12/2558 3

14,700.00 ใบสงัซอื 
95/2559

16/12/2558 3

35,230.00 ใบสงัซอื 
96/2559

16/12/2558 7

18,400.00 ใบสงัซอื 
97/59

16/12/2558 3

25,900.00 ใบสงัซอื 
98/2559

16/12/2558 3

26,000.00 ใบสงัซอื 
99/2559

16/12/2558 3

17,500.00 ใบสงัซอื 
109/2559

23/12/2558 7

18,900.00 ใบสงัซอื 
113/2559

25/12/2558 5

25,900.00 ใบสงัซอื 
114/2559

25/12/2558 5

14,700.00 ใบสงัซอื 
124/2559

30/12/2558 7



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
16,800.00 ใบสงัซอื 

125/2559
30/12/2558 7

23,100.00 ใบสงัซอื
126/2559

30/12/2558 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
127/2559

30/12/2558 7

63,000.00 ใบสงัซอื
128/2559

30/12/2558 7

30,300.00 ใบสงัซอื 
129/2559

30/12/2558 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
130/2559

30/12/2558 7

18,900.00 ใบสงัซอื 
131/2559

30/12/2558 7

35,400.00 ใบสงัซอื 
144/2559

09/01/2559 7

7,750.00 ใบสงัซอื 
145/2559

18/01/2559 5

2,100.00 ใบสงัซอื 
151/2559

13/01/2559 7

9,135.00 ใบสงัซอื 
152/59

14/02/2559 77

18,900.00 ใบสงัซอื 
153/2559

13/01/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
154/2559

13/01/2559 7

10,100.00 ใบสงัซอื 
155/2559

13/01/2559 7

14,700.00 ใบสงัซอื 
157/2559

20/01/2559 7

18,900.00 ใบสงัซอื 
158/2559

23/01/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
159/2559

23/01/2559 7

14,700.00 ใบสงัซอื 
174/2559

03/02/2559 3

10,500.00 ใบสงัซอื 
207/2559

25/02/2559 3

11,250.00 ใบสงัซอื 
219/2559

05/03/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
175/2559

03/02/2559 3

21,600.00 ใบสงัซอื 
77/2559

28/11/2558 3

3,010.00 ใบสงัซอื 
78/2559

28/11/2558 8

81,500.00 ใบสงัจา้ง 
110/2559

20/10/2558 3

44,500.00 ใบสงัจา้ง 
111/2559

22/10/2558 9



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
2,160.00 ใบสงัจา้ง 

112/2559
22/10/2558 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
113/2559

27/10/2558 3

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
125/2559

27/10/2558 6

388,000.00 ใบสงัจา้ง 
126/2559

27/10/2558 6

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
127/2559

30/10/2558 3

23,500.00 ใบสงัจา้ง 
128/2559

27/10/2558 1

7,700.00 ใบสงัจา้ง 
129/2559

27/10/2558 1

155,000.00 ใบสงัจา้ง 
135/2559

29/10/2558 14

38,160.00 ใบสงัจา้ง 
136/2559

29/10/2558 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
143/2559

30/10/2558 10

53,600.00 ใบสงัจา้ง 
160/2559

07/11/2558 4

96,400.00 ใบสงัจา้ง 
161/2559

07/11/2558 4

72,000.00 ใบสงัจา้ง 
172/2559

14/11/2558 47

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
173/2559

17/11/2558 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
174/2559

17/11/2558 1

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
175/2559

14/11/2558 47

19,440.00 ใบสงัจา้ง 
176/2559

14/11/2558 3

81,000.00 ใบสงัจา้ง 
177/2559

14/11/2558 47

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
178/2559

17/11/2558 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
180/2559

20/11/2558 1

83,000.00 ใบสงัจา้ง 
181/2559

17/11/2558 135

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
182/2559

20/11/2558 1

8,640.00 ใบสงัจา้ง 
183/2559

17/11/2558 3

83,500.00 ใบสงัจา้ง 
191/2559

18/11/2558 11

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
193/2559

18/11/2558 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
33,000.00 ใบสงัจา้ง 

214/2559
24/11/2558 6

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
215/2559

27/11/2558 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
216/2559

28/11/2558 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
241/2559

02/12/2558 1

6,480.00 ใบสงัจา้ง 
242/2559

27/11/2558 5

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
243/2559

27/11/2558 5

98,000.00 ใบสงัจา้ง 
244/2559

27/11/2558 5

98,000.00 ใบสงัจา้ง 
279/2559

09/12/2558 53

4,320.00 ใบสงัจา้ง  
280/2559

09/12/2558 3

16,000.00 ใบสงัจา้ง 
292/2559

19/12/2558 2

21,000.00 ใบสงัจา้ง 
293/2559

15/12/2558 6

6,480.00 ใบสงัจา้ง 
294/2559

15/12/2558 3

4,500.00 ใบสงัจา้ง 
295/2559

15/12/2558 3

40,000.00 ใบสงัจา้ง 
297/2559

21/12/2558 5

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
298/2559

23/12/2558 7

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
299/2559

23/12/2558 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
300/2559

26/12/2558 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
301/2559

26/12/2558 1

14,000.00 ใบสงัจา้ง 
302/2559

16/12/2558 3

45,000.00 ใบสงัจา้ง 
303/2559

16/12/2558 14

90,000.00 ใบสงัจา้ง 
304/2559

16/12/2558 14

40,000.00 ใบสงัจา้ง 
305/2559

23/12/2558 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
306/2559

29/12/2558 1

2,160.00 ใบสงัจา้ง 
322/2559

23/12/2558 7

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
323/2559

31/12/2558 4



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
33,000.00 ใบสงัจา้ง 

324/2559
23/12/2558 12

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
330/2559

04/01/2559 1

67,500.00 ใบสงัจา้ง 
331/2559

25/12/2558 92

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
332/2559

04/01/2559 1

15,120.00 ใบสงัจา้ง 
333/2559

25/12/2558 5

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
334/2559

25/12/2558 92

44,800.00 ใบสงัจา้ง 
366/2559

30/12/2558 20

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
367/2559

12/01/2559 1

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
368/2559

30/12/2558 7

2,160.00 ใบสงัจา้ง 
369/2559

30/12/2558 7

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
370/2559

16/01/2559 1

57,500.00 ใบสงัจา้ง 
371/2559

30/12/2558 55

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
372/2559

16/01/2559 1

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
373/2559

30/12/2558 55

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
374/2559

16/01/2559 1

58,000.00 ใบสงัจา้ง 
375/2559

30/12/2558 40

8,640.00 ใบสงัจา้ง 
376/2559

30/12/2558 7

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
377/2559

22/01/2559 100

98,000.00 ใบสงัจา้ง 
378/2559

30/12/2558 81

2,880.00 ใบสงัจา้ง 
427/2559

09/01/2559 5

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
428/2559

23/01/2559 1

53,500.00 ใบสงัจา้ง 
429/2559

09/01/2559 14

75,000.00 ใบสงัจา้ง 
432/2559

13/01/2559 19

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
433/2559

13/01/2559 67

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
434/2559

22/01/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
67,500.00 ใบสงัจา้ง 

435/2559
13/01/2559 67

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
436/2559

23/01/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
437/2559

23/01/2559 1

4,500.00 ใบสงัจา้ง 
438/2559

13/01/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
439/2559

23/01/2559 1

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
440/2559

13/01/2559 3

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
454/2559

14/02/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
468/2559

04/03/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
469/2559

30/01/2559 1

69,300.00 ใบสงัจา้ง 
470/2559

23/01/2559 99

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
471/2559

23/01/2559 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
475/2559

30/01/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
476/2559

30/01/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
482/2559

30/01/2559 1

75,000.00 ใบสงัจา้ง 
485/2559

30/01/2559 8

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
487/2559

06/02/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
488/2559

06/02/2559 1

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
489/2559

03/02/2559 3

88,000.00 ใบสงัจา้ง 
490/2559

03/02/2559 32

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
507/2559

05/03/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
508/2559

12/02/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
148/2559

12/02/2559 1

38,000.00 ใบสงัจา้ง 
510/2559

09/02/2559 28

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
521/2559

17/02/2559 5

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
522/2559

17/02/2559 5



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
2,160.00 ใบสงัจา้ง 

543/2559
25/02/2559 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
544/2559

25/02/2559 3

37,000.00 ใบสงัจา้ง 
545/2559

25/02/2559 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
560/2559

03/03/2559 2

38,000.00 ใบสงัจา้ง 
566/2559

05/03/2559 27

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
567/2559

20/03/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
576/2559

19/03/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
577/2559

19/03/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
578/2559

19/03/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
579/2559

19/03/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
600/2559

19/03/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
601/2559

19/03/2559 1

35,520.00 ใบสงัซอื
236/2559

26/03/2559 7

12,600.00 ใบสงัซอื 
51/2559

18/11/2558 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
638/2559

26/03/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
639/2559

26/03/2559 1

97,500.00 ใบสงัจา้ง 
660/2559

29/03/2559 25

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
661/2559

08/04/2559 1

82,500.00 ใบสงัจา้ง 
662/2559

29/03/2559 25

5,000.00 ใบสงัจา้ง
663/2559

08/04/2559 1

25,920.00 ใบสงัจา้ง
666/2559

30/03/2559 1

4,320.00 ใบสงัจา้ง
720/2559

08/04/2559 5

28,500.00 ใบสงัจา้ง 
721/2559

08/04/2559 24

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
722/2559

13/04/2559 4

43,000.00 ใบสงัจา้ง
723/2559

08/04/2559 8



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
31,000.00 ใบสงัจา้ง

724/2559
08/04/2559 9

2,160.00 ใบสงัจา้ง
744/2559

09/04/2559 3

20,000.00 ใบสงัจา้ง
745/2559

15/04/2559 2

38,000.00 ใบสงัจา้ง
746/2559

09/04/2559 8

20,000.00 ใบสงัจา้ง
748/2559

22/04/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง
749/2559

22/04/2559 1

2,160.00 ใบสงัจา้ง 
754/2559

09/04/2559 3

15,600.00 ใบสงัจา้ง 
788/2559

16/05/2559 2

4,680.00 ใบสงัจา้ง
789/2559

12/05/2559 3

2,880.00 ใบสงัจา้ง
790/2559

12/05/2559 3

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
791/2559

16/05/2559 2

33,500.00 ใบสงัจา้ง
795/2559

19/05/2559 25

50,000.00 ใบสงัจา้ง
796/2559

22/05/2559 1

69,300.00 ใบสงัจา้ง
797/2599

19/05/2559 101

50,000.00 ใบสงัจา้ง
798/2559

28/05/2559 1

48,000.00 ใบสงัจา้ง
799/2559

19/05/2559 90

5,000.00 ใบสงัจา้ง
801/2559

22/05/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง
802/2559

22/05/2559 1

30,000.00 ใบสงัจา้ง
803/2559

19/05/2559 7

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
814/2559

01/06/2559 10

48,160.00 ใบสงัจา้ง 
815/2559

28/05/2559 3

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
816/2559

01/06/2559 1

85,000.00 ใบสงัจา้ง 
817/2559

01/06/2559 1

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
818/2559

10/06/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
819/2559

01/06/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
25,000.00 ใบสงัจา้ง 

820/2559
01/06/2559 1

221,000.00 ใบสงัจา้ง 
821/2559

01/06/2559 96

60,000.00 ใบสงัจา้ง 
822/2559

01/06/2559 96

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
834/2559

14/06/2559 2

2,880.00 ใบสงัจา้ง 
835/2559

11/06/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
836/2559

14/06/2559 2

2,500.00 ใบสงัจา้ง 
837/2559

11/06/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
838/2559

17/06/2559 1

27,500.00 ใบสงัจา้ง 
839/2559

17/06/2559 72

82,500.00 ใบสงัจา้ง 
840/2559

17/06/2559 72

44,320.00 ใบสงัจา้ง 
841/2559

11/06/2559 5

55,000.00 ใบสงัจา้ง 
842/2559

11/06/2559 78

27,500.00 ใบสงัจา้ง 
843/2559

18/06/2559 72

42,160.00 ใบสงัจา้ง 
844/2559

11/06/2559 7

82,500.00 ใบสงัจา้ง 
845/2559

18/06/2559 72

43,000.00 ใบสงัจา้ง 
873/2559

16/06/2559 25

30,480.00 ใบสงัจา้ง 
884/2559

22/06/2559 7

16,200.00 ใบสงัจา้ง 
979/2559

13/07/2559 57

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
980/2559

12/07/2559 1

72,000.00 ใบสงัจา้ง 
981/2559

12/07/2559 66

99,830.00 ใบสงัจา้ง 
982/2559

29/09/2559 3

15,000.00 ใบสงัจา้ง 
983/2559

29/07/2559 3

30,000.00 ใบสงัจา้ง 
984/2559

29/07/2559 3

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
985/2559

22/07/2559 1

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
986/2559

06/07/2559 5



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
71,500.00 ใบสงัจา้ง 

987/2559
15/07/2559 57

62,500.00 ใบสงัจา้ง 
988/2559

15/07/2559 57

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
989/2559

22/07/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
990/2559

08/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
991/2559

08/07/2559 1

71,500.00 ใบสงัจา้ง 
992/2559

08/07/2559 71

15,120.00 ใบสงัจา้ง 
993/2559

06/07/2559 5

62,500.00 ใบสงัจา้ง 
994/2559

06/07/2559 73

81,500.00 ใบสงัจา้ง 
995/2559

18/07/2559 2

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1010/2559

12/07/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1011/2559

12/07/2559 1

10,800.00 ใบสงัจา้ง 
1012/2559

08/07/2559 5

54,700.00 ใบสงัซอื 
242/2559

29/03/2559 7

63,750.00 ใบสงัซอื 
243/2559

29/03/2559 25

7,000.00 ใบสงัซอื 
255/2559

08/04/2559 5

12,600.00 ใบสงัซอื 
266/2559

09/04/2559 5

21,400.00 ใบสงัซอื 
267/2559

09/04/2559 3

17,500.00 ใบสงัซอื 
269/2559

09/04/2559 5

3,100.00 ใบสงัซอื 
282/2559

16/05/2559 2

9,135.00 ใบสงัซอื 
288/2559

19/05/2559 10

2,100.00 ใบสงัซอื 
289/2559

19/05/2559 3

10,100.00 ใบสงัซอื 
290/2559

19/05/2559 3

63,000.00 ใบสงัซอื 
291/2559

19/05/2559 3

30,300.00 ใบสงัซอื 
292/2559

19/05/2559 3

14,700.00 ใบสงัซอื 
293/2559

19/05/2559 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
96,000.00 ใบสงัซอื 

294/2559
19/05/2559 3

53,260.00 ใบสงัซอื 
305/2559

28/05/2559 3

105,400.00 ใบสงัซอื 
307/2559

01/06/2559 96

1,000.00 ใบสงัซอื 
321/2559

14/06/2559 2

154,000.00 สญัญาจา้ง
เลขที
164/2559

12/07/2559 66

322,000.00 สญัญาจา้ง
เลขท ี
165/2559

29/07/2559 3

2,000.00 ใบสงัซอื 
322/2559

11/06/2559 3

49,500.00 ใบสงัซอื 
323/2559

17/06/2559 73

49,060.00 ใบสงัซอื 
324/2559

11/06/2559 7

49,500.00 ใบสงัซอื 
325/2559

18/06/2559 100

49,060.00 ใบสงัซอื 
326/2559

11/06/2559 7

89,720.00 ใบสงัซอื 
333/2559

16/06/2559 7

68,400.00 ใบสงัซอื
334/2559

02/07/2559 58

31,165.00 ใบสงัซอื 
339/2559

18/06/2559 7

61,560.00 ใบสงัซอื 
353/2559

02/07/2559 7

93,000.00 ใบสงัซอื 
354/2559

02/07/2559 7

62,850.00 ใบสงัซอื
355/2559

13/07/2559 60

23,100.00 ใบสงัซอื
358/2559

06/07/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
359/2559

06/07/2559 7

42,700.00 ใบสงัซอื 
360/2559

06/07/2559 3

23,100.00 ใบสงัซอื 
361/2559

06/07/2559 3

27,100.00 ใบสงัซอื
362/2559

06/07/2559 7

98,450.00 ใบสงัซอื 
363/2559

29/07/2559 3

7,000.00 ใบสงัซอื 
364/2559

18/07/2559 2



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
23,100.00 ใบสงัซอื 

367/2559
08/07/2559 5

51,100.00 ใบสงัซอื 
368/2559

08/07/2559 5

14,700.00 ใบสงัซอื 
378/2559

16/07/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
379/2559

16/07/2559 3

18,900.00 ใบสงัซอื 
380/2559

16/07/2559 3

37,100.00 ใบสงัซอื 
381/2559

16/07/2559 3

69,365.00 ใบสงัซอื 
409/2559

29/07/2559 5

38,360.00 ใบสงัซอื 
410/2559

29/07/2559 5

99,500.00 ใบสงัซอื 
411/2559

29/07/2559 5

22,330.00 ใบสงัซอื 
412/2559

16/07/2559 5

168,724.00 ใบสงัซอื 
413/2559

29/07/2559 169

25,900.00 ใบสงัซอื 
417/2559

02/08/2559 5

18,900.00 ใบสงัซอื 
418/2559

02/08/2559 5

18,900.00 ใบสงัซอื 
419/2559

02/08/2559 7

34,300.00 ใบสงัซอื 
420/2559

02/08/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
423/2559

03/08/2559 3

18,900.00 ใบสงัซอื 
424/2559

03/08/2559 3

14,700.00 ใบสงัซอื
436/2559

05/08/2559 5

34,300.00 ใบสงัซอื 
437/2559

05/08/2559 5

14,700.00 ใบสงัซอื 
438/2559

05/08/2559 7

25,900.00 ใบสงัซอื 
439/2559

05/08/2559 7

15,000.00 ใบสงัซอื 
440/2559

05/08/2559 5

69,935.00 ใบสงัซอื 
445/2559

10/08/2559 3

99,500.00 ใบสงัซอื 
446/2559

10/08/2559 3

20,650.00 ใบสงัซอื 
447/2559

10/08/2559 3



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
8,100.00 ใบสงัซอื 

449/2559
11/08/2559 7

4,200.00 ใบสงัซอื 
450/2559

11/08/2559 7

61,950.00 ใบสงัซอื 
451/2559

11/08/2559 7

98,500.00 ใบสงัซอื
451/1/2559

11/08/2559 7

37,800.00 ใบสงัซอื 
452/2559

11/08/2559 7

88,412.00 ใบสงัซอื 
468/2559

24/08/2559 3

93,600.00 ใบสงัซอื 
475/2559

27/08/2559 18

43,000.00 ใบสงัจา้ง 
1041/2559

16/07/2559 23

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1042/2559

23/07/2559 1

88,000.00 ใบสงัจา้ง 
1043/2559

23/07/2559 39

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
1044/2559

16/07/2559 7

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1045/2559

22/07/2559 2

47,500.00 ใบสงัจา้ง 
1046/2559

22/07/2559 45

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
1047/2559

22/07/2559 45

10,800.00 ใบสงัจา้ง 
1048/2559

16/07/2559 7

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1049/2559

22/07/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1050/2559

22/07/2559 1

10,800.00 ใบสงัจา้ง 
1075/2559

27/07/2559 7

51,500.00 ใบสงัจา้ง 
1076/2559

02/08/2559 8

61,920.00 ใบสงัจา้ง 
1087/2559

29/07/2559 5

31,690.00 ใบสงัจา้ง 
1088/2559

02/08/2559 8

21,150.00 ใบสงัจา้ง 
1089/2559

29/07/2559 5

71,000.00 ใบสงัจา้ง 
1025/2559

03/08/2559 29

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
1091/2559

03/08/2559 29

50,400.00 ใบสงัจา้ง 
1092/2559

03/08/2559 29



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
18,120.00 ใบสงัจา้ง 

1093/2559
29/07/2559 5

100,000.00 ใบสงัจา้ง 
1094/2559

03/08/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1117/2559

06/08/2559 1

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
1118/2559

06/08/2559 56

52,500.00 ใบสงัจา้ง 
1119/2559

06/08/2559 56

4,320.00 ใบสงัจา้ง 
1025/2559

02/08/2559 5

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1121/2559

06/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1122/2559

13/08/2559 1

8,640.00 ใบสงัจา้ง 
1123/2559

02/08/2559 7

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1124/2559

13/08/2559 1

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
1125/2559

13/08/2559 36

6,480.00 ใบสงัจา้ง 
1134/2559

03/08/2559 5

52,500.00 ใบสงัจา้ง 
1135/2559

06/08/2559 41

58,500.00 ใบสงัจา้ง 
1136/2559

06/08/2559 41

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1137/2559

09/08/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1138/2559

09/08/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง 
1157/2559

24/08/2559 1

8,640.00 ใบสงัจา้ง 
1158/2559

05/08/2559 5

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1159/2559

11/08/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1160/2559

11/08/2559 1

88,000.00 ใบสงัจา้ง 
1161/2559

11/08/2559 31

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1162/2559

27/08/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง 
1163/2559

27/08/2559 1

83,000.00 ใบสงัจา้ง 
1164/2559

13/08/2559 38

6,480.00 ใบสงัจา้ง 
1165/2559

05/08/2559 7



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
6,480.00 ใบสงัจา้ง 

1166/2559
05/08/2559 5

22,500.00 ใบสงัจา้ง 
1167/2559

09/08/2559 1

13,425.00 ใบสงัจา้ง 
1025/2559

14/08/2559 6

51,500.00 ใบสงัจา้ง 
1181/2559

14/08/2559 6

98,220.00 ใบสงัจา้ง 
1182/2559

16/08/2559 1

40,280.00 ใบสงัจา้ง 
1184/2559

10/08/2559 3

9,600.00 ใบสงัจา้ง 
1185/2559

10/08/2559 3

2,160.00 ใบสงัจา้ง 
1188/2559

11/08/2559 7

12,500.00 ใบสงัจา้ง 
1189/2559

20/08/2559 2

20,000.00 ใบสงัจา้ง 
1190/2559

20/08/2559 2

74,000.00 ใบสงัจา้ง 
1191/2559

22/08/2559 3

80,800.00 ใบสงัจา้ง 
1192/2559

22/08/2559 1

10,000.00 ใบสงัจา้ง 
1193/2559

22/08/2559 3

98,220.00 ใบสงัจา้ง  
1211/2559

16/08/2559 1

7,560.00 ใบสงัจา้ง  
1215/2559

18/08/2559 3

42,000.00 ใบสงัจา้ง  
1229/2559

22/08/2559 3

25,790.00 ใบสงัจา้ง  
1230/2559

22/08/2559 3

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1234/2559

20/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1199/2559

20/08/2559 1

46,980.00 ใบสงัจา้ง  
1271/2559

25/08/2559 3

90,000.00 ใบสงัจา้ง  
1282/2559

27/08/2559 18

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1283/2559

27/08/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง  
1284/2559

27/08/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง  
1285/2559

28/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1286/2559

28/08/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
5,000.00 ใบสงัจา้ง  

1287/2559
28/08/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง  
1288/2559

28/08/2559 1

2,500.00 ใบสงัจา้ง  
1289/2559

10/09/2559 1

100,000.00 ใบสงัจา้ง  
1290/2559

27/08/2559 1

40,000.00 ใบสงัจา้ง  
1291/2559

27/08/2559 18

15,750.00 ใบสงัจา้ง  
1292/2559

27/08/2559 18

13,020.00 ใบสงัจา้ง  
1301/2559

10/09/2559 1

100,000.00 ใบสงัจา้ง  
1302/2559

10/09/2559 1

4,800.00 ใบสงัจา้ง  
1303/2559

31/08/2559 7

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1304/2559

10/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1305/2559

10/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1306/2559

10/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1307/2559

04/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1308/2559

04/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1309/2559

09/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1310/2559

09/09/2559 1

50,000.00 ใบสงัจา้ง  
1311/2559

04/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1320/2559

17/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1321/2559

17/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1325/2559

16/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1326/2559

10/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1327/2559

11/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1328/2559

15/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1329/2559

15/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1330/2559

10/09/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
25,000.00 ใบสงัจา้ง  

1331/2559
11/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1332/2559

15/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1333/2559

15/09/2559 1

20,000.00 ใบสงัจา้ง  
1199/2559

15/09/2559 1

25,000.00 ใบสงัจา้ง  
1335/2559

16/09/2559 1

100,000.00 ใบสงัจา้ง  
1368/2559

13/09/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง  
1369/2559

13/09/2559 1

21 6. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
เทดิพระเกยี
รต ิ12 
สงิหา มหา
ราชนิี

100,000.00 15,000.00 ใบสงัจา้ง 
1173/2559

10/08/2559 1

5,000.00 ใบสงัจา้ง 
1174/2559

10/08/2559 1

48,500.00 ใบสงัจา้ง 
1176/2559

10/08/2559 1

3,000.00 ใบสงัซอื 
448/2559

10/08/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
22 6. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการคา่
เชา่
ชอ่งสญัญา
ณสําหรับ 
ประชมุผา่น
จอภาพและ
เชา่ระบบ 
GPS

500,000.00 498,200.00 สญัญาจา้ง 
20/2559

01/11/2558 12

23 6. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ 5
 ส เพอื
เพมิ
ประสทิธภิา
พ ในการ
ทํางาน
ของ
องคก์าร
บรหิาร 
สว่น
จังหวดั
สพุรรณบรุี

300,000.00 15,000.00 ใบสงัจา้ง 
217/2559

24/11/2558 4

17,000.00 ใบสงัจา้ง 
218/2559

24/11/2558 4

1,399.00 ใบสงัซอื 
68/2559

24/11/2559 2

3,750.00 ใบสงัซอื 
69/2559

24/11/2559 2



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
24 6. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

คา่เชา่
เครอืง GPS
 ตดิ
ยานพาหนะ
 
เครอืงจักรก
ลหรอื
รถยนต์
สว่นกลาง 
พรอ้ม
ระบบ
สญัญาณ
ดาวเทยีม 
ของ อบจ.
สพุรรณบรุี

600,000.00 577,800.00 สญัญาจา้ง
เลขที
194/2559

30/10/2559 12

25 6. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
จัดจา้งตอ่
รถนําเทยีว
ซติทีัวร์

750,000.00 735,000.00 สญัญาจา้ง 
92/2559

26/02/2559 60



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
26 6. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
ปรับปรงุ
โครงขา่ย 
เน็ทเวริค์ 
(NETWORK
)

500,000.00 443,180.00 สญัญาจา้ง
เลขท ี19/2559

16/07/2559 60

27 6. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
บรหิาร
จัดการ
ฐานขอ้มลู 
บคุลากร
ผา่น
เครอืขา่ย

200,000.00 124,981.00 สญัญาซอืขาย
เลขท1ี5/2559

18/05/2559 30



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
28 6. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
จัดซอื
ครภุณัฑร์ถ
บด ลอ้ยาง
 แบบ
ขบัเคลอืน
ในตัว

2,900,000.00 2,887,000.00 สญัญาซอืขาย
เลขท1ี8/2559

22/06/2559 160

29 6. 
ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
เสรมิสรา้ง
ภาวะผูนํ้า 
ทอ้งถนิ
และจัดเวที
ประชาคม 
 ทอ้งถนิ

1,000,000.00 14,635.00 ใบสงัซอื 
240/2559

29/03/2559 7

22,491.00 ใบสงัจา้ง 
658/2559

29/03/2559 7

3,000.00 ใบสงัจา้ง 
659/2559

08/04/2559 1



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
30 6. 

ยทุธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
สง่เสรมิ
สถาบนั
ของชาติ
และการ
นําการ
เปลยีนแปล
งดา้นการ
บรหิาร
และบรกิาร
เพอื
ประโยชน์
ของ
ประชาชน

โครงการ
สง่เสรมิ
กระบวนการ
เรยีนรู ้ทาง
การเมอืง
ของผูนํ้า
ทอ้งถนิ

800,000.00 42,360.00 ใบสงัจา้ง 
1064/2559

23/07/2559 6

5,400.00 ใบสงัจา้ง 
1065/2559

23/07/2559 6

31 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
รองรับ
ภารกจิถา่ย
โอน ใน
ดา้นตา่งๆ 
จาก
หน่วยงาน 
สว่นกลาง
สว่นภมูภิาค
 เชน่  กรม
ทางหลวง
ชนบท  
กรม
ชลประทาน

20,000,000.00 99,200.00 ใบสงัซอื 
220/2559

08/03/2559 7

800,000.00 บนัทกึการซอื
พัสดุ

16/02/2559 8



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
32 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 หมู ่5  
ตําบลดอน
เดจยี-์เขต
ตดิตอ่
เทศบาล
ตําบล ดอน
เจดยี ์
อําเภอดอน
เจดยี ์
จังหวดั 
สพุรรณบรุี
 N = 
14.644650 
E = 
99.997120 
N = 
14.643160 
E = 
100.00031
0

1,500,000.00 1,499,000.00 สญัญาจา้ง 
150/59

23/04/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
33 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 หมูท่ ี5 
ตําบลวงั
ยาง 
อําเภอศรี
ประจันต ์
จังหวดั 
สพุรรณบรุ ี
ถงึบรเิวณ
เขตตดิตอ่
เทศบาล 
ตําบลโพธิ
พระยา 
(สะพาน
ยายชว่ง) 
อําเภอเมอืง
 จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.543418 
E = 
100.13720
1 N = 
14.539564 
E = 
100.13460
8

2,000,000.00 1,995,000.00 สญัญาจา้ง 
142/59

08/04/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
34 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 ตอ่จาก 
ถนนคสล.
เดมิ ถงึ
ถนนลาดยา
ง หมูท่ ี2  
ตําบลบาง
งาม - หมู ่4
 ตําบลมด
แดง  
อําเภอศรี
ประจันต ์
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี1) 
ระยะทาง 
207 เมตร 
N = 
14.604237
 E = 
100.08946
7 N = 
14.606105
 E = 
100.08914
1 (ชว่งท ี
2) 
ระยะทาง 

1,500,000.00 1,495,000.00 สญัญาจา้ง 
143/2559

08/04/2559 90

35 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  
(ชว่งท ี1) 
หมูท่ ี5 
ตําบลดอน
คา  อําเภอ
อูท่อง 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ถงึเลาขวญั
 จังหวดั
กาญจนบรุี

1,200,000.00 1,198,500.00 สญัญาจา้ง 
126/2559

29/03/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
36 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  
(ชว่งท ี1) 
หมูท่ ี6 
ตําบลจรเข ้
สามพัน  
ถงึตําบล
ยุง้ทะลาย 
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั 
สพุรรณบรุี
 N = 
14.33375 
E = 
099.88215

1,200,000.00 1,198,500.00 สญัญาจา้ง
175/59

30/07/2559 90

37 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 ตอ่จาก 
คสล.เดมิ 
หมูท่ ี8 
ตําบลวงัลกึ
 ถงึหมูท่ ี9
 ตําบลยา่น
ยาว 
อําเภอ
สามชกุ 
จังหวดั 
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี2) 
N = 
14.750451 
E = 
100.12690
4 N = 
1.4.749783
 E = 
100.12576
5

730,000.00 728,500.00 สญัญาจา้ง 
103/2559

03/03/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
38 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  หมู่
ท ี9 ตําบล
หนอง
สะเดา - หมู่
 8 ตําบล
หนองผัก
นาก 
อําเภอ
สามชกุ 
สพุรรณบรุี
 N = 
14.77902 
E = 
099.98455 
N = 
14.779693 
E = 
99.993884

2,000,000.00 1,998,000.00 สญัญาจา้ง 
117/2559

17/03/2559 90

39 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  
(ชว่งท ี2) 
ตอ่จาก
ถนนลาดยา
งเดมิ  
(ตําบล
หนอง
กระทุม่) 
ถงึหมูท่ ี3 
ตําบล 
หนอง
มะคา่โมง 
อําเภอดา่น
ชา้ง  
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.91661 
E = 
099.73717 
N = 
14.913992 
E = 
99.746006

1,990,000.00 1,988,000.00 สญัญาจา้ง 
121/2559

17/03/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
40 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  
(ชว่งท ี2) 
ตอ่จาก
ถนนลาดยา
งเดมิ  
(ตําบล
หนอง
กระทุม่) 
ถงึหมูท่ ี3 
ตําบล 
หนอง
มะคา่โมง 
อําเภอดา่น
ชา้ง  
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.91277 
E = 
099.70824

1,510,000.00 1,508,000.00 สญัญาจา้ง 
120/2559

17/03/2559 90

41 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนนลาดยา
ง  
Asphaltic 
concret 
หมูท่ ี10  
บา้นดอนยอ
 ตําบลบา้น
โขง้ เชอืม
เขต ตําบล
พลับ
พลาไชย 
หมูท่ ี13  
ตําบลพลับ
พลาไชย 
อําเภออู่
ทอง  
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.54543 
E = 
099.87634

2,500,000.00 2,487,000.00 สญัญาจา้ง 
107/2559

08/03/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
42 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 หมูท่ ี5  
ตําบล
หนองโอง่ 
ถงึเขต
ตดิตอ่หมูท่ี
 10  ตําบล
อูท่อง 
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั 
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี1) 
N = 
14.40634 
E = 
99.982350
38 N = 
14.583682 
E = 
99.978502

2,000,000.00 1,999,000.00 สญัญาจา้ง 
105/2559

05/03/2559 90

43 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  
(ชว่งท ี1) 
หมูท่ ี1,7 
ตําบลสระ
พังลาน  
ถงึตําบล
ดอน
มะเกลอื 
อําเภออู่
ทอง  
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.26271 
E = 
099.92802

2,000,000.00 1,998,000.00 สญัญาจา้ง 
179/2559

11/08/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
44 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

 โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal  
(ชว่งท ี1) 
หมูท่ ี6 
ตําบลจรเข ้
สามพัน  
ถงึตําบลอู่
ทอง 
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั 
สพุรรณบรุี
 N = 
14.32750 
E = 
099.87173

1,500,000.00 1,498,500.00 สญัญาจา้ง 
147/2559

08/04/2559 90

45 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 ตอ่จาก
ถนน  คสล.
เดมิ หมูท่ ี3
 ต.ไรร่ถ อ.
ดอนเจดยี ์
ถงึเขต
ตดิตอ่หมูท่ี
 6 ต.ตลงิ
ชนั อ.เมอืง
 จ.
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี4) 
N = 
14.58192 
E = 
99.982350
38 N = 
14.583682 
E = 
99.978502

1,900,000.00 1,898,000.00 สญัญาจา้ง 
88/2559

24/02/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
46 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

 โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน คสล.
 ตอ่จาก
ถนน  คสล.
เดมิ หมูท่ ี5
 ,10 
ตําบล
ทะเลบก 
ถงึหมูท่ ี4 
เทศบาล
ตําบลสระ
กระโจม 
อําเภอดอน
เจดยี ์
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี2) 
N = 
14.682951
86 E = 
99.854648
65 N = 
14.682813 
E = 

1,600,000.00 1,598,000.00 สญัญาจา้ง 
89/2559

24/02/2559 90

47 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal   
หมูท่ ี11 
ตําบลดอน
มะเกลอื ถงึ
เขต ตดิตอ่
ตําบลสระ
พังลาน 
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี1) 
N = 
14.25740 
E = 
099.94820

2,000,000.00 1,998,000.00 สญัญาจา้ง 
177/2559

03/08/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
48 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

 โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนนลาดยา
ง  
Asphaltic 
concret  
หมูท่ ี3 
ตําบล
หนองราช
วตัร - หมูท่ี
 4 ตําบล 
ทัพหลวง 
อําเภอ
หนองหญา้
ไซ จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
 N = 
14.69826 
E = 
899.91610

2,000,000.00 1,998,000.00 สญัญาจา้ง 
141/2559

08/04/2559 90

49 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
สายบา้น
ตลงิชนั- 
บา้นไรร่ถ 
อําเภอเมอืง
 จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 0+000-
1+000

2,193,000.00 2,020,000.00 สญัญาจา้ง 
85/2559

24/02/2559 45



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
50 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
หนอง- นม
งวง - บา้น
แอบบชูา 
อําเภอ
สามชกุ 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
1+805-
2+805

1,801,000.00 1,682,000.00 สญัญาจา้ง 
76/2559

03/02/2559 45

51 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
สามคัค ี
ธรรม - 
บา้นโคก
พระ อ.
หนองหญา้
ไซ จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
2+800-
3+800

1,581,000.00 1,514,000.00 สญัญาจา้ง 
80/2559

11/02/2559 45



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
52 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

 โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
สระหลวง- 
บา้นสระ
กระโจม 
อําเภอดอน
เจดยี ์
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
3+497-
5+497

3,653,000.00 3,395,000.00 สญัญาจา้ง 
87/2559

24/02/2559 45

53 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
วงัฉมิ - 
บา้นหนอง
หวัลงิ 
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
0+000-
1+500

3,525,000.00 3,305,000.00 สญัญาจา้ง 
109/2559

08/03/2559 45



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
54 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

 ปรับปรงุ
ผวิจราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
สะแกยา่ง 
หม ู- บา้น
ดอนพรม 
อําเภอบาง
ปลามา้ 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
1+200-
2+340

2,080,000.00 1,942,000.00 สญัญาจา้ง 
91/2559

26/02/2559 45

55 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
ทา่ไชย - 
บา้นมะขาม
ลม้ อําเภอ
บางปลามา้
 จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
0+800-1+
100 และ
ชว่ง กม.
3+800- 
5+300

3,140,000.00 2,949,000.00 สญัญาจา้ง 
100/2559

02/03/2559 45



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
56 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

 โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
ดอนกลาง-
 บา้นหนอง
โพธ ิ
อําเภอสอง
พนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
5+500-
7+000

3,136,000.00 2,985,000.00 สญัญาจา้ง 
83/2559

20/02/2559 45

57 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายเขาพระ
 - บา้น
ดอนฉนวน 
อําเภอเดมิ
บางนาง
บวช 
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
5+350-
6+850

3,557,000.00 3,330,000.00 สญัญาจา้ง 
84/2559

20/02/2559 45



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
58 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สาย
เทศบาล 
หมู ่1  - 
บา้น
ชลประทาน
เทพนมิติ 
อ.ดา่นชา้ง
 จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
0+100-
0+490

2,384,000.00 2,245,000.00 สญัญาจา้ง 
86/2559

24/02/2559 45

59 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจร
ถนนลาดยา
ง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี
สายบา้น
โพธนิฤมติร
  - บา้น
หนองแขม
 อําเภอศรี
ประจันต ์
จังหวดั
สพุรรณบรุ ี
ชว่งระหวา่ง
 กม.ท ี
0+700-
1+700

2,950,000.00 2,702,000.00 สญัญาจา้ง 
162/59

05/07/2559 60



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
60 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ผนังกนั
ตลงิพรอ้ม
ปรับ ภมู ิ
ทัศน)์บา้น
หนา้วดั 
หมูท่ ี2 
ตําบล 
ดอน
มะเกลอื 
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั 

6,500,000.00 6,474,000.00 สญัญาจา้ง 
108/2559

08/03/2559 120

61 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนน Cape
 Seal 
(ชว่งท ี1) 
หมูท่ ี1 
ตําบลตน้
ตาล -  
เทศบาล
เมอืงสองพี
นอ้ง 
อําเภอสอง
พนีอ้ง   
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.208908 
E = 
100.08811
2 N = 
14.202354 
E = 
100.07786
3

3,500,000.00 3,486,000.00 สญัญาจา้ง 
119/2559

17/03/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
62 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
สะพาน
คอนกรตี 
เสรมิเหล็ก
 หมูท่ ี8 
ตําบลไผ่
กองดนิ 
อําเภอบาง
ปลามา้ 
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 -  หมูท่ ี7
 ตําบลวงั
พัฒนา 
อําเภอบาง
ซา้ย  
จังหวดั
พระนครศรอี
ยธุยา N =
 
14.299262 
E  = 
100.25690

1,900,000.00 1,730,000.00 สญัญาจา้ง 
95/2559

27/02/2559 120



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
63 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุ
คันกนันํา
คลองทา่วา้
 หมูท่ ี4 
บา้นโคก
ยายเกต ุ
ตําบลเจดยี์
 อําเภออู่
ทอง 
เชอืมตอ่ 
ตําบล
ศาลาขาว, 
ตําบลสวน
แตง อําเภอ
เมอืง 
จังหวดั 
สพุรรณบรุ ี
(ชว่งท ี1) 
N = 
14.389612 
E = 
99.974176 
N = 
14.390046 
E = 
99.967849

3,500,000.00 3,486,000.00 สญัญาจา้ง 
106/2559

08/03/2559 90

64 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ถนนลาดยา
ง Asphaltic
 concret 
หมูท่ ี2 
ตําบลสวน
แตง (ชว่งที
 5) จากเขต
 ตดิตอ่ 
ตําบลสวน
แตง อําเภอ
เมอืง ถงึ 
ตําบลวงันํา
เย็น (หลัง
วดัไผ่
แปลกแม)่ 
อําเภอบาง
ปลามา้ 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

4,500,000.00 4,009,000.00 สญัญาจา้ง
157/2559

28/05/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
65 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุ
คันกนันํา
โดย เท
คอนกรตี
เสรมิเหล็ก
 หมูท่ ี4 
ตําบลบาง
ใหญ ่
อําเภอบาง
ปลามา้ -  
ตําบลบา้น
กุม่, ตําบล
บางพลับ 
อําเภอ 
สองพนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี
 N = 
14.294610 
E = 
100.10982
4 N = 
14.292988
4 E = 
100.10331
4

2,500,000.00 2,487,000.00 สญัญาจา้ง 
94/2559

27/02/2559 90

66 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจรลาด
ยาง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
บา้นหนอง
นําใส- บา้น
เขาดนิ 
อําเภอเดมิ
บางนาง
บวช 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

1,000,000.00 997,800.00 สญัญาจา้ง 
148/2559

09/04/2559 45



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
67 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจรลาด
ยาง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
สาย บา้น 
หนองตา
สาม - บา้น
โปรง่ขาม  
อําเภออู่
ทอง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

1,000,000.00 998,000.00 สญัญาจา้ง 
78/2559

05/02/2559 45

68 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
ปรับปรงุผวิ
จราจรลาด
ยาง แอส
ฟัลทต์ิ
กคอนกรตี 
สายบา้น 
สนามชยั -
 บา้นดอน
ตาล อําเภอ
 เมอืงสุ
พรรรบรุ ี
จังหวดั
สพุรรณบรุี

3,500,000.00 3,345,000.00 สญัญาจา้ง 
82/2559

18/02/2559 45

69 7. 
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

โครงการ
กอ่สรา้ง
ลาดยาง 
Asphaltic 
concret 
หมูท่ ี4,2 
ตําบลนาง
บวช อําเภอ
เดมิบาง
นางบวช 
จังหวดั 
สพุรรณบรุี
 N = 
14.80814 
E = 
100.11761

1,700,000.00 1,698,500.00 สญัญาจา้ง 
118/2559

17/03/2559 90



ยทุธ
ศาสตร์

โครงการ
แหลง่ที
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

คูส่ญัญา
วนัทเีซ็น
สญัญา

ระยะเวลา
การดาํเนนิ

งาน
70 7. 

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
โครงการ
สรา้ง
พนืฐาน
และระบบ
สาธารณูปโ
ภคใหอ้ยู่
ในสภาพที
ดไีด ้
มาตรฐานส
ากล

ปรับปรงุ
คันกนันํา 
หมู ่7 
ตําบลตลงิ
ชนั   - หมู ่
5 ตําบล
สนามคล ี
อําเภอเมอืง
 จังหวดั
สพุรรณบรุี

3,000,000.00 2,980,000.00 สญัญาจา้ง 
182/2559

24/08/2559 90



จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

1. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตร 
อตุสาหกรรม เกษตร
อตุสาหกรรม พาณชิยก
รรม การแปรรปูและ
ผลติภัณฑ ์เพอืการ
บรโิภคและการสง่ออก

7 20,000,000.00 1 1,700,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเสรมิสรา้ง
และพัฒนาการทอ่งเทยีว
 โดยการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มใหเ้กดิความ
สมดลุ

72 241,184,000.00 20 54,650,000.00 11 16,257,590.50 11 16,145,990.50 10 15,776,990.50

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการยกระดับ
คณุภาพชวีติ  และความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ

27 140,194,000.00 7 42,920,000.00 3 17,317,526.00 3 17,317,526.00 3 17,317,526.00

4. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการขยายฐาน
โอกาสและคณุภาพใน
การศกึษาทกุระดับให ้
ตรงกับความตอ้งการ
ของประชาชน

18 53,742,000.00 6 24,900,000.00 5 9,803,660.00 5 9,803,660.00 5 9,803,660.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2559
อบจ.สพุรรณบรุี

เบกิจา่ย 100%
ยทุธ
ศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
ทงัหมด

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา



5. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการสง่เสรมิให ้
กฬีาอยูใ่นหัวใจชาว
สพุรรณบรุแีละมี
ความสามารถทางดา้น
กฬีาสูค่วามเป็นเลศิ

35 123,988,000.00 2 38,350,000.00 1 14,363,371.00 1 14,362,671.00 0 0.00

6. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการสง่เสรมิ
สถาบันของชาตแิละการ
นําการเปลยีนแปลงดา้น
การบรหิารและบรกิาร
เพอืประโยชนข์อง
ประชาชน

106 569,107,770.00 19 26,102,000.00 10 5,462,696.00 10 5,462,636.00 9 5,425,547.00

7. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงการสรา้ง
พนืฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่น
สภาพทดีไีด ้
มาตรฐานสากล

77 616,366,000.00 41 112,890,000.00 40 89,742,500.00 40 89,722,500.00 38 85,746,500.00



แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ เปรยีบเทยีบตามขนัตอน
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ เปรยีบเทยีบตามขนัตอน
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 20 40 60 80 100 120

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติทาง
การเกษตร อตุสาหกรรม เกษตรอตุสาหกรรม … 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและ
พัฒนาการทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการ… 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดบัคณุภาพ
ชวีติ  และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐานโอกาส
และคณุภาพในการศกึษาทกุระดบัใหต้รงกบั… 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีาอยู่
ในหัวใจชาวสพุรรณบรุแีละมคีวามสามารถ… 

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบนัของ
ชาตแิละการนําการเปลยีนแปลงดา้นการบรหิาร… 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพนืฐาน
และระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพทดีไีด…้ 

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทงัหมด

0.00 200,000,000.00400,000,000.00600,000,000.00

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพผลผลติ
ทางการเกษตร อตุสาหกรรม เกษตร… 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเสรมิสรา้งและ
พัฒนาการทอ่งเทยีว โดยการบรหิารจัดการ… 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการยกระดบั
คณุภาพชวีติ  และความปลอดภัยในชวีติ… 

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการขยายฐาน
โอกาสและคณุภาพในการศกึษาทกุระดับ… 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิใหก้ฬีา
อยูใ่นหัวใจชาวสพุรรณบรุแีละม…ี 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการสง่เสรมิสถาบนั
ของชาตแิละการนําการเปลยีนแปลงดา้น… 

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้ง
พนืฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่น… 

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทงัหมด
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