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สวนที่ 1
1. บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาสามปและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดง
ถึงรายละเอียด โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุโครงการ /กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้นของเทศบาล
ให มีความชั ดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับ หนวยงานอื่ น ซึ่งการ
จําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นป มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลเพื่อควบคุมการดําเนินงาน ใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2 ใชเปนเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.3 ใชเปนเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภายในและประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก
2.4 เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการในพื้นที่ของเทศบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5
ขอ 26) ไดกําหนดใหเทศบาลตองจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับ สนุนการจัด ทํา แผนพั ฒนาเทศบาลเก็บ รวบรวมข อมู ล โครงการ / กิ จ กรรมที่จ ะ
ดําเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีโครงการ / กิจ กรรมของเทศบาลและโครงการ /
กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ ในสวนของเทศบาลจะเปนโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณที่ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรีประกาศใชเปนเทศ
บั ญ ญั ติงบประมาณแล ว สํา หรับ หนว ยงานภายนอกเทศบาลได ป ระสานขอข อมู ลดั งกล า วจากหน วยงานที่ มี
โครงการดําเนินงานอยูในพื้นที่เขตเทศบาล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางแผนดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู
โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลโดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดแบงออกเปน2สวนคือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

-๒จากนั้น คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาเทศบาลจะนํ า ร า งแผนการดํา เนิน งาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแลวเสนอผูบริหารเทศบาลเพื่อใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
เมื่อ ผูบ ริ ห ารเทศบาลใหค วามเห็ นชอบรา งแผนการดํ าเนิ น งานแล วให ป ระกาศเป น แผนการ
ดําเนินงานประจําป โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชน
ในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รวบรวมโครงการ / กิจกรรม
หนวยงานอื่น
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน
เสนอรางแผนฯตอผูบ ริหารเทศบาล

ผูบริหารเทศบาล

ผูบริหารเทศบาลใหความเห็นชอบ
ประกาศใช

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
4.1 ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลเปนไปแบบ
บูรณาการงานกันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนด
4.2 ทําใหการบริหารจัดการงานของเทศบาลเปนไปอยางมีระบบโปรงใสและตรวจสอบได
4.3 ทําใหผูบริหารใชแผนดําเนินงานเปนเครื่องมือในการควบคุมกํากับการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
************************************

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผูบ ริหาร บุคลากร และระบบการเมือง
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชขององคกร
1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบฐานขอมูล แผนพัฒนา และการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ/
บาท

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยงานดําเนินการ

9
3
6

9.78
3.26
6.52

3,540,000
12,250,855
590,000

8.52
29.47
1.42

- สป. , วช. , สส.
- สป.,กช.,กศ.,วช.,กค.,สธ.,สส.
- วช.,สส.

18

19.56

16,380,855

39.41

7 หนวยงาน

23
6

25.00
6.52

8,963,000
2,750,000

21.57
6.62

- กศ.
- กศ., สส.

18

19.57

3,195,000

7.69

- สธ.

4

4.35

2,810,000

6.76

-สป.

51

55.44

17,718,000

42.64

4 หนวยงาน

-๓-

รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการศึกษาและกีฬา
2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดลอม
2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพยสินการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและหางไกลยาเสพติด
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

หมายเหตุ

สป. = สํานักปลัดเทศบาล
กช. = กองชาง

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ/
บาท

รอยละของ
งบประมาณ

15

16.31

3,070,000

7.39

- สส.

2

2.17

730,000

1.76

- สส.,กค.

2
4

2.17
4.35

1,911,000
1,750,800

4.59
4.21

-กช.
- กช. ,กศ.

23
๙๒

25.00
100.00

7,461,800
41,560,655

17.95
100.00

วช. = กองวิชาการและแผนงาน
สส. = กองสวัสดิการสังคม

กค. = กองคลัง

กศ. = กองการศึกษา

หนวยงานดําเนินการ

4 หนวยงาน
7 หนวยงาน

สธ. = กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

-๔-

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชน
และองคกร
3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการทองเที่ยว
3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน
และผังเมือง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผูบริหาร บุคลากร และระบบการเมือง

-๕-

งบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ /
สถานที่
หนวย
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. โครงการจัดการเลือกตั้งระดับ - จัดการเลือกตั้ง ส.ส.
2,200,000
ในเขต งานธุรการ
ตางๆ(ส.ส.,ส.ว.,ส.จ., ส.ถ.หรือ ,ส.ว.,ส.จ.,ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ใน
เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
ผ.ถ.)
กรณีตําแหนงวางลงหรือหมด
สุพรรณบุรี
สมาชิกภาพ
2. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู - จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร
800,000 เทศบาลเมือง งานธุรการ
งานของผูบริหารและคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
สุพรรณบุรี สํานักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
การงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และทัศน
สวนการงาน และเจาหนาที่
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวของ
นอกสถานที่
3. โครงการพัฒนาความรู
- จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร
400,000 เทศบาลเมือง งานการ
ความสามารถ และทักษะ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
สุพรรณบุรี เจาหนาที่
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษา
และทัศน สํานักปลัดฯ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
และดูงาน รวมประมาณ 150
ศึกษาดูงาน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คน
นอกสถานที่
4. โครงการพัฒนาจริยธรรมของ - จัดอบรมฝกปฏิบัตใิ หความรู
30,000 เทศบาลเมือง งานการ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตาม
สุพรรณบุรี เจาหนาที่
และลูกจางเทศบาลเมือง
กรอบมาตรฐานแกผูบริหาร
สํานักปลัดฯ
สุพรรณบุรี
พนักงานเทศบาล และลูกจาง
จํานวน 2 ครั้ง

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5. โครงการกิจกรรม 5 ส.

6.

8.

9.

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
10,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- จัดอบรม / กิจกรรม ผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางสังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีทุกคน
โครงการปฐมนิเทศพนักงาน - จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ
5,000
เทศบาลและพนักงานจางของ พนักงานจางของเทศบาลเมือง
เทศบาลที่ไดรับการบรรจุ
สุพรรณบุรี จํานวน 100 คน
แตงตั้งใหมโครงการปฐมนิเทศ - จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน นักศึกษาที่มาฝกงานที่เทศบาล
จางของเทศบาลที่ไดรับการ อบรมเปนเวลา 1 วัน
บรรจุแตงตั้งใหม
โครงการปฐมนิเทศและปจฉิม - ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
5,000
นิเทศนักศึกษาฝกงานเทศบาล นักศึกษาฝกงานของเทศบาลเมือง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
-จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝกงานเทศบาล เปน
เวลา 1 วัน
โครงการอบรมใหความรูแก - จัดอบรมบุคลากรภายในเทศบาล 40,000
บุคลากรภายในเทศบาลเมือง
เมืองสุพรรณบุรีจํานวน 100 คน
สุพรรณบุรี เรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยของพนักงานเทศบาล
โครงการพัฒนาเครือขายดาน - จัดการประชุมและหรืออบรม
50,000
ประชาธิปไตย
สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
ทั้ง 16 ชุมชน และครือขาย
ที่เกี่ยวของ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการ
เจาหนาที่
สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

งานการ
เจาหนาที่
สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

งานการ
เจาหนาที่
สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมือง งานนิติการ
สุพรรณบุรี กองวิชาการฯ
ในเขตเทศบาล
กอง
และชุมชน
สวัสดิการ
ทั้ง 16 แหง
สังคม

-๖-

7.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชขององคกร
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช(ครุภัณฑ)เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล

3.

1.1 เครื่องดูดฝุน ขนาดความจุไม
นอยกวา 25 ลิตร พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
สุพรรณบุรี

1.2 รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
จํานวน 1 คัน
1.3 โทรทัศนสี แอล อี ดี ขนาดไม
นอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
1.4 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณจํานวน 2 ชุด
โครงการจัดซื้อเครื่องมือ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
เครื่องใช(ครุภัณฑ)เพื่อใชใน จํานวน 1 ชุด
การปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน
2.2 เครื่องพิมพแบบฉีด
จํานวน 1 เครื่อง
2.3 เลนสซูมกลอง จํานวน 1 ชุด

787,000 เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
สุพรรณบุรี

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ 3. 1 คาเครื่องปรับอากาศ ขนาด
เครื่องใช(ครุภัณฑ)เพื่อใชใน 12,000 B.T.U. จํานวน 1 เครื่อง
การปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา

18,000

26,000
80,000
40,000

9,900
13,500

เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง
กอง
สุพรรณบุรี การศึกษา

_- ๗-

2.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ลําดับ
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
15,300

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

350,000

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
รร.ท.1,4

851,000

รร.ท.1,2,3

กองการศึกษา

396,000

รร.ท.4

กองการศึกษา

108,000

รร.ท.1

กองการศึกษา

3.2 คาโตะทํางาน พรอมเกาอี้
ระดับ 7-9 จํานวน 3 ชุด
3.3 คาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก 4,500
จํานวน 1 ตู
3.4 รถตู(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
1,244,000
จํานวน 1 คัน
320,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

238,000 รร.ท.2,4,ศพด. กองการศึกษา
วัดไทรย
35,000
102,000

ศพด.
วัดไทรย
รร.ท.4

กองการศึกษา
กองการศึกษา

-๘ -

3.5 เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ
จํานวน 8 ชุด
3.6 โตะนักเรียนเดี่ยวพรอมเกาอี้ จํานวน
350 ชุด
3.7 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000
B.T.U. จํานวน 23 เครื่อง
3.8 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000
B.T.U. จํานวน 9 เครื่อง
3.9 ตูเหล็กใสหนังสือ ขนาด 181 x
40.6 x 87.6 เซนติเมตร จํานวน 20 ตู
3.10 ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบาน
สไลด ชั้นลางตูทึบเปนบานเหล็กสไลด
พรอมฐานรองตู จํานวน 28 ชุด
3.11 ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปด จํานวน 10 ตู
3.12 ตูเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนกระจกใสบาน
สไลด ชั้นลางตูทึบเปนบานเหล็กสไลด
พรอมฐานรองตู จํานวน 12 ชุด

กองการศึกษา

ลําดับ โครงการ /
ที่ กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

3.18 รถเข็นหนังสือหองสมุด 2 ชั้นตรง แบบชั้น
เรียบขนาดเทากันทุกชั้น ลอเลือ่ นใหญ ขนาดกวาง
28 นิ้ว สูง 39 นิ้ว ลึก 17 นิ้ว จํานวน 2 คัน
3.19 แทนอานหนังสือพิมพ (แบบหนาจั่ววางได 2
ฉบับ) สําหรับหองสมุด ขนาดกวาง 36นิ้ว สูง 55นิ้ว
ลึก 24 นิ้ว จํานวน 3 แทน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ร.ร.ท.3 กองการศึกษา

164,670

ร.ร.ท.3

กองการศึกษา

44,000

ร.ร.ท.4

กองการศึกษา

133,000

ร.ร.ท.4

กองการศึกษา

262,000

กองการศึกษา

8,300

ร.ร.ท.
1,2,3,4,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท. 4

20,100

ร.ร.ท.4

กองการศึกษา

-๙-

3.13 ชั้นหนังสือแบบ 2 ดาน 2 ชวง ปดไมดานขาง
และดานบน วางได 6 ระดับชั้น พรอมลวดกั้นหนังสือ
ชั้นละ 1 เสน ขนาดกวาง1,868 มม. ลึก 510 มม.
สูง 1,980 มม. จํานวน 3 ตู
3.14 ตูหนังสือแบบ 2 ดาน 2 ชวง ปดไมดานขาง
และดานบน วางได 6 ระดับชั้น พรอมลวดกั้นหนังสือ
ชั้นละ 1 เสน ขนาดกวาง 1,840 มม. ลึก 610 มม.
สูง 2,160 มม. จํานวน 6 ตู
3.15 ชั้นวารสารชนิดเอียง (เปดชั้นได) สําหรับ
หองสมุด ขนาดกวาง 36 นิ้ว สูง 36 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว
จํานวน 10 ใบ
3.16 ชั้นหนังสือชนิดสองตอนใชไดสองหนา (เลื่อนชั้น
ได) สําหรับหองสมุดขนาดกวาง 72 นิ้ว สูง 36 นิ้ว ลึก
20 นิ้ว จํานวน 10 ใบ
3.17 พัดลมชนิดโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จํานวน
131 ตัว พรอมคาติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)
55,695

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ
/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

3.20 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี)
ความเร็วไมนอยกวา 30 แผนตอนาที จํานวน 2 เครื่อง

500,000

กองการศึกษา

3.21 โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้ลอเลือ่ น มีพนักพิง
ปรับระดับสูง-ต่ํา ได จํานวน 23 ชุด

117,300

3.22 โตะหองประชุม ขนาด ยาว 120 x ลึก 43 x สูง
74 ซม. เปนโตะขาเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับขาได
พื้นโตะปูดวยโฟเมกา จํานวน 40 ตัว
3.23 ชุดรับแขกโซฟาแบบหนังอยางดี จํานวน 5 ชุด

64,000
175,000

3.24 โตะมานั่งหินขัด พรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด

35,000

ร.ร.ท.4,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.3,4,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.4,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.3,4,
ศพด.
วัดไทรย
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.3

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ร.ร.ท.3

กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

- ๑๐ -

3.25 กั้นเขาและออก พรอมราวกั้นทางเดิน ขนาดกวาง
63,250
555 มม. ลึก 205 มม. สูง 1,030 มม.จํานวน 1 ชุด
3.26 เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง
11,500
3.27 เครื่องหนีบหนังสือสําหรับเจาะรู จํานวน 1 เครื่อง
8,740
3.28 ชุดเคานเตอรแบบสูง จํานวน 1 ตัว
65,000
3.29 ชุดโตะและเกาอี้นั่งอานหนังสือ จํานวน 10 ชุด
99,500
3.30 ตูเก็บสิ่งของกอนเขาหองสมุด แบบถอดประกอบได 10,000
แบงเปนชอง ๆ จํานวน 24 ชอง ขนาดกวาง 72 นิ้ว ลึก
10 นิ้ว สูง 77 นิ้ว จํานวน 1 ตู
3.31 เกาอี้เลคเชอร จํานวน 200 ตัว
200,000

พ.ศ. 2558

ลําดับ
ที่

โครงการ
/
กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

1๐๐,๐00
40,000
75,000

ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.3
ร.ร.ท.2

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

13,000

ร.ร.ท.2

กองการศึกษา

3.36 ปายอลูมิเนียม พรอมติดตั้ง จํานวน 10 ปาย
120,000
3.37 กระจกเงาพรอมติดกรอบอลูมิเนียม จํานวน 3 บาน 7,500

ร.ร.ท.2
ร.ร.ท.2

กองการศึกษา
กองการศึกษา

3.38 เครื่องปมน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาดมอเตอรไมนอ ย
กวา 300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
3.39 ถังสําหรับเก็บน้ําไฟเบอรกลาส (แบบนาโน)
จํานวน 2 ใบ
3.40 ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 2 ใบ
3.41 ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว แบบ
เคลื่อนที่ จํานวน 8 เครื่อง

10,000

ร.ร.ท.2

กองการศึกษา

22,000

ร.ร.ท.4

กองการศึกษา

3.42 เครื่องขยายเสียงชวยสอนแบบพกพา
จํานวน 24 เครื่อง
3.43 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง

96,000
99,000

ร.ร.ท.3

กองการศึกษา

3.44 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา

19,800

ร.ร.ท.3

กองการศึกษา

3.45 วิทยุ –เทปซีดี จํานวน ๕ เครื่อง

80,000

กองการศึกษา

3.46 โทรทัศนสี แบบ LED TV ขนาดไมนอ ยกวา 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

46,000

ศพด.
วัดไทรย
ศพด.
วัดไทรย

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
3.32 เกาอี้นั่งบุนวม จํานวน 200 ตัว
3.33 ผาคลุมเกาอี้ จํานวน 200 ชิ้น
3.34 โตะขาเหล็กชุบโครเมียมพับได พื้นปูโฟเมกา
จํานวน 50 ตัว
3.35 เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ

จํานวน 2 จอ

26,000
72,000

ร.ร.ท.2 กองการศึกษา
ร.ร.ท.1,4, กองการศึกษา
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.2 กองการศึกษา

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ โครงการ
ที่ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
3.47 กลองวงจรปด(CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 1ชุด

งบประมาณ
(บาท)
75,000

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด.
กองการศึกษา
วัดไทรย
ร.ร.ท.1 กองการศึกษา
ร.ร.ท.1,4 กองการศึกษา

240,000
388,000
75,000

ร.ร.ท.1

กองการศึกษา

3.51 ปายอักษรวิ่ง LED พรอมติดตั้ง จํานวน 5 ปาย

400,000

กองการศึกษา

3.52 กระดานอัจฉริยะพรอมเครื่องฉาย จํานวน 1 ชุด
3.53 โทรทัศนสีแบบ LED ขนาดไมนอ ยกวา 46 นิ้ว
พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 10 ชุด
3.54 เครื่องรับโทรทัศนจอ LED TV ขนาดไมนอยกวา
40 นิ้ว จํานวน 17 เครื่อง
3.55 กลองถาย VDO พรอมกระเปาและอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด
3.56 กลองถายภาพดิจิตอล(DSLR) จํานวน 3 ตัว

89,000
350,000

ร.ร.ท.
1,2,3,4,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.1
ร.ร.ท.2

374,000

ร.ร.ท.3

กองการศึกษา

30,000

ร.ร.ท.3

กองการศึกษา

60,000

3.57 กลองถายภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) พรอมกระเปา 120,000
ขาตั้งกลองและอุปกรณพรอมใชงานครบ จํานวน 1 ชุด
3.58 เครื่องดูดฝุน ขนาด 5 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง
13,000
3.59 เครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 ชุด
43,000
3.60 เครื่องซักผาอัตโนมัตฝิ าบน ขนาด 12 กก.
18,000
จํานวน 1 เครื่อง

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ร.ร.ท.3,4 กองการศึกษา
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.1
ร.ร.ท.1
ร.ร.ท.1

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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3.48 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 8 ชุด
3.49 โทรทัศนสี แบบ LED ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว
จํานวน 8 เครื่อง
3.50 กลองวงจรปด(CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

ลําดับ โครงการ
ที่ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

3.71 เครื่องพิมพบัตรนักเรียน บัตรพลาสติก
จํานวน 1 เครื่อง
3.72 วงดนตรีโปงลาง จํานวน 1 วง

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ท.2
ร.ร.ท.2,4

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
กองการศึกษา

180,000

ร.ร.ท.4,
ศพด.
วัดไทรย

กองการศึกษา

75,000

กองการศึกษา

1,200,000

ร.ร.ท.4,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.1,2

กองการศึกษา

300,000

ร.ร.ท.1

กองการศึกษา

120,000
64,000

ร.ร.ท.1
ร.ร.ท.1

กองการศึกษา
กองการศึกษา

32,000

ร.ร.ท.2

กองการศึกษา

90,000

กองการศึกษา

59,500

ร.ร.ท.1,
ศพด.
วัดไทรย
ร.ร.ท.1

120,000

ร.ร.ท.1

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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3.61 ตูเย็น จํานวน 2 ตู
3.62 ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส ชนิด 4 หัวกอก
พรอมติดตั้ง จํานวน 10 ตู
3.63 โตะสําหรับโรงอาหารแบบสแตนเลส 100%
แบบขาติดตั้งถาวร ขนาดกวาง 72 x ยาว 112 x
สูง 75 ซม. พรอมเกาอี้ 6 ตัว ตอ 1ชุด จํานวน
40 ชุด
3.64 โตะเตรียมอาหารในโรงครัวแบบสแตนเลส
100% 2 ชั้น ขนาดกวาง 70 x ยาว 100 x สูง
75 ซม. จํานวน 10 ตัว
3.65 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชประกอบการ
เรียนการสอน พรอมโตะและเกาอี้ จํานวน 40 ชุด
3.66 คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล พรอม
ติดตั้งโปรแกรม จํานวน 10 ชุด
3.67 เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย จํานวน 1 ชุด
3.68 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 4 เครื่อง
3.69 ระบบอินเตอรเน็ต ADSL ความเร็วสูง
จํานวน 1 ระบบ
3.70 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณ
และการติดตั้ง จํานวน 6 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
18,800
200,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบฐานขอมูล แผนพัฒนาและการเผยแพรประชาสัมพันธ
งบประมาณ
(บาท)
70,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานวิเคราะหฯ
กองวิชาการฯ

200,000

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

150,000

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

งาน
ประชาสัมพันธ
กองวิชาการฯ
งาน
ประชาสัมพันธ
กองวิชาการฯ

30,000

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

40,000

งานนิติการ กอง
วิชาการฯ

ชุมชนทั้ง 16 กองสวัสดิการฯ
ชุมชนและเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี
1๐0,000 ชุมชนทั้ง 16
กองสวัสดิการฯ
ชุมชนและ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- ๑๔ -

ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ /
โครงการ / กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนา - จัดประชุม , จัดทําแบบฝกหัด
เทศบาล
และการจัดทําเอกสารทบทวน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(พ.ศ.2559 – 2563)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 –
2562) จํานวน 1๐0 เลม
และแผนการดําเนินงานประจําป
พ.ศ. 2559 จํานวน 70 เลม
2. โครงการจัดทําวารสาร
- จัดทําวารสารรายงานกิจการ
รายงานกิจการเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ประจําป จํานวน 9,000 เลม
3. โครงการจัดทําวารสาร
- จัดทําวารสารจดหมายขาวราย
จดหมายขาวเทศบาลเมือง 4 เดือน จํานวน 3 ฉบับๆละ
สุพรรณบุรีราย 4 เดือน
6,000 เลมรวมเปน18,000
เลม
4. โครงการปรับปรุงและยกราง - จัดอบรมบุคลากรภายในเรื่อง
เทศบัญญัติเทศบาลเมือง ปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติ
สุพรรณบุรี
เทศบาลฯ จํานวน 100 คน
5. โครงการจัดทําแผนชุมชน - จัดประชุม ,จัดทําแบบฝกหัด
และการจัดทําเอกสารแผนชุมชน
จํานวน 50 เลม
6. โครงการสํารวจและจัดเก็บ - สํารวจและจัดเก็บขอมูล
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา /
แผนพัฒนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ
ฝกอบรม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการศึกษาและกีฬา
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. โครงการสัมมนาเชิง
- จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
700,000 เทศบาลเมือง กองการศึกษา
ปฏิบัติการความกาวหนา ความกาวหนาทางวิชาการของพนักงาน
สุพรรณบุรี
ทางวิชาการของพนักงาน ครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา
และนอกสถานที่
ครูเทศบาล ลูกจาง
ทางดานผลงาน ทางวิชาการ วิทยฐานะ
และบุคลากรทางการ จํานวนอยางนอย 3 ครั้ง 180 คน และ
ศึกษา
ทัศนศึกษาดูงาน
2.

4.

5.

- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ทางดานคอมพิวเตอรสําหรับพนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา

30,000

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ผูบริหารและพนักงานครูเทศบาล

30,000

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
สํานักปฏิบตั ิ กองการศึกษา
ธรรมในจังหวัด
สุพรรณบุรี

- จัดอบรม ฝกปฏิบตั ิ ใหความรูเกี่ยวกับ 50,000
คุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานครู
เทศบาล ลูกจาง และบุคลากรทางการ
ศึกษา
โครงการพัฒนาครูผูสอน - จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
60,000
ระดับปฐมวัย
สําหรับพนักงานครูผูสอนระดับปฐมวัย

เทศบาลเมือง กองการศึกษา
สุพรรณบุรี
และนอก
สถานที่

- ๑๕ -

3.

โครงการอบรม
คอมพิวเตอรสําหรับ
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา และสือ่ การ
เรียนการสอน
โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรมพนักงานครู
เทศบาล ลูกจางและ
บุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6. โครงการประเมินคุณภาพ - จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
30,000 เทศบาลเมือง กองการศึกษา
การศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สุพรรณบุรี
- จัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินฯ
7.

9.

700,000

เทศบาลเมือง กองการศึกษา
สุพรรณบุรี
และเทศบาล
ตางๆที่เปน
เจาภาพ

50,000

เมืองทองธานี กองการศึกษา

โครงการมอบ
- จัดมอบประกาศนียบัตรสําหรับ
50,000 เทศบาลเมือง กองการศึกษา
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่ นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล และ
สุพรรณบุรี
จบการศึกษาโรงเรียนสังกัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
10. โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรมครูและผูเรียนในหลักสูตร 100,000 เทศบาลเมือง กองการศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษา ตางๆ เชน BBL,การจัดทําหลักสูตร
สุพรรณบุรีและ
และผูเรียนดานวิชาการแก อาเซียน,การวิจัยในชั้นเรียน,การวัดผล
หนวยงาน
ครูและนักเรียนในโรงเรียน
สถานศึกษาอื่นๆ
สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- ๑๖-

8.

โครงการงานมหกรรมทาง - แขงขันกิจกรรมทางวิชาการ
วิชาการ
และจัดนิทรรศการทางวิชาการ
- แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63
- ระดับเทศบาล - ระดับเขต
- ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 5
- ระดับภาค - ระดับประเทศ
โครงการแขงขันคนเกง - สอบคัดเลือกระดับประเทศ
- นําไปแขงขันระดับประเทศ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาล
สุพรรณบุรี

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมือง กองการศึกษา
สุพรรณบุรี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

กองการศึกษา
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ลําดับ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
(บาท)
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 20,000
ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา คณะกรรมการ คณะกรรมการกลุมวิชาการระดับ
ประสานงานวิชาการระดับ เทศบาล ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่น
จังหวัด ระดับกลุม
ที่ 4
การศึกษาทองถิ่นที่ 4 และ
ระดับสวนกลาง
12. โครงการเตรียมความพรอม - จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 50,000
- เตรียมความพรอมการสอบ O – NET
การสอบ O - NET
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3
13. โครงการประกวด แขงขัน - จัดประกวด แขงขันศิลปหัตถกรรม
200,000
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียน ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี
14. โครงการอบรมเชิง
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครู
82,000
ปฏิบัติการพนักงานครู
เทศบาล พนักงานจาง ครูอัตราจาง
เทศบาล พนักงานจาง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
อัตราจางและบุคลากร
จัดทําสือ่ การเรียนการสอน
ทางการศึกษา ในการ
จัดทําสือ่ การเรียนการสอน
15. โครงการอบรมเชิง
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนพนักงาน 40,000
ปฏิบัติการพนักงานครู
ครูเทศบาล พนักงานจาง ครูอตั ราจาง
เทศบาล พนักงานจาง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
อัตราจางและบุคลากร
จัดทําสือ่ การเรียนการสอน
ทางการศึกษา ในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
16. โครงการปรับพื้นฐาน
นักเรียน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- เสริมสรางความรูกอนการเรียนการ
สอนใหกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในกลุม สาระตางๆ

17. โครงการเขาคายคุณธรรม - จัดอบรมเขาคายคุณธรรมใหกับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
18. โครงการชมรมกีฬา
และนันทนาการ

20. โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 32

80,000

สถานที่
ดําเนินการ
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมือง
สุพรรณบุรี
วัดตางๆใน
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ในชุมชน
ทั้ง 16 ชุมชน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

- จัดตั้งชมรมกีฬาจํานวนไมนอ ยกวา 150,000
กองการศึกษา
10 ชมรม และสนับสนุนอุปกรณกีฬา
สําหรับการฝกซอมของชมรม
- จัดการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน 1,๐๐๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
และประชาชน 3 ครั้ง
เมือง
- จัดสงนักเรียน เยาวชนและ
สุพรรณบุรี
ประชาชนเขารวมการแขงขันกีฬากับ
ในจังหวัด
หนวยงานอื่นๆ 5 ครั้ง
สุพรรณบุรี
- จัดฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน
และ
ใหกับนักเรียนและเยาวชน เชน
ตางจังหวัด
ฟุตบอล , ฟุตซอล , วอลเลยบอล ,
เซปคตะกรอ จํานวน 1 ครั้ง 100 คน
- สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 4,066,000 สนามกีฬาใน กองการศึกษา
ตามหนังสือศูนยการกีฬาแหงประเทศ
จังหวัด
ไทย ที่ กก 5103.6/05 ลว 3 เม.ย.
สุพรรณบุรี
58

- ๑๘ -

19. โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนและ
ฝกอบรมกีฬาองคกร
ปกครองทองถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
45,000
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21. โครงการเขาคายชุมนุม - จัดสงนักเรียนตัวแทนในการเขารวม 150,000 จังหวัดที่เปน กองการศึกษา
ลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตร กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาดและ
เจาภาพในกา
นารี
เนตรนารี ในระดับภาค
การรจัด
ระดับประเทศ
กิจกรรม
22. โครงการสงเสริมนักเรียนที่ - จัดหาอุปกรณการเรียน / เครื่องใช 1,200,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
มีความสามารถพิเศษดาน ประจําวัน อุปกรณกีฬาไวใชในการ
เมือง
กีฬาของโรงเรียนในสังกัด ฝกซอมและเขารวมการแขงขัน
สุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี - จัดหาผูฝ กซอมกีฬาที่มีความ สามารถ
และนอก
ดานกีฬาและเพื่อเปนพื้นฐานเตรียม
สถานที่
ขยายการศึกษาในระดับสูงขึ้น
23. โครงการรณรงคปองกันยา - จัดอบรมโครงการรณรงคปองกันยา
80,000
โรงเรียนใน กองการศึกษา
เสพติดของสถานศึกษา เสพติดใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี
เมืงสุพรรณบุรี
หรือนอก
สถานที่

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
กองการศึกษา

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
กองการศึกษา
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ลําดับ
งบประมาณ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดําเนินการ
1. โครงการวันสําคัญ
- จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
900,000 ในเขตเทศบาล
ทางสถาบันพระมหาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมืองสุพรรณบุรี
กษัตริย
- จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
- จัดงานตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย จํานวน 3 ครั้ง
2. โครงการจัดงาน
- จัดงานประเพณีลอยกระทง
1,500,000 ในเขตเทศบาล
ประเพณีทองถิ่น
- จัดงานวันขึ้นปใหม (ทําบุญตักบาตร)
เมืองสุพรรณบุรี
- จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
- จัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- จัดงานประเพณีสงกรานต
- จัดงานแหเทียนพรรษา
- จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด
- จัดงานวันครู
- จัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
- จัดงานวันสําคัญทางศาสนาทีม่ ิได
กําหนดไว
3. โครงการเยาวชนคนดีศรี - จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกและ
100,000 ในเขตเทศบาล
สุพรรณ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในเขต
เมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค
11 ประการ

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. โครงการสวดมนตหมู - จัดประกวดสวดมนตหมูทํานอง
30,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ทํานองสรภัญญะ
สรภัญญะในระดับเทศบาล จํานวน 1
เมืองสุพรรณบุรี
ครั้ง ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
และนอกสถานที่
เขตการศึกษา ระดับประเทศ จํานวน
1 ครั้ง
5. โครงการประกวด
- จัดการสาธิตและประกวดมารยาท
20,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
มารยาท
ตามแบบทีถ่ ูกตองตามประเพณี ของ
เมืองสุพรรณบุรี
ไทย
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

- จัดอบรมใหความรูตามวัตถุประสงค
และหลักสูตรที่กําหนด
- ศึกษาดูงานตามเปาหมายที่กําหนดไว
- สรุปรวบรวมประมวลผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และจังหวัด
ใกลเคียง

กอง
สวัสดิการฯ

- ๒1 -

6.

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสุพรรณบุรีเมืองนาอยู
ฟนฟูดูแลสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ๒2 -

1.สนับสนุนชุมชน/องคการ/สถาน
600,000
ประกอบการใหมีกิจกรรมเพื่อลดปริมาณ
มูลฝอย
1.1 กิจกรรมรณรงคแมน้ํา คูคลอง ดวย
ระเบิดน้ําใส
1.2 จัดทอดผาปาขยะรีไซเคิล
1.3 จัดสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ
1.4 จัดตลาดสินคามือ 2
1.5 ขยะสานฝน
1.6 กิจกรรมการเสริมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการจัดการขยะใหกับ
เยาวชนในสถานศึกษา
2.การพัฒนาเครือขายดานสิ่งแวดลอม
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการรวบรวมเก็บขนและกําจัด
4.การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ และ
สื่อเพื่อการเรียนรูดานการจัดการขยะให
ทันสมัยและใชประโยชนได
5.จัดอบรมรวมพลคนรักขยะ
6.สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางศูนย
เรียนรูการจัดการมูลฝอยในโรงเรียน

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสุพรรณบุรเี มืองนาอยู
ดานสิ่งแวดลอม

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

-กิจกรรมตามเกณฑตวั ชี้วัดเมืองนา 100,000 ในเขตเทศบาลฯ
อยู
1.การจัดกิจกรรมเพื่อใหความรู
ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมรักษา
และพัฒนาพื้นที่สีเขียว
3.การจัดกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา
ในการปองกันและควบคุมมลพิษ
เชน การจัดการน้ําเสียเบื้องตน
มาตรการประหยัดน้ํา ไฟ
4.การจัดกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลก
รอน เชน การใชพลังงานอยางคุม คา
5.กิจกรรมสงเสริมรักษาความ
สะอาดของบานเรือน ชุมชน และที่
สาธารณะ
6.การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู
กิจกรรมสรางเมืองนาอยู โดยการมี
สวนรวมของผูประกอบการ และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
- จัดอบรมใหความรู อสม. ใน
700,000 - หองประชุม
เขตเทศบาลฯ เดือนละ 1 ครั้ง
ชัน้ 3 เทศบาล
- จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ปละ
- เทศบาลภาค
1 ครั้ง
กลาง

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สาธารณสุขฯ

- ๒๓ -

2.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
อาหาร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.จัดประชุม/อบรมใหความรูผูสมั ผัส 1,000,000 ในเขตเทศบาลฯ
อาหาร
2.จัดกิจกรรมตรวจยกระดับมาตรฐาน
รานอาหารและแผงลอย
3.จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
โรงอาหารในสถานศึกษา
4.ควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ในการทําอาหารและเครื่องปรุง
โดยการตรวจสอบวัตถุดบิ และเครื่อง
ปรุงตามเกณฑที่กําหนด
5.จัดกิจกรรมออกรานจําหนายอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยใชชอื่ งานที่
ปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ
6.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการ/ชมรม/สมาคม/กลุมผู
ประกอบการดานอาหาร/ตลาด
โดยการประชุมอบรม/และศึกษาดูงาน
5. โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสถาน - จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานให
60,000 ในเขตเทศบาลฯ
ประกอบการแตงผมเสริมสวย
ความรูผูประกอบการรานเสริมสวย
แตงผม
-จัดกิจกรรมตรวจยกระดับมาตรฐาน
รานเสริมสวยแตงผม
-ควบคุมความปลอดภัยของเครื่อง
สําอาง และอุปกรณในรานเสริมสวย
แตงผมใหเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด

หนวย
ดําเนินการ

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

6. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม

-จัดใหมีการอบรม สัมมนา และศึกษาดู 30,000
งานเพื่อใหความรูและสรางประสบการณแกผูรวมเปนอาสาสมัครพิทกั ษ
สิ่งแวดลอม
7. โครงการอสม. รวมใจดูแลสุขภาพ - อสม.เขตเทศบาลฯ รวมกิจกรรม
40,000
ประชาชนเขตเมือง เนื่องในวัน
อบรมเชิงปฏิบัติการและสังสรรครวมกัน
อสม.

โครงการพัฒนาระบบและบริการ
สาธารณสุขสูความเปนชุมชน
สุขภาพดี

9. โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสูระดับเพชร
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม
และเด็ก

-จัดประชุมประชาคมวิเคราะหปญหา
ชุมชน 16 ชุมชน เพื่อใหเกิด
แผนพัฒนาสุขภาพตามความตองการ
ของประชาชนในชุมชนซึ่ง อสม.
เปนผูจัดทํา โดยใหประชาชนมีสวน
รวมเสนอแนะ
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
-จัดซื้อชุดตรวจคุณภาพอาหารและน้ํา
-ใหมารดามีความรูในการปฏิบตั ิตวั
และสามารถดูแลทารกไดถูกตอง
-ใหกลุม เด็กอายุ 0 – 6 ป ไดรับการ
เฝาระวังทางโภชนาการอยางตอเนื่อง

หนวย
ดําเนินการ

ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

- หองประชุม
กอง
เทศบาล ชั้น 3
สาธารณสุขฯ
-สํารวจและทําลาย
แหงเพาะพันธุ
ยุงลายในวัด/
โรงเรียน และสถาน
เลี้ยงเด็ก
120,000 ชุมชนในเขต
กอง
เทศบาลฯ ทั้ง
สาธารณสุขฯ
16 ชุมชน

50,000

ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8.

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11. โครงการตลาดสด
นาซื้อ

13. โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคเอดส
ในเด็กและเยาวชน
14. โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนขั บา

-พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนไปตามเกณฑตลาด
สดนาซือ้ ทั้งเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย
-จัดใหมีการจัดโซนอาหารปลอดภัยโดยการตรวจ
และออกปายรับรองอาหารปลอดภัยเพื่อใหผูบริโภค
สามารถเลือกซือ้ ผัก ผลไม เนื้อสัตวหรือวัตถุดิบใน
การปรุงอาหารที่ปลอดภัย
-จัดใหมีคณะกรรมการไตรภาคีประกอบดวย ภาครัฐ
ผูคาและผูบริโภคและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
โดยการประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน
-กิจกรรมการรักษาความสะอาดคู คลองสาขาแม
น้ําทาจีน และในแมน้ําทาจีน
-กิจกรรมคืนน้ําใสใหคคู ลองสาขา โดยการใช
ธรรมชาติบําบัด
-ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเรื่องอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
-ประชุมสมาชิกชมรมสิ่งแวดลอม
- ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินงาน
- ประสานงาน ร.พ./ร.ร./สสจ.
- จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดส การปองกัน
ควบคุมโรค
– สรุปผลการประเมิน
-ใหความรู บริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค ยาคุมกําเนิดแกสุนัข แมว สัตวอื่น ตามจุด
นัดหมายในชุมชน ตางๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

30,000 ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000 ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

40,000

โรงเรียน
เทศบาล
1,2,3

กอง
สาธารณสุขฯ

100,000

ในเขต
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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12. โครงการอนุรักษ
แมน้ําทาจีน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

80,000

ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

50,000

ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

85,000

ในเขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

50,000

ในชุมชนทั้ง
16 ชุมชน
และเทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการ ฯ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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15. โครงการปองกันและ
- ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินงาน
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน/ - ประสานงาน ร.พ./ร.ร./สสจ.
โรงเรียน
- จัดประชุมเครือขายในการปองกันโรคติดตอ
ในทองถิ่น
- จัดรณรงคเรื่องโรคติดตอที่เปนปญหา ของ
ชุมชนและโรงเรียน
- ดําเนินการควบคุมปองกันโรคที่เปนปญหา
ของชุมชนและโรงเรียน
16. โครงการฆาสัตวอยาง
- สํารวจ ขึ้นทะเบียนผูประกอบการ อบรมให
ถูกตองตามกฎหมายเพื่อ
ความรู ตรวจสอบการลักลอบการฆาสัตว การ
ความปลอดภัยของผูบริโภค จําหนายเนื้อสัตว ศึกษาดูงาน
17. โครงการสงเสริมทันต
1. จัดกิจกรรมหนูนอยฟนไมผุ
สุขภาพเด็กและประชาชน 2. จัดกิจกรรมใหความรูผูปกครองในการดูแล
ในเขตเทศบาล
3.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและทาฟู
ออไรดวานิชเด็กใน ศพด. วัดไทรย
4. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและฝก
ทักษะการแปรงฟนเด็กชั้น ป.1,3,6
5. จัดกิจกรรมเคลือบปดหลุมรองฟน และ
บริการทันตกรรมตามความเหมาะสมแกเด็ก
ฯลฯ
18. โครงการชุมชนสีเขียว
- อบรม/รณรงค/สงเสริม การรักษาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน
- ออกรานจําหนายสินคา / ตลาดนัดสีเขียว

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และหางไกลยาเสพติด
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. โครงการฝกอบรม
เครือขายชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด ศตศ.
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2

4.

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 เทศบาลเมือง สํานักปลัดฯ
สุพรรณบุรี และ
ทัศนศึกษาดูงานอกสถานที่

- จัดอบรม/กิจกรรม ใหความรูแก
แกนนําเครือขายและผูประสาน
พลังแผนดินทั้ง 16 ชุมขน
- แกนนําเด็กและเยาชนในเขตฯ
- จัดประชุมโตะขาวในชุมชนฯ
โครงการฝกอบรมทบทวน 1.จัดฝกอบรมอาสาสมัครฯ จํานวน
10,000 เทศบาลเมือง งานปองกันฯ
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 5 วันคัดมาจากชุมชนตางๆ ทั้ง 16
สุพรรณบุรี
สํานักปลัดฯ
พลเรือน
ชุมชนๆ ละ 5 คน รวม 80 คน
2. อบรมใหความรูในดานตางๆ
เกี่ยวกับอาสาสมัครปองกันฝายพล
เรือน เพื่อนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ
อยางถูกตองตามระเบียบฯที่กําหนด
ไว
โครงการรวมพลังตอสูเพื่อ - สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 200,000 ภายในจังหวัด สํานักปลัดฯ
เอาชนะยาเสพติดแบบ ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ
สุพรรณบุรี
บูรณาการจังหวัด
0017.6/ว62 ลว 8 มิ.ย. 58
สุพรรณบุรี ประจําป
2559
โครงการปรับปรุง
- คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
2,500,000
ในเขต
สํานักปลัดฯ
สัญญาณไฟจราจรและ เครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล
เทศบาลฯ
เครื่องหมายจราจรในเขต เมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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3.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
งบประมาณ
(บาท)
300,000

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในชุมชน
กองสวัสดิการ
ทั้ง 16 ชุมชน
สังคม

50,000

ในชุมชนทั้ง 16 กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
250,000 - ในชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม
ทั้ง 16 ชุมชน
- เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
50,000

เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
สุพรรณบุรี
สังคม

50,000

ในชุมชนทั้ง 16 กองสวัสดิการ
ชุมชน
สังคม
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
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ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - จัดบริการดานตางๆ ออกไป
ใหบริการดานตางๆแกประชาชนใน
ชุมชนใหครอบคลุม ทั้ง 16 ชุมชน
๒. โครงการจัดตั้งกลุม
- จัดตั้งกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชน /
เยาวชนในชุมชน
จัดการอบรมสัมมนา และจัด
(อายุ 15 – 25 ป)
กิจกรรมนันทนาการระหวางสมาชิก
ของกลุมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. โครงการชุมชนสัมพันธ - จัดกิจกรรมนันทนาการระหวาง
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกิจกรรมการ
ออกรานจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิต
๔. โครงการแมดีเดน
- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมือง
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สุพรรณบุรี
สถาบันพระมหากษัตริยเพื่อเทิดทูน
พระคุณแมระหวางชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดซุมภาพถาย
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรแม
ดีเดนประจําป
๕. โครงการประชุมสัมมนา - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา
คณะกรรมการชุมชน
ประจําเดือนทั้งในและนอกสถานที่
ประจําเดือน
เปนประจําทุกเดือน

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๖.. โครงการพอดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

900,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และนอกสถานที่
100,000 ในชุมชนทั้ง 16
ชุมชน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
๙. โครงการชวยเหลือ
- ชวยเหลือ สงเคราะห มอบเครื่อง
1,000,000 ในชุมชนทั้ง 16
ประชาชน
ยังชีพแกผูที่ไดรับความเดือดรอนจาก
ชุมชน
ภัยพิบัติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย
เทศบาลเมือง
วาตภัย ฯลฯ
สุพรรณบุรี
๑๐. โครงการรณรงคยุติความ - จัดอบรมใหความรูแกเด็กและสตรี
30,000
เทศบาลเมือง
รุนแรงตอเด็กและสตรี
ในชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน
สุพรรณบุรี
๑๑. โครงการชุมชนเขมแข็ง - จัดประชาคม/ประชุมเชิงปฏิบัติ
100,000 ทั้ง 16 ชุมชน
เอาชนะยาเสพติดตาม
การ/การฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
ในเขต
นโยบายของรัฐบาล
ยาเสพติด
เทศบาล ฯ
๑๒. โครงการแกไขปญหา
- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และ
100,000 ทั้ง 16 ชุมชน
ชุมชนแออัดและพัฒนา
ศึกษาดูงานในพื้นที่หรือหนวยงานที่
ในเขต
ที่อยูอ าศัย
เกี่ยวของ
เทศบาล ฯ

หนวย
ดําเนินการ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
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- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริยเพื่อเทิดทูน
พระคุณพอระหวางชุมชน
- จัดซุมภาพถาย
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรพอดีเดน
ประจําป
๗.. โครงการประชุมสัมมนา - จัดอบรมสัมมนาใหความรูดานตางๆ
คณะกรรมการชุมชน และ และศึกษาดูงานในเรื่องนั้นๆ
สมาชิกองคกรชุมชน
๘. โครงการดนตรี
- จัดการประกวดดนตรี ฝกอบรม
เพื่อประชาชน
ใหความรูแกเด็ก เยาวชน
หรือผูส นใจเรื่องดนตรี

งบประมาณ
(บาท)
50,000

งบประมาณ
(บาท)
- จัดการประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูแก 10,000
เด็ก สตรี เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชนทั่ว
ไปพอแมผูปกครองและเครือขายที่เกี่ยวของ
1. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิ์ไดรับเบี้ย
50,000
ยังชีพฯตามปงบประมาณ(ผูสูงอายุ400
รายผูพิการ 40 ราย)
2. เตรียมใบสมัครฯหนังสือมอบอํานาจ
และแบบฟอรมการขึ้นทะเบียนฯลฯ
3. จัดสงหนังสือแจงการรับขึ้นทะเบียน
ฯลฯใหกับผูมีสิทธิ์ฯประธานชุมชนหัวหนา
สวนการงานและคณะผูบริหาร
4. บันทึกสรุปรวบรวมขอมูลผูมสี ทิ ธิ์
แตละชุมชน
5. รายงานขอมูลผูม ีสิทธิใ์ หคณะผูบ ริหาร
เทศบาลฯ และจังหวัดรับทราบ
6. ประกาศบัญชีรายชือ่ ผูมสี ิทธิ์ฯเพื่อ
ประชาสัมพันธและตรวจสอบสิทธิฯ์ แตละ
ชุมชนและสํานักงานเทศบาลฯ
7. สรุปรวบรวมประมวลผลและ
ประเมินผลงานใหคณะผูบริหารเทศบาลฯ
รับทราบ
๑๕. โครงการเติมความ - จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
30,000
สุขผูส ูงวัย ใสใจ
ตางๆ ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอและ
ผูพิการ สรางงาน ตามที่เทศบาลกําหนด
ผูดอ ยโอกาส
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
ชุมชนทั้ง 16
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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ลําดับ
โครงการ /
ที่
กิจกรรม
๑๓. โครงการศูนย
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.)
๑๔.. โครงการเตรียม
ความพรอมเพื่อ
สํารวจขอมูลผูม ี
สิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพ(ผูสูงอายุ ผู
พิการผูดอยโอกาส
ผูปวยโรคเอดส)
เพื่อดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนและองคกร
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1. 1โครงการสงเสริมอาชีพ - จัดการอบรมตามหลักสูตร ทีช่ ุมชนเสนอขอ
. ตามนโยบายของ
และตามที่เทศบาลกําหนด
รัฐบาล
2.

โครงการจัดตั้งรานคา -จัดการอบรม/ประชุม/รณรงค/สงเสริม/
ชุมชน
สนับสนุน เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ การจัดตั้ง
กลุมสหกรณรานคา กิจกรรมออกรานจําหนาย
สินคา/ผลิตภัณฑชุมชน/สินคาพื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ OTOP

งบประมาณ
(บาท)
480,000

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชุมชนทั้ง 16
กอง
ชุมชน
สวัสดิการ
และเทศบาลฯ สังคม

250,000

ชุมชนทั้ง 16
กอง
ชุมชน
สวัสดิการ
และเทศบาลฯ สังคม
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการทองเที่ยว
สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
งบประมาณ
โครงการ/ กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ดํ
า
เนิ
น
การ
ดํ
า
เนิ
น
การ
ที่
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
1. ปมน้ําชนิดหอยโขง MODEL : 150x 125x 620,000 สวนเฉลิมภัทร
งาน
เครื่องใชสาํ หรับสวนเฉลิม 250 จํานวน 3 ตัว ตัวเรือนปมหอยโขงเปนเหล็กหลอ
ราชินี
สวนสาธารณะ
ภัทรราชินี เทศบาลเมือง ใบพัดเปน สแตนเลส เพราสแตนเลส มอเตอร ขนาด
กองชาง
สุพรรณบุรี
15 KW ชนิด TEFC, คาประกันความชื้น IP 55, ชนวน
กันความรอน Class F ความเร็วรอบ 4 Poies, ระบบ
ไฟฟา 380 V. 3 Phase 50 Hz ปริมาตรน้ํา 60
ลิตร/วินาที แรงสงสูง 19 เมตร ความเร็วรอบ 1450
รอบ/นาที
2. ประแจขันเหลี่ยม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 4,000 สวนเฉลิมภัทร
งาน
ขนาด 15-20 มม. จํานวน 1 อัน , ขนาด 20-25 มม.
ราชินี
สวนสาธารณะ
จํานวน 1 อัน , ขนาด 40-50 มม. จํานวน 1 อัน
กองชาง
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2.

3. ประแจขันฝาแคพ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 4,000 สวนเฉลิมภัทร
งาน
ขนาด 20 มม. จํานวน 1 อัน , ขนาด 25 มม. จํานวน
ราชินี
สวนสาธารณะ
1 อัน , ขนาด 40 มม. จํานวน 1 อัน , ขนาด 50 มม.
กองชาง
จํานวน 1 อัน
โครงการปรับปรุงอาคาร 2.1 ปรับปรุงสปริงเกอรรดน้ําตนไม ภายในสวนเฉลิม 400,000 สวนเฉลิมภัทร
งาน
สถานที่ของสวนเฉลิม
ภัทรราชินี ตามรายละเอียดดังนี้
ราชินี
สวนสาธารณะ
ภัทรราชินี เทศบาลเมือง
1. ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณ
กองชาง
สุพรรณบุรี
สวนหิน และน้ําพุดนตรี ปรับปรุงหัวสปริงเกอรรศั มี
10.00 เมตร จํานวน 7 ตัว , รัศมี 4.00 เมตร จํานวน
98 ตัว และรัศมี 2.00 เมตร จํานวน 16 ตัว พรอม
ปรับปรุงระบบทอน้ํา
2. ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณ
สนามเด็กเลน ปรับปรุงหัวสปริงเกอรรัศมี 4.00 เมตร
จํานวน 23 ตัว พรอมปรับปรุงระบบทอน้ํา

ลําดับ
ที่

โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3. ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณ
รอบสวนน้ํา สปริงเกอรรัศมี 2.00 เมตร จํานวน 30 ตัว
พรอมปรับปรุงระบบทอน้ํา
4. ปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําตนไม บริเวณ
ทางรถเขา-ออก ปรับปรุงหัวสปริงเกอรรัศมี 4.00 เมตร
จํานวน 11 ตัว และรัศมี 2.00 เมตร จํานวน 93 ตัว
พรอมปรับปรุงระบบทอน้ํา ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2.2 ปรับปรุงสนามเด็กเลนภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี 883,000 สวนเฉลิมภัทร
งาน
จํานวน 1 แหง โดยเปลี่ยนเสาไม ขนาด 6”x6” ยาว
ราชินี
สวนสาธารณะ
2.00–6.00 เมตร จํานวน 32 ทอน , กอสรางฐานราก
กองชาง
เสาใหม จํานวน 28 ฐาน , เปลี่ยนคานไมขนาด 6”x6”
ยาว 1.50 เมตร จํานวน 2 ทอน และคานไมขนาด
2”x4” ยาว 2.00 เมตร จํานวน 10 ทอน และเปลี่ยน
ไมมากระดกรูปแกะเปนรูปจระเข ขนาด 8”x 8” ยาว
4.50 เมตร จํานวน 1 อัน ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
ลําดับ
โครงการ/
ที่
กิจกรรม
1. โครงการกอสราง
ปรับปรุงทอ
ระบายน้าํ

โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล.
พรอมทอระบาย
น้ําและบอพัก
ค.ส.ล.

3.

โครงการติดตั้ง
ไฟฟา สองสวาง

4.

โครงการกอสราง
ปรับปรุงอาคาร
สถานทีข่ อง
หนวยงานใน
สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

หนวย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานวิศวกรรม
กองชาง

งานวิศวกรรม
กองชาง

งานสถานที่
และไฟฟา
กองชาง

- ติดตั้งแผงกันแดด และตาขายกันนก อาคารเรียนมัธยม
381,000 ศูนยเยาวชน ฯ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ตามรายละเอียดแบบแปลน
รร.ท. 2
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
วัดปราสาททอง
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2.

สถานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ
(บาท)
- กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  0.40 เมตร พรอม 339,800 ถนนปาเลไลยก
บอพัก ค.ส.ล.ฝากึ่งตะแกรงเหล็ก จํานวน 9 บอ กอสรางถนน
ค.ส.ล.ผิวจราจรกวาง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 75.00 ตารางเมตร ความยาวรวม
ทอระบายน้ําบอพักรวม 80.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 123.00 913,000 ถนนซอยบาน
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอ ยกวา 430 ตารางเมตร
อาจารยไชยสิทธิ์
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  0.40 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.
ฝากึ่งตะแกรงเหล็ก จํานวน 16 บอ ความยาวรวมทอระบายน้ํา
135.00 เมตร , กอสราง บอพักขยะ จํานวน 1 บอ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- ติดตั้งเสาเหล็กโคมสองสวางและหลอดประหยัดไฟขนาดไม
117,000
ทางเดิน
นอยกวา 60 วัตต พรอมวางทอรอยสาย เมนไฟฟาใตดนิ และ
ริมคลองโพธิ์
สายวงจรดวงโคม ระยะทางไมนอยกวา 200 เมตร จํานวน
11 ตน ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี (หนวยงานภายนอก)
ลําดับ
โครงการ /
ที่
กิจกรรม
1. ปรับปรุงการติดตั้ง
ดานมิเตอร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- ปรับปรุงสายเมนเขา – ออกมิเตอร
ไฟฟา

-

สถานที่
ดําเนินการ
ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การไฟฟา
สวนภูมภิ าค
จังหวัด
สุพรรณบุรี

ปรับปรุงการจายไฟ - ปรับปรุง – ติดตั้งอุปกรณตัดตอน
ระบบจําหนายไฟฟา

-

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

การไฟฟา
สวนภูมภิ าค
จังหวัด
สุพรรณบุรี

3.

โครงการบันทึกนัก
ประหยัดตัวนอย

-

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี

การไฟฟา
สวนภูมภิ าค
จังหวัด
สุพรรณบุรี

๔.

โครงการขยายเขต - สํารวจขยายเขตระบบไฟฟาให
ระบบไฟฟาใหกับ ครัวเรือนที่ไมมไี ฟฟาใช
บานเรือนราษฎรราย
ใหมทไี่ มมไี ฟฟาใช

-

ในเขต
รับผิดชอบ

การไฟฟา
สวนภูมภิ าค
จังหวัด
สุพรรณบุรี

- รณรงคและใหความรูการใชไฟอยาง
ประหยัดและปลอดภัยแกนักเรียน
ระดับ ม.๑ – ม.๓
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2.

