
 
 

 
 

 

 
 

แผนการดําเนนิงานประจําป พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 

 
จัดทําโดย 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 

 



คํากลาวนํา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจายประจําป 
กลาวคือเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ทั้งที่ เปนงบประมาณของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ดําเนินการเอง และโดยงบประมาณของ
หนวยงานอ่ืน ที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น เพ่ือเปน
ตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ของแตละปงบประมาณ 

  ในการนี้ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สวน
ราชการทุกภาคสวน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผน ที่ใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ฉบับนี้ ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จักไดนําแผนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุกของประชาชน
ในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตอไป 
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คํานํา 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมที่ตองการดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ตองดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้งที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนก
รายละเอียดที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และแผนงานเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผูบริหาร และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น
ของผูบริหารดวย 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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สวนที่ 1  บทนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 1  บทนํา 
 

1.1  บทนํา 
       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ  กับการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง     
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดวาใหมีองคกรรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดมุงหมายดังกลาวจัดทาํขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปน
องคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล  
         เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ปซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาเทศบาล
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนาในชวง 4 ป (2561 – 2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือ
จัดทํางบประมาณประจําป มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.03/ว6247 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบ
ที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบ
แผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59  โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง  ๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงาน
อ่ืน  ๆรวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตาง  ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อ
สิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

       1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณา
การทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง  ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 

                2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   
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                    3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 
                        3.1 งบประมาณรายจายประจํา งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
                        3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม           
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
                   3.3 โครงการ/กิจกรรมกาพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 
                        3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ หนวยงานอ่ืน  ๆ       
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุม
พ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป
ยังหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชน
ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนดําเนินงาน และเสนอใหผูบริหารทองถิ่นประกาศ 
เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถิ่นทรายโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
                  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 
3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และหนวยงาน
ตาง  ๆจะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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โดยมีเคาโครงแผนการดาํเนินงาน จะแบงเปน 2 สวน คือ  
             สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย  
                     1) บทนํา  
                     2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  
                     3) ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                     4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
             สวนที่ 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 
                     1) บัญชีสรปุจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
                     2) บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
                     3) บัญชีจํานวนครภุัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.02/1) 
            ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีใหความเห็นชอบ
รางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 
วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
             1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
             2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
             3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
             4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
             5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
             6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆ ตาม
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดอยางถูกตอง 
                   

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองสพุรรณบุรี 

นายกเทศมนตรีเมืองสพุรรณบุรี 

รวบรวมแผนงาน  / โครงการ 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดาํเนินงาน 

เสนอรางแผนฯตอนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
- ปดประกาศใน 15 วันนับจากวันทีป่ระกาศ 

- ปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

หนวยงานอื่น 
- อปท. 

- ราชการสวนกลาง 

- สวนภูมิภาค 

- รัฐวิสาหกิจ 

- หนวยงานอื่นๆ           

ที่ดําเนิการในพื้นที่   

ของอปท. 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองสพุรรณบุรี 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ โดยนําเสนอ ดังนี้ 
  2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01) 
           แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอย
ละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมดของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
           การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร 
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดรอยละของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ เมื่อลงแต
ละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย ผลของการคิดรอยละ
ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
           แบบ ผด. 02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน  โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (ผด. 02/1) 
           แบบ ผด. 02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี
ลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บัญชีจาํนวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถิ่น



 
 

 
สวนที่ 2   

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการ  

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 

 
18 

 
17.65 

 
4,474,000 

 
4.32 

 
-  สป. , วช. , กค. 

1.2  แผนงานการศึกษา 1 0.98 3,575,000 3.46 -  กศ. 
1.3 แผนงานสาธารณสขุ 
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1 
1 
4 

0.98 
0.98 
3.92 

527,000 
11,860,400 

594,590 

0.51 
11.46 
0.57 

-  สธ. 
-  สธ, กช. 
-  สส. 

รวม 25 24.51 21,030,990 20.32 7  หนวยงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
2.1   แผนงานบริหารทั่วไป 

 
1 

 
0.98 

 
100,000 

 
0.10 

 
-  สป.  

2.2 แผนงานการศึกษา 16 15.69 5,535,000 5.35 -  กศ. 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 16 15.69 2,120,000 2.05  -  สธ. 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.7  แผนงานงบกลาง 

1 
2 
9 
1 

0.98 
1.96 
8.82 
0.98 

400,000 
240,000 

5,630,000 
2,000,000 

0.40 
0.23 
5.44 
1.93 

  -  สธ, กช. 
-  สส. 
-  กศ. 
-  สป. 

รวม 46 45.10 16,025,000 15.50 5  หนวยงาน 

 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
3.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 

 
1 
1 

 
0.98 
0.98 

 
1,030,000 
6,750,000 

 
1.00 
6.52 

 
- สป. 
- กศ. 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.98 800,000 0.77 - สส. 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 5 4.90 18,063,840 17.46 - กช. 

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
3.6 แผนงานงบกลาง 

20 
3 

19.61 
2.94 

3,450,000 
36,310,800 

3.33 
35.10 

- สส. 
- สส. 

รวม 31 30.39 66,404,640 64.18 4 หนวยงาน 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 103,460,630 100.00 7 หนวยงาน 

 
 
 
 

 
หมายเหต ุ สป.   =   สํานักปลัดเทศบาล     วช.   =   กองวิชาการและแผนงาน     กค.   =   กองคลัง     กศ.   =   กองการศึกษา     สธ.   =   กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
 กช.   =   กองชาง            สส.   =   กองสวสัดิการสังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ตางๆ(ส.ส.,ส.ว.,ส.จ., ส.ถ.หรือ 
ผ.ถ.) 

- จัดการเลือกตั้ง ส.ส.,ส.ว.,ส.จ.,ส.ถ. 
หรือ ผ.ถ. ในกรณีตําแหนงวาง
ลงหรือหมดสมาชิกภาพ 

2,500,000 
 

 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของผูบริหารและคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนการงาน  และเจาหนาที่    
ที่เกี่ยวของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
การงานและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
ศึกษาดูงาน  

500,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 
 

            

3 โครงการพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะ     
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร  
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง           
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษา
และดูงาน รวมประมาณ 150 คน 

400,000 
 
 
 

 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 
 

 

            

4 โครงการพัฒนาจริยธรรมของ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล  
และลูกจางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมฝกปฏิบัติใหความรูเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานแกผูบริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง จํานวน 2 คร้ัง 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

งานการ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัฯ 
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แบบ ผด.02 
 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกิจกรรม 5 ส. 
 
 

-  จัดอบรม / กิจกรรม ผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีทุกคน 

10,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 
 

งานการ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัฯ 
 

            

6 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางของ
เทศบาลที่ไดรับการบรรจุ
แตงต้ังใหม 

- จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี จํานวน 100 คน 

- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่มาฝกงานที่เทศบาลอบรม
เปนเวลา 1 วนั 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 

            

7 โครงการปฐมนิเทศและปจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝกงานเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

- ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝกงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศกึษา
ฝกงานเทศบาล เปนเวลา 1 วนั 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 

            

8 โครงการการบรหิารองคกรสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีดี
ดานการปองกันการทุจริต 

- จัดอบรม/กิจกรรมการบริหารองคกรสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดดีาน
การปองกันการทุจริต 

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 

 งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

- จัดประชุม , จัดทําแบบฝกหัด และการ
จัดทําเอกสารทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) จํานวน 
1๐0 เลม การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 70 เลม และ
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
จํานวน 80 เลม 

120,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกบุคลากรภายใน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรแีละ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี 

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีจํานวน 100 คน 

80,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

งานนิติการ 
กองวิชาการฯ 
 

            

11 โครงการจัดทําวารสารรายงาน
กิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

- จัดทําวารสารรายงานกิจการเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี ประจําป จํานวน 
8,000 เลม 

260,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ             

12 โครงการจัดทําวารสารจดหมายขาว
เทศบาลเมื องสุพรรณบุ รี ราย 
4 เดือน 

- จัดทําวารสารจดหมายขาวราย 4 เดือน 
จํานวน 3 ครั้งๆ ละ    6,000 เลม 

100,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ             

13 โครงการจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

- จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 
10,000 ฉบับ 

200,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ             

14 โครงการปรับปรุงและยกรางเทศ
บัญญัติเทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเรื่องปรับปรุง
และยกรางเทศบัญญัติเทศบาลฯ จํานวน 
100 คน 

30,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ 
 

            

15 โครงการสํารวจพื้นที่ทางสาธารณะ
ประโยชนภายในเขตเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 

- สํารวจและกําหนดพื้นที่ท่ีเปน
สาธารณะอยางชัดเจน 

100,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ 
 

            

16 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ(ครภุณัฑ) 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน 

16.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

40,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 

กองวชิาการฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการอบรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจเร่ืองภาษี 
แล ะค า ธ ร รม เ นีย มข อ ง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุ รี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

- จัดอบรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจเรื่องภาษี และคาธรรมเนียม
ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 
ประมาณ 100 คน 

20,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 

กองคลัง             

18 โครงการจัดซือ้เครื่องมือ
(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

18.1 เกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อนพนักพิง
สูง โยกไดและมีที่ทาวแขนท้ังสองขาง 
จํานวน 6 ตัว   

24,000 
 

 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการจัดซือ้เครื่องมือ

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา 

1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอย
กวา 30,000  บีทีย ูชนิดตั้งพ้ืนหรือ
แขวนพรอมติดตั้งจํานวน 29 เครื่อง 
1.2 ตูลอ็กเกอร18 ชอง
จํานวน 15 ตู 

1,165,800 
 

 
105,000 

ร.ร.ท.2,3,4 
 
 

ร.ร.ท.1,2 

กองการศึกษา 
 

 
กองการศึกษา 
 

 
 

           

  1.3 โตะ-เกาอี้นักเรียนประถมศกึษาปที่ 
1 (พลาสติกไฟเบอร) จํานวน 120 ชดุ   

180,000 ร.ร.ท.1 กองการศึกษา 
 

            

  1.4 โตะ- เกาอี้นักเรียน สําหรับ
นักเรียนอนุบาล จํานวน 24 ชุด 

72,000 ร.ร.ท.1 กองการศึกษา 
 

            

  1.5 โตะ–เกาอี ้สแตนเลส ใชสาํหรับโรง
อาหาร จํานวน 70 ชุด 

385,000 ร.ร.ท.1,2 กองการศึกษา 
 

            

  1.6 โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้
ลอเลือ่นมีพนักพิง จํานวน 10 ชุด  

50,000 ร.ร.ท.3 กองการศกึษา 
 

            

  1.7 เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 เคร่ือง 

30,000 ร.ร.ท.2 กองการศึกษา 
 

            

  1.8 พัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรมขนาด
ไมนอยกวา 24 นิ้วจํานวน 20 ตัว 

58,000 ร.ร.ท.1,2 กองการศึกษา             

  1.9 พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้าํ  ไมนอย
กวา 93 ลิตร จํานวน 11 ตัว 

253,000 ร.ร.ท.1,2, 
 ศูนยวดัไทรย 

กองการศึกษา             

  1.10 เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 1 เคร่ือง 

10,000 ร.ร.ท.3 กองการศึกษา             

  1.11ชดุไมโครโฟนหองประชมุสามารถ
บันทึกเสียงได พรอมม ีAnti - Feedback  ใน
ตัว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 

190,000 ร.ร.ท.2 กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.12 ตูลําโพงอเนกประสงคขนาด 
15 นิ้วแบบเคลื่อนที่พรอมไมคลอย
จํานวน 11 เคร่ือง 

1.13 กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 
(DSLR) จํานวน 1 เคร่ือง 

109,000 
 

 
19,300 

รร.ท.2,3 
 
 

รร.ท.2 

กองการศึกษา 
 

 
กองการศึกษา 

 

 
 

           

  1.14 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พรอมอุปกรณ จาํนวน 2 ชดุ 

16,000 รร.ท.3 กองการศึกษา 
 

            

  1.15 กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา
สําหรับการสอน จํานวน 5 ตัว 

175,000 รร.ท.3 กองการศกึษา 
 

            

  1.16 เคร่ืองซักผาแบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เคร่ือง 

18,000 รร.ท.2 
  

กองการศึกษา             

  1.17 ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส ชนิด 4 
หัวกอก ขนาดความจ ุ60 ลิตร 
จํานวน 5 ตู 

100,000 ร.ร.ท.3 กองการศึกษา             

  1.18 ถังตมน้ํารอนไฟฟาสแตนเลส 
ขนาด14.5 ลิตร จาํนวน 1 ใบ 

11,000 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             

  1.19 เลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถอื
ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

6,900 รร.ท.2 กองการศกึษา             

  1.20 คอมพิวเตอรสําหรับใชประกอบการ
เรียนการสอนพรอมโตะวางคอมพิวเตอร
และเกาอี้จํานวน 20 ชุด 

600,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

  1.21 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล พรอมติดตั้ง
โปรแกรม จํานวน 1 เคร่ือง 

21,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการจัดซือ้เครื่องมือ

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

1.1 เกาอี้อเนกประสงคแบบมีลอเลื่อน 
และมีที่ทาวแขน จํานวน 5 ตัว 

1.2 เครื่องทําสลบสุกรดวยไฟฟา 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

1.3 ตะขอแขวนซากสุกร จํานวน 50 อัน 

15,000 
 
144,000 

 
 

150,000 

กอง
สาธารณสขุฯ 
โรงฆาสัตว

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
โรงฆาสัตว

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 

           

  1.4 เคร่ืองพนหมอกควัน จํานวน 2 
เครื่อง 

118,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

  1.5 โปรแกรมการออกใบอนุญาตและ
หนังสือรับรองการแจงพรอมติดตั้ง 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการจัดซือ้เครื่องมือ

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง 

1.1 ชุดรับแขกโตะกระจกกลมพรอม
เกาอี้ 4 ตัว จํานวน 1 ชุด   

15,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2 ชดุ 

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  21.3 เ กาอี้พลาสติกอยางหนา มีพนักพิง
จํานวน 500 ตัว 

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.4 โตะหมูบูชา (ชุดทอง) 5,7,9
จํานวน 3 ชุด 

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1..5 ตูลิ้นชักเอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู 

5,400 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.6 ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ 
จํานวน 2 ตู  

8,400 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.7 ตูเอกสารตดิผนัง ขนาด 7.35 
เมตร สูง 2.35 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
จํานวน 1 ตู 

120,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.8 รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 110 
ซีซี แบบเกียรอตัโนมติั จํานวน 1 คัน 
1.9 วิทยุสือ่สารระบบ VHF/FM 
จํานวน 4 เครื่อง 
1.10 ไฟไซเรนภาคสนามระบบโซลา
เซลล จํานวน 2 ชุด 
1.11 กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ลานพิกเซล 

48,500 
 

10,200 
 

40,000 
 

13,600 

เทศบาลเมือง 
สุพรรณบุรี 

เทศบาลเมือง 
สุพรรณบุรี 

เทศบาลเมือง 
สุพรรณบุรี 

เทศบาลเมือง 
สุพรรณบุรี 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 

            

- 13 - 



 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.12 ไม สต าฟความยาว 4 เมตร 
จํานวน 2 อัน   

3,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.13 เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษหนากวาง 36 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง 

140,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.14 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.15 รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบ
เปดขางเททาย จํานวน 1 คนั 

950,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.16 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตันแบบ
เปดขางเททาย จํานวน 1 คนั 

2,119,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.17 รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบ
อัดทาย จํานวน 2 คัน 

4,800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.18 รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร 
ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน 

2,400,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.19 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 
3 เคร่ือง 

28,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.20 ถังคอนเทนเนอร จํานวน 10 ลูก 800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.21 โปรแกรมชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 โปรแกรม 

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.22 รถดั๊มเปอร ขนาดความจุ 900 
ลิตร จํานวน 1 คัน 

120,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.23 ปมแชดูดโคลนและน้ําเสีย ขนาด 
750 วตัต จํานวน 1 เคร่ือง 

1,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.24เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 
1 เคร่ือง 

1,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.25 สวานไฟฟาแบบแทนเจาะ ขนาด 
13 มิลลิเมตร จํานวน 1เครื่อง 

4,500 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.26 ปมลมแบบไมใชน้ําชนิดเสียงเงียบ 
ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เคร่ือง 

8,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.27 คมีย้ําตะปูรีเวท จํานวน 1 ชุด 500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.28 เคร่ืองมือชางบล็อกลม ขนาดแกน
บล็อกคร่ึงน้ิว จํานวน 1 ชุด 

3,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             

  1.29 ปนพนสีพรอมถังพนสีขนาดเล็ก  
2 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองสาธารณสุขฯ             
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการพัฒนาเครือขายดาน

ประชาธิปไตย 
- จัดการประชุมและหรืออบรม

สัมมนาคณะกรรมการชุมชน      
ทั้ง 16 ชุมชน และครือขาย         
ที่เก่ียวของ 

40,000 ในเขตเทศบาล               
และชุมชน 
ทั้ง 16  แหง 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน - จัดประชุม ,จัดทําแบบฝกหดั และ
การจัดทําเอกสารแผนชุมชน 
จํานวน 50 เลม 

40,000 ชุมชนทั้ง 16 
ชุมชนและ

เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

    

       

 

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมลูพ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

 - สํารวจและจัดเก็บขอมลูพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนา /ประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การฝกอบรม 

180,000 
 

ชุมชนทั้ง 16  
ชุมชนและ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวสัดิการฯ 

            
4 โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือ(ครุภัณฑ)

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม 

 4.1 โทรศัพทแบบตั้งโตะสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,990 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.2 เคร่ืองรับสัญญาณและไมคไรสาย 
จํานวน 1 ชุด 

12,550 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.3 เครื่องรับสัญญาณและไมคไรสาย
แบบครอบศีรษะ จํานวน 1 ชดุ 

13,150 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.4 แทนยืนบรรยายขยายเสียง
เอนกประสงค จํานวน 1 ตัว 

75,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4.5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
พรอมอุปกรณ จาํนวน 1 เครื่อง 

30,300 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

  4.6 จอรับภาพ ขนาด 70 x 70 
นิ้วพรอมขาตั้ง จาํนวน 1 ชดุ 

4,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

          
  

   4.7 โตะวางเคร่ืองมัลติมีเดีย      
โปรเจคเตอร จํานวน 1 ตัว 

5,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

         
   

   4.8 โทรทัศน แอล อ ีดี ขนาดไม
นอยกวา 55 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง 

23,200 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.9 คอมพิวเตอร สําหรบังาน
ประมวลผล แบบที่ 2 พรอมอุปกรณ
และติดตั้งโปรแกรม  จํานวน 2 ชุด 

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.10 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ  จํานวน 2 เคร่ือง 

8,600 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.11 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  จํานวน 2 เคร่ือง 

75,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4.12 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล พรอม
อุปกรณและติดตั้งโปรแกรม จํานวน 
1 เคร่ือง 

21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการฝกอบรมเครอืขาย

ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยา
เสพติด ศตศ.เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 
 

-  จัดอบรม/กิจกรรม ใหความรูแก
แกนนําเครือขายและผูประสาน 
พลังแผนดินทั้ง 16 ชุมขน 
-  แกนนําเด็กและเยาชนในเขต ฯ    
-  จัดประชุมโตะขาวในชมุชนฯ 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

สํานักปลดัฯ             
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศึกษา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการวิชาการของ
พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง 
และบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

-  จัดการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการความกาวหนาทาง
วิชาการของพนักงานครู ลูกจาง 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ทางดานผลงาน ทางวิชาการ   
วิทยฐานะจํานวนอยางนอย 3 ครั้ง 
180 คน และทัศนศึกษาดูงาน 

800,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี      

และนอกสถานที ่   

กองการศึกษา 
 

            

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับพนักงานครเูทศบาล 
บุคลากรทางการศึกษา 

-  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางดานคอมพิวเตอรสําหรับ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 
 

โรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

3. โครงการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนสาํหรับครผููสอนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารและพนักงานครูเทศบาล 

60,000 
 
 

โรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

4. โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรมพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  จัดอบรม ฝกปฏิบัต ิใหความรู
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานครเูทศบาล 
ลูกจาง และบุคลากรทางการศกึษา 

50,000 
 

สํานักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

การศึกษา 
-  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
-  จัดทําเอกสารสรปุผลการประเมินฯ 

50,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา             

6. โครงการงานมหกรรม
ทางวิชาการ 

-  แขงขันกิจกรรมทางวชิาการ  และจัด
นิทรรศการทางวิชาการ 
-  แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 64 
-  ระดับเทศบาล  -  ระดับเขต 
-  ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 5 
-  ระดับภาค  -  ระดับประเทศ 

700,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

และเทศบาล
ตางๆที่เปน
เจาภาพ 

กองการศึกษา 
 

            

7. โครงการแขงขันคนเกง - สอบคัดเลอืกระดับประเทศ 
- นําไปแขงขันระดับประเทศ  

100,000 
 

เมืองทองธาน ี
 

กองการศึกษา             

8. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่
จบการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

- จัดมอบประกาศนียบัตรสําหรับ
นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล  และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

50,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา             

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู 
ศึ กษานิ เทศก  ผู บริหาร
การศึกษา คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับ
จังหวัด ระดับกลุมการศึกษา
ท องถิ่ นที่  5 และระดั บ
สวนกลาง 

-  จัดอบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศกึษา คณะกรรมการกลุม
วิชาการระดับเทศบาล ระดับกลุมการศกึษา
ทองถิ่นที ่5 
 

50,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

10. โครงการเตรียมความ
พรอมการสอบ O - NET 

- จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- เตรียมความพรอมการสอบ O – NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 

200,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท)   

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการประกวด แขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

- จัดประกวด แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ของนักเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

200,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

12. โครงการโรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่น 

- จัดอบรมประชุมเพื่อเพิ่มทักษะ 
และฝกปฏิบัติ พรอมจัดกิจกรรมให
พนักงานครู และนักเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

70,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

13. โครงการปรับพ้ืนฐาน
นักเรียน 

- เสริมสรางความรูกอนการเรียนการ
สอนใหกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในกลุมสาระตางๆ 

15,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

14. โครงการเขาคายคณุธรรม - จัดอบรมเขาคายคุณธรรมใหกับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

40,000 วัดตาง ใๆน
จังหวัด

สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

15 โครงการแขงขันทักษะ
วชิาการระดับภาค 

- จัดงานมหกรรมวิชาการระดับภาค
กลาง 

3,000,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

16 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเจาภาพระดับกลุม
จังหวัด(ภาคกลาง
ตอนลาง) 

- จัดประชุมคณะกรรมการการ
ประสานงานวิชาการระดับภาคกลาง
ตอนลาง 

100,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการบานสวยเมือง

สะอาด 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาสขุาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในชมุชน บานเรือน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้ัว 
ถนน ทางเทา ตรอกซอย แมนํ้า คูคลอง ทาง
ระบายน้ํา ใหมคีวามสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม 
2. จัดอบรมและศึกษาดูงานพฒันาศกัยภาพ
ของพนักงานจาง ลูกจาง เจาหนาที่เทศบาล 
ซึ่งมีสวนเก่ียวของในการรักษาความสะอาด    
3.สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม เครือขายภาค
ประชาชน และพัฒนาศกัยภาพในการรักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน 
 4.จัดใหมีกิจกรรมการสรรหาบุคคล 
หนวยงานทีเ่ปนตัวอยาง ตนแบบของการ
ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดพรอมมอบ
รางวลัในวันสิ่งแวดลอมโลก 
 5. จัดใหมีกิจกรรมการประกวด ลูกจาง 
พนักงานจาง ผูปฏบิัติหนาทีใ่นงานรักษา
ความสะอาดจัดการขยะดีเดน 
6. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี 
สารชีวภาพ เพ่ือใชในการรักษาความสะอาด 

100,000 ในเขตเทศบาลฯ กองสาธารณสขุฯ             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการตลาดสดนาซื้อ 1.พัฒนาตลาดสดเทศบาลให เปนไปตาม

หลักเกณฑตลาดสดนาซื้อ ทั้งเรื่อง 
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 
2.จัดใหมีการจัดโซนอาหารปลอดภัยโดยการ
ตรวจและออกปายรับรองอาหารปลอดภัย
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผัก ผลไม 
เนื้อสัตว หรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารท่ี
ปลอดภัย 
3.จั ด ใ ห มี คณะกรรมกา ร ไ ต รภา คี
ประกอบดวย ภาครัฐผูคาและผูบริโภค และ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ โดยการ
ประชุม สัมมนาและศึกษา ดูงาน 
4.กิจกรรมอบรมผูประกอบตลาด 
5.กิจกรรมตรวจสารปนเปอนในวัตถุดิบใน
ตลาด 

30,000 ในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

           . 

3 โครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร 

1.กิจกรรมการตรวจสอบ แนะนําดาน
สุขลักษณะของสถานประกอบการ ตาม
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
2.กิจกรรมตรวจยกระดับมาตรฐาน
รานอาหาร แผงลอยและโรงอาหาร 
3. กิจกรรมการตรวจเฝาระวังความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบและอาหาร 
4. กิจกรรมควบคุมการประกอบการให
เปนไปตามเทศบัญญัติ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

200,000 เขตเทศบาลฯ 
 
 

งาน
สุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

แลกเปล่ียนเรยีนรูผูประกอบการดานอาหาร
และเครือขายผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร
และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ 

               

4 โครงการอบรมผู
สัมผัสอาหาร 

- อบรมผูสัมผัสอาหารในสถานประกอบการ
จําหนายอาหาร 
 

20,000 เทศบาล ฯ งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

5 โครงการจัดกิจกรรม 
ออกรานจําหนายทีถู่ก
สุขลักษณะ ในชือ่งาน
มหกรรมอาหารอรอย
และของดีเมืองสุพรรณ 

1. เตรียมความพรอมกําหนดแผนปฏบัิติ
การตามโครงการ 
2.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
4.ประชาสัมพันธเชิญชวนรานคาที่ไดรับการ 
ยกระดับมาตรฐานเขารวมงานและรบัฟง 
หลักเกณฑเงื่อนไขการออกราน 
5.จัดงานมหกรรมอาหารอรอยและของ
ดีเมืองสุพรรณ วันที ่12 – 18 
กุมภาพันธ 2562 
6. ประเมินผลการจัดงาน 

1,200,000 ในและนอก
สถานทีใ่นเขต
เทศบาล ฯ 

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการยกระดับ

มาตรฐาน 
สถานประกอบ 
การแตงผม 
เสริมสวย 

1.อบรมและศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรู
ผูประกอบการและเครือขายแตงผมเสริมสวย 
2.ตรวจยกระดับรานแตงผมเสริมสวย 

60,000 ในเขตเทศบาลฯ 
และศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

งานสขุาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

7 โครงการ
อาสาสมัคร
พิทักษ
สิ่งแวดลอม 

1. รับสมัครอาสาสมัครทองถิน่รักษโลก (อถล.) 
2. จัดอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรกัษโลก (อถล.) 
3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
4. ประชุมคณะกรรมการเครอืขายอาสาสมัคร
ทองถิน่รกัษโลก (อถล.) เพ่ือขับเคลือ่นโครงการ 

40,000 ในเขตเทศบาลฯ 
และศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

กอง
สาธารณสขุ 

 

            

8 โครงการพัฒนา
สวมสาธารณะ 

1. ประชุมชี้แจงครูและผูเกีย่วของการตรวจ
ประเมินสวมตามมาตรฐานสวม (HAS) 
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการรักษาความสะอาดสวม
สาธารณะแกผูควบคุม/กํากับ/ผูปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดสวมสาธารณะ 
3. ตรวจประเมินสวมสาธารณะ 
4. มอบปายสวมมาตรฐาน (HAS) 

30,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ 

            

9 โครงการ
เนื้อสตัว 
สะอาด
ปลอดภัย 

1.สํารวจผูประกอบการฆาสัตว และผูจําหนายเนื้อสัตวใน
เขตเทศบาล 
2. ตรวจสารเรงเนื้อแดงในเนื้อสุกรในโรงฆาสัตว 
3.ตรวจสารเรงเนื้อแดงในเนื้อสัตวในรานจําหนายและตลาดสด 
4. จัดประชุม/อบรมใหความรูผูประกอบการฆาสัตว/ผู
จําหนายเนื้อสัตวในตลาด 

50,000 ในเขตเทศบาลฯ 
และโรงฆาสตัว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

10 โครงการ
ควบคุมและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

1.จัดใหมีการสํารวจประชากรสุนขัและแมว 
2.ขึ้นทะเบียนสุนขัและแมว 
3.ฉีดวคัซนีปองกันโรคพิษบา สุนัขและแมว 
4.จัดประชุม/อบรมใหความรูแกแกเจาของสัตว
เล้ียง/ผูนําชุมชนในการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

100,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ปองกันและ
ควบคมุ
โรคติดตอใน
ชุมชน/
โรงเรียน 

1.จัดรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยงุลายและใสทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลายในชมุชน   ทุก 3 เดือน 
2.สุมลูกน้ํายุงลายในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
3.จัดประชุมคณะกรรมการ/เครือขายการดําเนินงาน
ปองกันและควบคมุ 
4.ทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อปองกันโรคติดตอท่ีพบบอย 
5.จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคตดิตอท่ีพบบอยในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
6.ควบคุมโรคตดิตอที่พบบอยในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ีเชน โรคไขเลอืดออก โรคมือ เทา ปาก โรค
ไขหวัดใหญ เปนตน 
7.จัดประชุมคณะกรรมการ/เครือขายเพื่อสรปุผลการ
ดําเนินการโครงการ 

60,000 หองประชุม
เทศบาลฯและ
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

งานปองกัน
และควบคุม

โรค 
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

            

12 
 
 
 
 

 

โครงการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
โรคเอดส  
ในเด็กและ
เยาวชน 

1.ประสานผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตเิร่ืองการปองกันโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
3.ทําสื่อประชาสมัพันธเกี่ยวกับโรคเอดส 

30,000 -โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล  
 

งานปองกัน
และควบคุม

โรค 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

13 โครงการ
พัฒนา
โรงเรียน
สงเสริม
สุขภาพสู
ระดับเพชร 

1.ติดตามประเมินโรงเรียนสงเสริมสขุภาพเพื่อให
โรงเรียนผานเกณฑ 
2.อบรมผูนํานักเรียนและผูนําเยาวชน 
3.เยี่ยมผลการดําเนินงานชมรมเดก็ไทยทําได 
4.โรงเรียนมีความพรอมสามารถพฒันาสูเกณฑ
การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

40,000 โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
จํานวน 11 
โรงเรียน 

งานสงเสรมิฯ
กอง

สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

คุณภาพชีวิตแม
และเด็ก 

1.อบรมใหความรูหญิงวัยเจรญิพันธุ หญิง
ตั้งครรภ และหญิงหลังคลอด  
2.เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด 
3.สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
4.สงเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ป 

40,000 มารดาและ
ทารกหลังคลอด
ในเขตเทศบาลฯ 

งาน
สงเสริมฯ

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

            

15 โครงการสงเสรมิ
ทันตสุขภาพเด็ก
และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

1.จัดกิจกรรมหนูนอยฟนไมผ ุเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
2.จัดกิจกรรมใหความรูผูปกครองในการดแูลทันตสขุภาพ 
3.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและทาฟูออไรด
วานิชเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย 
4.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการ
แปรงฟนเด็กชั้นประถมศกึษาปที่ 1,3,6 
5.จัดกิจกรรมเคลือบปดหลุมรองฟนและบริการทัน
ตกรรมตามความเหมาะสมแกเด็กประถมศึกษาปที ่1 
6.จัดกิจกรรมบริการสงเสริมปองกัน ฝกแปรงฟนให
สะอาดและบริการทันตกรรมตามความเหมาะสมแก
เด็กประถมศกึษา 
7.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชอปากและใหความรูใน
การดูแลชองปากเด็กมัธยมศึกษาปที่ 1 
8.จัดกิจกรรมใหความรูดานทันตสขุภาพแกผูสูงอายุ
ในชมรมฯ เทศบาลฯ 
9.จัดกิจกรรมตรวจ คัดกรองรอยโรคในชองปากและ
บริการทันตกรรมตามความเหมาะสม 

80,000 -ในเขตเทศบาล 
-ในเขตเทศบาล 
 
-ศพด.วัดไทรย 
 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล และ รร.
วิทยาศึกษา 

“ 
 “ 

 
“ 

ในเขตเทศบาลฯ 
 
ในเขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสขุ

ฯ 

            

16 โครงการ
พระราชดําริ  
ดานสาธารณสุข 

1.ทําแผนลงชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ
และสนับสนุนใหชุมชนเขียนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข อยางนอย 3 โครงการ อุดหนุนจากเทศบาลฯ 
2.ติดตามการดําเนินโครงการและสรุปผลการ
ดําเนินงานของแตละชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน 

320,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล ฯ 

งานสขุภาพ
ภาค

ประชาชน
กอง 

สาธารณสขุฯ 

            

- 27- 



 

ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

สุพรรณบุรีเมือง 
นาอยู ฟนฟูดูแล
สิ่งแวดลอม 

1.สนับสนุนชุมชน/องคการ/สถานประกอบการ
ใหมีกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมูลฝอย 
 1.1 กิจกรรมรณรงคอนุรกัษแมน้ํา คูคลอง  
 1.2 จัดทอดผาปาขยะรีไซเคลิ 
 1.3 การศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรูแก
อาสาสมคัรทองถิ่นรักษโลก(อถล.),ชมรม
สขุภาพและสิ่งแวดลอมชุมชน 
 1.4 การจดักิจกรรมสงเสริมสรางการเรียนรู
เพื่อลดและคัดแยกขยะ นาํขยะไปใชประโยชน 
 1.5 การจัดประชาคมการจัดการขยะในชุมชน 
 1.6 กิจกรรมการเสริมสราง การเรียนรู 
จิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการขยะ
ใหกับเยาวชนในสถานศึกษา 
1.7 การประชุมและการอบรมใหความรู
หลักการขยะดวยหลัก 3 RS แกผูนําชุมชน 
ผูนําองคกร บริษัทหางราน 
2.การสงเสริมและพัฒนาเครอืขายดาน
สิ่งแวดลอม 
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการรวบรวมเก็บขนและกําจัด 
4.การพัฒนาฐานขอมลูสารสนเทศ และสือ่
เพื่อการเรียนรูดานการจัดการขยะมลูฝอย 
5.จัดอบรมรวมพลคนรักขยะ 
6.สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางศนูยเรียนรู
การจัดการมลูฝอยในโรงเรียน 

400,000 ในเขต
เทศบาลฯ 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวติผูสูงอายุ 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดอบรมใหความรูตามวัตถุประสงค
และหลักสูตรที่กําหนด 
- ศึกษาดูงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 
- สรุปรวบรวมประมวลผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
และจังหวดั
ใกลเคียง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

           

2. โครงการชุมชน      
สีเขียว 

- อบรม/รณรงค/สงเสริม การรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
- ออกรานจําหนายสินคา / ตลาดนัดสี
เขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 ชุมชนทั้ง 16 
ชุมชน และ 
เทศบาล 
เมืองสุพรรณบุรี 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

           

                  

- 29 - 



 

 

ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการแขงขันกีฬา 

เยาวชน ประชาชน 
ขาราชการสวนทองถิ่น 
พนักงานจางเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ีและ
ฝกอบรมกีฬาองคกร
ปกครองทองถิ่น  

- จัดการแขงขันกีฬานักเรยีน เยาวชน และ
ประชาชน 3 ครั้ง  
- จัดสงนักเรียน เยาวชนและประชาชนเขารวม
การแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น  ๆ5 ครั้ง 
- จัดฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกับนักเรียน
และเยาวชน เชน ฟุตบอล , ฟุตซอล , วอลเลยบอล , 
เซปคตะกรอ จํานวน 1 คร้ัง 100 คน 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 ในจังหวดั
สุพรรณบุร ี

และตางจังหวดั 

กองการศึกษา             

2. โครงการสงเสริม
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ดานกีฬาของโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาล 

- จัดหาอุปกรณการเรียน / เครื่องใชประจําวัน 
อุปกรณกีฬาไวใชในการฝกซอมและเขารวม
การแขงขัน 

- จัดหาผูฝกซอมกีฬาท่ีมีความ สามารถดาน
กีฬาและเพ่ือเปนพ้ืนฐานเตรียมขยาย
การศึกษาในระดับสูงขึ้น 

1,500,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

3. 
 
 
 
 

โครงการวันสําคัญ        
ทางสถาบันพระมหา-
กษัตริย 

-  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

-  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ 

-  จัดงานตางๆ  ที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย จํานวน 3 คร้ัง 

1,000,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 

            

4. 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่น 

-  จัดงานประเพณีลอยกระทง 
-  จัดงานวันขึ้นปใหม (ทําบุญตักบาตร) 
-  จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาต ิ

1,700,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

- จัดงานประเพณีสงกรานต 
- จัดงานแหเทียนพรรษา 

- จัดงานประเพณีท้ิงกระจาด  
- จัดงานวนัครู 

- จัดงานวันเยาวชนแหงชาต ิ

- จัดงานวันสําคัญทางศาสนาท่ีมไิดกําหนดไว 

               

5. โครงการเยาวชนคนดี
ศรสีุพรรณ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจติสํานึกและสงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค 11 ประการ 

100,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 

กองการศึกษา             

6. โครงการสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ 

- จัดประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
ในระดับเทศบาล  จํานวน 1 ครั้ง ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 
ระดับประเทศ จํานวน 1 คร้ัง 

50,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

7. โครงการประกวด
มารยาท 

- จัดการสาธติและประกวดมารยาท ตาม
แบบที่ถูกตองตามประเพณขีองไทย 

50,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

8. โครงการเขาคายชุมนุม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
เนตรนารี 

- จัดสงนักเรียนตัวแทนในการเขารวม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสอื ยุวกาชาดและ
เนตรนารี ในระดับภาค ระดับประเทศ 

150,000 จังหวัดท่ีเปน
เจาภาพในกา

การรจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา             

9. โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดของ
สถานศึกษา 

- จัดอบรมโครงการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

80,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืง

สุพรรณบุรี หรือ
นอกสถานที ่

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการปรับปรุง

สัญญาณไฟจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจรใน
เขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- คาตดิตั้งและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
และเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

2,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 

สํานักปลดัฯ             
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเทีย่ว 
แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการกอสราง

ปรับปรุงอาคารสถานที่
ของหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- กอสรางปรับปรุงซอมแซมบานพักพนักงาน
เทศบาล (รองปลัดเทศบาล) จํานวน 1 แหง 

1,030,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลัด ฯ             
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเทีย่ว 
แผนงานการศึกษา 

 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการกอสราง

ปรับปรุงอาคารสถานที่
ของหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 - ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
ประตูสาร จํานวน 1 แหง 

400,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

 - ปรับปรุงหองนํ้าหองสวมในบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 1 วดัประตูสารจํานวน 1 แหง 

600,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

 - กอสรางปอมยามดูแลรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 1 หลัง 

300,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

  - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดประตูสาร จํานวน 1 แหง 

100,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

  - ปรับปรุงหองน้ํา หองสวมในบริเวณโรงเรียน
เทศบาล ๒ วดัปราสาททอง 

600,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

  - ปรับปรุงภูมิทัศน โดยรอบบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 2 วดัปราสาททอง 

100,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

  - กอสรางหลังคาโดมโคงภายในโรงเรียน
เทศบาล 3 วดัไชนาวาส จํานวน 1 แหง 

3,800,000 รร. ท.3 กองการศึกษา             

  - กอสรางฐานพระพุทธรูป ขนาด 3 ม. X 3 ม. 
ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน  
จํานวน 1 แหง 

300,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             

  - กอสรางหลังคาโคง พรอมเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปู พ้ืนยางบริเวณสนามเด็กเลน ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรบีัวบาน จํานวน 1 แหง 

550,000 รร. ท..4 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการชวยเหลือ

ประชาชน 
- ชวยเหลือ  สงเคราะห มอบเครื่องยังชีพแก 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติ เชน 
อัคคีภัย  อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

800,000 ในชุมชนทั้ง 16 
ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการก อสร า ง

ปรับปรุงอาคารสถานที่
ของหนวยงานในสังกัด
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
สุพรรณบุรี(สวนเฉลิม
ภัทรราชินี) 

- คากอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีของ
หนวยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(สวนเฉลิมภัทรราชินี) ดังน้ี 
1.1 ปรบัปรุงพ้ืนหลังคาชั้น 1 บริเวณโถง
ทางเขาภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี เปนเงนิ 
386,000 บาท 
1.2 ปรบัปรุงระบบแงเหตุเพลิงไหมอาคาร
หอคอย ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี เปนเงิน 
623,660 บาท 
1.3 ปรบัปรุงระบบไฟแสงสวางใตน้ํา 
บริเวณผาน้ําตก ภายในสวนเฉลมิภัทรราชินี 
เปนเงิน 741,980 บาท 

1,751,640 
 

สวนเฉลิมฯ 
 

กองชาง 
 

            

2. โครงการปรับปรุง
โคมไฟสาธารณะ 

- ปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 
9.00 เมตร โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอร
โซเดียม 150 วตัต และ 250 วัตต เปนโคม
หลอดไฟ LED ขนาด 85 วัตต พรอมอุปกรณ 
(พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ดังน้ี 

8,516,000  กองชาง             

  2.1 ถนนแสนคําทอง จํานวน 9 ตน   เปน
เงนิ 279,000 บาท   
2.2 ซอยแยกถนนเณรแกว(ขางรานเสมาทอง)  
จํานวน 4 ตน เปนเงิน 124,000 บาท   
2.3 ซอยแยกถนนเณรแกวทิศเหนือฝ ง
ตะวันออก (ทางเทาหมูบาน บัวคลี โครงการ 
6) จํานวน 8 ตน เปนเงิน 248,000 บาท 

 ถนนแสนคําทอง 
 

ซอยแยกถนนเณรแกว
 

ซอยแยกถนนเณร
แกวทิศเหนือฝง

ตะวันออก 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2..4 ซอยแยกถนนเณรแกวทิศเหนือฝงตะวันออก (หนาราน

เต็นทกวยเตี๋ยวตมยํา) จํานวน 8 ตน เปนเงนิ 248,000 บาท 
2..5 บนสะพานขามไปวัดพระรูป จํานวน 8 ตน เปนเงิน 
248,000 บาท 

 ซอยแยกถนนเณรแกวทิศ
เหนือฝงตะวันออก 
บนสะพานขามไปวัดพระ

รูป 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

            

  2.6 ถนนพันคําซอย 1 จํานวน 5 ตน เปนเงนิ 155,000 บาท 
2.7 ถนนพันคําซอย 2 จํานวน 7 ตน เปนเงิน 217,000 บาท 
2.8 ถนนนางพิม (ลานจอดรถบัส) จํานวน 2 ตน เปนเงิน  
62,000  บาท 
2.9 ถนนนางพิม ซอยตรงขามหอคอย  จํานวน 4 ตน   
เปนเงิน 124,000 บาท 
2.10 ถนนเณรแกว ซอย 1 จํานวน 6 ตน เ ป น เ งิ น 
186,000 บาท 
2.11 ถนนเณรแกวซอย 2 จํานวน 7 ตน เ ป น เ งิ น 
217,000 บาท 
2.12 ถนนเณรแกวซอย 3 จํานวน 7 ตน เ ป น เ งิ น 
217,000 บาท 
2.13 ถนนเณรแกวซอย 4 จํานวน 5 ตน เ ป น เ งิ น 
155,000 บาท 
2.14 ถนนเณรแกวซอย 5 จํานวน 5 ตน เ ป น เ งิ น 
155,000 บาท 
2.15 ถนนเณรแกวซอย 6 + แยกขวา จํานวน 13 ตน  
เปนเงิน 403,000 บาท 
2.16 ถนนเณรแกว ซอย 7 จํานวน 11 ตน เ ป น เ งิ น 
341,000 บาท 

 ถนนพันคําซอย 1 
ถนนพันคําซอย 1 

ถนนนางพิม          
(ลานจอดรถบัส) 

ถนนนางพิม ซอยตรง
ขามหอคอย 

ถนนเณรแกว ซอย 1 
 

ถนนเณรแกว ซอย 2 
 

ถนนเณรแกว ซอย 3 
 

ถนนเณรแกว ซอย 4 
 

ถนนเณรแกว ซอย 5 
 

ถนนเณรแกว ซอย 6   
+แยกขวา 

ถนนเณรแกว ซอย 7 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 

 
กองชาง 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2.17 ถนนเณรแกว ซอย 8 จํานวน 13 ตน เ ป น เ งิ น

จํานวน 403,000 บาท 
2.18 ถนนเณรแกวซอย 9 จํานวน 6 ตน เ ป น เ งิ น 
186,000 บาท 
2.19 ถนนเณรแกว ซอย 11 จํานวน 5 ตน เ ป น เ งิ น 
155,000 บาท 
2.20 ถนนเณรแกว ซอย 12 จํานวน 12 ตน เ ป น เ งิ น 
372,000 บาท 
2.21ซอยแยกถนนเณรแกว(ซอยขางสุพรรณมอเตอร)  
จํานวน 5 ตน   เปนเงิน 155,000 บาท 
2.22 ถนนขุนแผน ซอย 1 จํานวน 8 ตน  เปนเงิน 
248,000 บาท 
2.23 ถนนขุนแผน ซอย 3 จํานวน 6 ตน  เปนเงิน 
186,000 บาท 
2.24 ถนนขุนแผน ซอย 5 จํานวน 2 ตน  เปนเงิน 
62,000 บาท 
2.25 ถนนขุนแผน ซอย 7 จํานวน 4 ตน  เปนเงิน 
124,000 บาท 
2.26 ถนนขุนแผน ซอย 9  ติดตั้งใหม จํานวน 3 ตน    
เปนเงิน 146,000 บาท 
2.27 ซอย อ.สุลักขนา (ขางบานบรรจง-อ.สุลักขนา) 
จํานวน 6 ตน เปนเงิน 186,000 บาท 
2.28 ถนนหลวงนายฤทธิ์ (แยกบานเลขที่ 13) จํานวน 8 ตน  
เปนเงิน 248,000 บาท 

 ถนนเณรแกว ซอย 8 
 

ถนนเณรแกว ซอย 9 
 

ถนนเณรแกว ซอย 11 
 

ถนนเณรแกว ซอย 12 
 

ซอยแยกถนนเณรแกว 
 

ถนนขุนแผน ซอย 1 
 

ถนนขุนแผน ซอย 3 
 

ถนนขุนแผน ซอย 5 
 

ถนนขุนแผน ซอย 7 
 

ถนนขุนแผน ซอย 9 
 

ซอย อ.สุลักขนา 
 

ถนนหลวงนายฤทธิ์ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2.29 ถนนประชาธิปไตยซอย 6 จํานวน 7 ตน  เปนเงิน 

217,000 บาท 
2.30 ถนนนางลาวทอง(วัดหอยโขง) จํานวน 8 ตน  เปนเงิน 
248,000 บาท 
2.31 ถนนประชาธิปไตย ซอย 2  จํานวน 9 ตน  เปนเงิน 
279,000 บาท 
2.32 ถนนดาบฟาฟน ซอย 1  จํานวน 15 ตน  เปนเงิน 
465,000 บาท 
2.33 ถนนดาบฟาฟน ซอย 3  จํานวน 18 ตน  เปนเงิน 
558,000 บาท 
2.34 ถนนดาบฟาฟน (หนาบานเลขที่ 28 และ26/7) 
จํานวน 5 ตน เปนเงิน 155,000 บาท 
2.35 ถนนขุนชาง ซอย 6  จํานวน 6 ตน  เปนเงิน 
186,000 บาท 
2.36 ถนนขุนชาง ซอย 1 (หนาบานเลขที่169/17) 
จํานวน 6 ตน  เปนเงนิ 186,000 บาท 
2.37 ถนนขุนชาง ซอย 2 (แยกบานเลขที่115/9) จํานวน 
12 ตน  เปนเงิน 372,000 บาท 

 ถนนประชาธิปไตย
ซอย 6 

ถนนนางลาวทอง 
 

ถนนประชาธิปไตย 
ซอย 2   

ถนนดาบฟาฟน ซอย 
1 

ถนนดาบฟาฟน ซอย 
3 

ถนนดาบฟาฟน  
 

ถนนขุนชาง ซอย 6  
 

ถนนขุนชาง ซอย 1 
 

ถนนขุนชาง ซอย 2    

             

3 โครงการ
เปลี่ยน
สายไฟฟา
ใตดิน 

- เปลี่ยนสายไฟ NYY 3 x 10 มม. ทอรอยสาย HPDE  
เสนผาศูนยกลาง 50 มม. ทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 
นิ้วตร่ึงครอบคอนกรีต ดังนี ้
3.1 ถนนขุนแผน เปนเงิน 53,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป 
3.2 ถนนเณรแกว ฝงตะวันออก (เริ่มจากไฟแดงตลาดสด
เทศบาล 4  ถึงหางโรบินสัน) เปนเงิน 867,200  บาท  

2,343,200  
 
 

ถนนขุนแผน 
 

ถนนเณรแกว ฝง
ตะวันออก 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

  ตั้งจายจากเงนิรายได 364,600 บาท  และตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป 502,600 บาท 
3.3 ถนนขุนชาง ฝงตะวันตก (เร่ิมจากวัดศรบีัวบาน – 
ถนนมาลัยแมน)  เปนเงิน  1,423,000 บาท 

  
 

ถนนขุนชาง ฝงตะวันตก

             

4 โครงการ
กอสราง
ปรับปรงุ
ถนน 

- กอสรางปรับปรุงถนน  ดังน้ี 
4.1 ปรับปรงุเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายน้ํา ในผิวจราจรถนน
พลายงาม ซอย 1 เปนฝาเหล็กหลอ  ขนาด 0.80 x 0.80 
เมตร จํานวน 50 ฝา   เปนเงินจํานวน 1,150,000 บาท 

4,778,000  
ถนนพลายงาม ซอย 1 

กองชาง             

  4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายนํ้า ในผิวจราจร
ถนนหลวงหาญ เปนฝาเหล็กหลอขนาด 0.80 x 0.80 เมตร 
จํานวน 40 ฝา  เปนเงินจํานวน 899,000 บาท 
4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายน้ํา ในผิวจราจร
เปนฝาเหล็กหลอ ถนนสมภารมีขนาด 0.80 x 0.80 เมตร  
จํานวน 48 ฝา  เปนเงินจํานวน 1,079,000 บาท 
4.4 กอสรางถนนลาดยางถนนเณรแกวซอยกลางตอนใตฝง
ตะวันออก กวางประมาณ  4.00 เมตร ยาวประมาณ 
188.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 752 ตารางเมตร 
เปนเงินจํานวน 500,000 บาท 
4.5 กอสรางทอระบายน้ํา ถนนหมื่นหาญ บริเวณหนา
โรงเรียนสุพรรณภูมิ พรอมเปลี่ยนทอ HDPE ขนาด Ø 
0.60 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม 57.00 เมตร 
ปรับปรุงคันหินทางเทา    กวาง 1.50 เมตร พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพักความยาวรวม 57.00 เมตร เปนเงินจํานวน 
1,150,000 บาท 

 ถนนหลวงหาญ 
 
 

ถนนสมภารม ี
 
 

ถนนเณรแกวซอยกลาง
ตอนใตฝงตะวันออก 

 
 

ถนนหมื่นหาญ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

5 โครงการ
ติดตั้งเสา
ไฟฟา
สาธารณะ 

- ติดตั้งเสาโคมไฟฟาแสงสวาง ชนิดกิ่งเดียวสูง 9 เมตร โคม
หลอด LED  110 วัตต จํานวน 10 ตน พรอมอุปกรณและ
ตูควบคุมไฟฟาจํานวน 1 ชุด บริเวณถนนริมคลองสงนํ้า
ชลประทาน 1 ขวา 1 ซาย (บริเวณโรงแรมสองพันบุรี) 

675,000 บริเวณโรงแรม      
สองพันบุร ี

กองชาง             
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการเทศบาล

เคลื่อนที ่
- จัดบริการดานตางๆ ออกไปใหบริการ
ดานตางๆแกประชาชนในชุมชนให
ครอบคลุม ทั้ง 16 ชุมชน 

300,000 
 

ในชุมชนทั้ง 
16  ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจัดตั้งกลุม
เยาวชนในชุมชน 
(อายุ 15-25 ป) 

-  จัดตั้งกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชน / 
จัดการอบรมสัมมนา  และจัดกิจกรรม
นันทนาการระหวางสมาชิกของกลุม
และหนวยงานที่เก่ียวของ 

40,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เ ทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการชุมชน
สัมพันธ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการระหวางชุมชน
และหนวยงาน ที่เกี่ยวของและกิจกรรมการ
ออกรานจําหนายสินคาและผลิตภณัฑท่ี
ชุมชนผลิต 

250,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. โครงการพอดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
เพื่อเทิดทูนพระคุณพอระหวางชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- จัดซุมภาพภาพ 
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรพอดีเดนประจําป  

40,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5. โครงการแมดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตริย
เพื่อเทิดทูนพระคุณแมระหวางชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- จัดซุมถายภาพ 
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรแมดีเดนประจาํป  

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการประชุม 

สัมมนาคณะ 
กรรมการชุมชน
ประจําเดือน 

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนาประจําเดือน
ทั้ง   ในและนอกสถานที่เปนประจําทุก
เดือน 

50,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

7. โครงการแกไข
ปญหาชุมชนแออัด
และพัฒนาที่อยู
อาศัย 

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดู
งานในพื้นที่หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

80,000 ในชุมชนทั้ง  
16 ชมุชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

8. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการ
ชุมชนและสมาชิก
องคกรชุมชน 

- จัดอบรมสัมมนาใหความรูดานตางๆ 
และศึกษาดูงานในเรื่องนั้น  ๆ

900,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และนอก
สถานที่ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

9. โครงการดนตรีเพ่ือ
ประชาชน 

- จัดการประกวดดนตรีฝกอบรมใหความรู
แกเด็ก เยาวชนหรือผูสนใจ ในเรื่องดนตรี 
 

100,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

10. โครงการชุมชน
เขมแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 

- จัดประชาคม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ
ฝก อบรมเก่ียวกับเรื่อง      ยาเสพติด 

100,000 ในชุมชนทั้ง  
16 ชมุชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

11. โครงการคนดี      
ศรีสุพรรณ 

- เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติใหกับ
ผูกระทําตนเปนตัวอยางที่ดีในชุมชน 
- เพ่ือสรางเสริมจิตสํานึกในการพัฒนาคน
และสังคมตามแบบอยาง   11 ประการ 

50,000 ในชุมชนทั้ง  
16 ชมุชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

- 43 - 



 

 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ความรุนแรงตอเด็ก
และสตร ี

- จัดอบรมใหความรูแกเด็ก และสตรี ใน
ชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน  

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

13. โครงการเตรียมความ
พรอมประชากรสู
สังคม ผูสูงอาย ุ

- เพ่ือสรางความเขาใจ ความตระหนักและ  
ความสําคัญ จําเปนในการเตรียมความ 
พรอมบุคลากรเขาสูวัยสูงอาย ุ

200,000 ในชุมชนทั้ง  
16  ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

14. โครงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือสํารวจ
ขอมูลผูมีสิทธไิดรับ
เงินสงเคราะหเบ้ีย   
ยังชีพฯ (ผูสูงอายุ     
ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ผูปวยโรคเอดส) เพื่อ
ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

1.จัดเตรียมบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิไดรับ
เบ้ียยังชีพฯ ตามปงบประมาณ  
2. . เตรียมแบบคาํขอลงทะเบียนฯ , หนังสือมอบอํานาจ 
3. จัดสงหนังสือแจงการรับลงทะเบียนฯ 
แกผูมีสิทธฯิ ประธานชุมชน หัวหนาสวน
ราชการ และคณะผูบริหาร 
4. บันทึกสรปุ/ รวบรวม/รายงานขอมูลผูมี
สิทธิฯ ใหคณะผูบริหาร และจังหวัดฯ ทราบ 
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิฯ เพื่อประชาสัมพันธ 
และตรวจสอบสิทธิ์ฯ 
6. สรุปรวบรวมประมวลผลและประเมินผล
งานใหคณะผูบริหารทราบ 

50,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

15. โครงการเติมความสุข
ผูสูงวัยใสใจผูพิการ 
สรางงาน
ผูดอยโอกาส 
  

- จัดกิจกรรม/อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ตาง  ๆตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอและ
ตามที่ เทศบาลกําหนด. 
 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.) 

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนาใหความรูแก
เด็ก สตรี เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชน
ทั่วไป พอแม ผูปกครอง และเครือขาย ที่
เก่ียวของ   

10,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

17. โครงการสงเสริม
อาชีพตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

- จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ตางๆ ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอ
และตามท่ี เทศบาลกําหนด 

480,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

       
 
 

  
 
 

  

18 โครงการจัดตั้ง
รานคาชุมชน 

- จัดอบรม/ ประชุม/สัมมนา/รณรงค/
สงเสริม/สนับสนุนเก่ียวกับการสงเสริม 
อาชีพ การจัดตั้งกลุมสหกรณ กิจกรรมการ 
ออกรานจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน 
สินคา พื้นเมือง และผลิตภัณฑ  OTOP 

200,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

19. โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ
สินคา OTOP 

- จัดอบรม/ ประชุม/สัมมนา กิจกรรม
สงเสริม/ สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน สินคาพื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ  OTOP 

100,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

20. โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว 

- จัดอบรม/ ประชุม/สัมมนา จัดกิจกรรม
สงเสริม/ สนับสนุน ปรับปรุงภูมิทัศน 
พัฒนา สงเสริมโบราณสถานที่สําคัญใน
ชุมชนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและฝกอบรมเด็ก เยาวชนใน
ชุมชนใหเปนมัคคุเทศกประจําชุมชน 

400,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานงบกลาง 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการสราง

หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอาย ุ

- จายเปนเบ้ียยงัชีพสําหรบัผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรทีั้ง 16
ชุมชน จายตามขั้นบันได  

31,252,800 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

จายเปนเบีย้ยังชีพสําหรับผูพิการในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทั้ง 16ชมุชนจาย
คนละ 800 บาท / เดือน 

4,848,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูปวยโรคเอดส 

จายเปนเบ้ียยังชีพสําหรับผูปวยโรคเอดส  
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรทีั้ง 16
ชุมชน จายคนละ 500 บาท /เดอืน 

210,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน พ.ศ. 2562 

หนวยงาน กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี(หนวยงานภายนอก) 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการประชุมสัญจรภาคี

เครือขายผูประกอบการจําหนาย
อาหาร แผงลอย ตลาดสด 

1.1 เปนเจาภาพจัดประชุมสญัจร
ภาคีเครือขายผูประกอบการจําหนาย
อาหาร แผงลอย ตลาดสด จํานวน 
10 อาํเภอ ๆ ละ 6 คน รวม 60 คน 
เปนคาอาหารกลางวัน หัวละ 100 
บาท และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
หัวละ 25 บาท 
 

7,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 

สํานักงาน
สาธารณสขุ

จังหวัด
สุพรรณบุร ี
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.1.1 งานบรหิารงานคลัง 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว - เกาอี้สาํนักงานสําหรับผูปฏิบัต ิมี
ลอเลือ่น มีพนักพิงสูงโยกได และมีที่
เทาแขนทั้ง 2 ขาง จํานวน 6 ตัว 

24,000 งาน
ผลประโยชน 

กองคลัง  
 

           

                  

1.2 แผนงานการศึกษา  1.2.1 งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องปรับอากาศขนาดไม
นอยกวา 30,000 บีทียู 
ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 
30,000  บีทียู ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน
พรอมติดตั้ง จํานวน 29 เคร่ือง 

1,165,800 รร. ท.2,3,4 
 

กองการศึกษา             

2 ตูล็อกเกอร  18  ชอง - ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 15 ตู 105,000 รร. ท.1,2 กองการศกึษา             
3 โตะ – เกาอี้ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 
- โตะ-เกาอี้ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 (พลาสติกไฟเบอร) 
จํานวน 120 ชุด 

180,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

4 โตะ - เกาอี้ นักเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 

- โตะ-เกาอี้ สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 
จํานวน 24 ชุด 

72,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             
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ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โตะ – เกาอี้ สแตนเลส 
สําหรับโรงอาหาร 

- โตะ – เกาอี้ สแตนเลส ใชสําหรบัโรง
อาหาร จํานวน 70 ชุด 

385,000 รร. ท.1,2 กองการศึกษา             

6 โตะครู ระดับ 7-9 พรอม
เกาอี้ลอเลื่อนมีพนักพิง 

- โตะคร ูระดับ 7-9 พรอมเกาอี้ลอเลื่อน 
มีพนักพิงจํานวน 10 ชุด 

50,000 รร. ท.3 กองการศึกษา             

7 เครื่องโทรสาร แบบใช
กระดาษธรรมดา 

- เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดาจํานวน 1 เคร่ือง 

30,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

8 พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม 
ขนาดไมนอยกวา24 นิ้ว 

- พัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม ขนาดไมนอย
กวา 24 นิ้ว จํานวน 20 ตัว 

58,000 รร. ท.1,2 กองการศึกษา             

9 พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ําไม
นอยกวา 93 ลิตร 

- พัดลมไอเยน็ ขนาดเติมน้ําไมนอยกวา 
93 ลิตร จํานวน 11 ตัว 

253,000 รร. ท.1,2 
ศพด.วัดไทรย 

กองการศึกษา             

1.3 แผนงานสาธารณสุข  1.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เกาอี้อเนกประสงค - เกาอี้อเนกประสงคแบบมีลอเลื่อน
และมีที่เทาแขน จํานวน  5 ตัว 

15,000 กอง
สาธารณสขุฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

                  

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   1.4.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ชุดรับแขกกระจกกลม - ชุดรับแขกกระจกกลม พรอมเกาอี้ 4 
ตัว จํานวน 1 ชุด 

15,000 หองกองชาง กองชาง 
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1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   1.4.2 งานไฟฟาถนน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เกาอี้พลาสตกิ - เกาอี้พลาสติก มีพนักพิง จํานวน 
500 ตัว 

50,000 ในเขต
เทศบาล ฯ 

งานจัดสถานที่
กองชาง 

            

2 โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 5 
โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 7 
โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 9 

- โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 5,7,9 จํานวน
3 ชุด 
 

60,000 ในเขต
เทศบาล ฯ 

งานจัดสถานที่
กองชาง 

            

3 ตูลิ้นชักเอกสารเหล็ก 15 
ลิ้นชัก 

- ตูลิ้นชักเอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก 
ขนาดกวาง 37 ซม. สูง 130 ซม. ลึก 
45 ซม. จํานวน 1 ตู 

5,400 หองกองชาง งาน
สถาปตยกรรม 

กองชาง 

            

4 ตูเอกสารเหล็ก บานเลือ่นทึบ - ตูเอกสารเหล็ก บานเลื่อนทึบ กวาง 
115 ซม. สูง 85 ซม. ลึก 40 ซม. 
จํานวน 2 ตู 

8,400 หองกองชาง งาน
สถาปตยกรรม 

กองชาง 

            

5 ตูเอกสารติดผนัง - ตูเอกสารติดผนัง โครงอลูมิเนียม ผนัง
ไมอัด บานเลื่อนกระจก ขนาดความยาว 
7.35 เมตร สูง 2.35 เมตร ลึก0.60 
เมตร จํานวน 1 ตู  

120,000 หองกองชาง กองชาง             

1.5 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน  1.5.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โทรศัพทแบบตั้งโตะ
สํานักงาน 

โทรศัพทแบบตั้งโตะสํานักงาน 
จํานวน 1 เคร่ือง  

4,990 หอง 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 

       2.1 แผนงานเคหะและชมุชน  2.1.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 
110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัต ิ

- รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 110 ซซีี 
แบบเกียรอัตโนมัต ิ จํานวน 1 คัน 

48,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
 

            

      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน  2.1.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน - รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวตัต แบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คนั 

950,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

2 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
แบบเปดขางเททาย 

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 
แบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คัน 

2,119,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

3 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  
แบบอัดทาย 

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสบูไมต่าํกวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 2 คัน 

4,800,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

4 รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร - รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร ขนาด
ความจุไมนอยกวา 4 ลูกบาศกเมตร เปน
รถบรรทุกชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล  

2,400,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา        
ตัวกระบะบรรทุกถังคอนเทนเนอรสรางดวย
แผนเหล็ก สวนพ้ืนใชแผนเหล็กหนาไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร ชุบเคลือบผิวปองกัน
สนิม ตัวถังบรรทุกขยะขนาดความจุไมนอย
กวา 4 ลูกบาศกเมตรผนังดานขางใชแผน
เหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร ฝาปด – 
เปดดานบนใชแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 2 
มิลลิเมตรสวนพ้ืนใชแผนเหล็กหนาไมนอย
กวา 4  มิลลิเมตร จํานวน 1 คัน 

               

      2.1 แผนงานเคหะและชมุชน  2.1.3 งานบําบัดน้ําเสีย  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 รถดั๊มเปอร - รถดั๊มเปอร ขนาดความจุ 900 ลิตร 
จํานวน 1 คัน 

120,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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 3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร 

             3.1 แผนงานการศกึษา   3.1.1 งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องฉีดน้ําแรงดนัสูง - เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เคร่ือง 10,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

            3.2 แผนงานสาธารณสุข   3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องพนหมอกควัน - เคร่ืองพนหมอกควัน ปริมาตรการฉีดพน
น้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง        
ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร กําลัง
เครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา จํานวน  
2 เครื่อง 

118,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน  3.3.1 งานบําบัดนํ้าเสีย  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ปมแชดดูโคลนและน้ําเสยี - ปมแชดูดโคลนและน้ําเสีย ขนาด 
750 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง 

1,500 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 

             4.1 แผนงานการศกึษา  4.1.1 งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ชุดไมโครโฟนหองประชุม - ชุดไมโครโฟนหองประชุมสามารถ
บันทึกเสียงได พรอมม ีAnti-Feedback 
ในตัว สําหรับผูเขารวมประชุม รวม 11 คน 
พรอมตดิตั้งใหใชงานได จํานวน 1 ชดุ 

190,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

2 ตูลําโพงอเนกประสงค - ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 น้ิว 
แบบเคลื่อนท่ี พรอมไมคลอย จํานวน 11 
เครื่อง 

109,000 รร.ท.2,3 กองการศึกษา             

   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  4.2.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM   - วิทยุสือ่สารระบบ VHF/FM  จํานวน 4 
เครื่อง โดยมีคณุลักษณะดังนี ้ขนาด 5 
วตัต คลื่นความถี่ 245 MHz - 245.9875 
MHz พรอมซองหุมเคร่ือง และอุปกรณครบชุด 

10,200 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
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4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  4.3.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องรับสัญญาณและไมคไรสาย - เคร่ืองรับสญัญาณและไมคไรสาย 2 ตัว 
สําหรับใชในการปฏิบติังานนอกสถานที่
และออกหนวยเคลือ่นท่ี จํานวน 1 ชดุ 

12,550 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เครื่องรับสัญญาณและไมคไรสาย
แบบครอบศรษีะ 

- เครื่องรับสญัญาณและไมคไรสายแบบ
ครอบศรีษะ 2 ตัว สําหรับวิทยากรใช
บรรยายในการฝกอบรม จํานวน 1 ชดุ 

13,150 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 แทนยืนบรรยายขยายเสียง
เอนกประสงค 

- แทนยืนบรรยายขยายเสียงเอนกประสงค 
จํานวน 1 ตัว                             

75,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 
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5. ประเภทครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 
5.1 แผนงานการศึกษา  5.1.1 งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 กลองถายภาพ(DSLR)  
ระบบดิจิตอล 

- กลองถายภาพ(DSLR) ระบบดิจิตอลความ
ละเอียด 20 ลานพิกเซล จํานวน 1 เคร่ือง 

19,300 รร.ท.2 กองการศึกษา             

2 เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม 

- เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมพรอม
อุปกรณจํานวน 2 ชุด 

16,000 รร.ท.3 กองการศกึษา             

                  

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  5.2.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ไฟไซเรนภาคสนาม ระบบ     
โซลาเซลล 

- ไฟไซเรนภาคสนามระบบโซลาเซลล 
จํานวน 2 ชุด 

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
 

            

2 กลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 

- กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ความ
ละเอียด 16 ลานพิกเชล จํานวน 1 กลอง 

13,600 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
 

            

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  5.3.1 งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแขง็ชุมชน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร - เครื่องมลัติมีเดยีโปรเจคเตอร พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 เคร่ือง              

30,300 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 จอรับภาพพรอมขาตั้ง - จอรับภาพ ขนาด 70 x 70 พรอม
ขาตั้ง จํานวน 1 ชุด 

4,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โตะวางเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร   

- โตะวางเครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร  
จํานวน 1 ตัว 

5,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โทรทัศน แอล อ ีด ี - โทรทัศน แอล อ ีด ีขนาดไมนอยกวา 
55 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 

23,200 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 
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6. ประเภทครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
6.1 แผนงานการศึกษา   6.1.1 งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 กลองจุลทรรศน  ชนิด 2 ตา  - กลองจุลทรรศน  ชนิด 2 ตา สําหรับ  
การสอน จํานวน 5 ตัว 

175,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

                  

                  

 

- 58 - 



 

7. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
      7.1 แผนงานการศกึษา     7.1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เคร่ืองซักผา แบบธรรมดา - เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรมั จํานวน 1 เครื่อง 

18,000 รร.ท.2 กองการศกึษา             

2 ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส ชนดิ 
4 หัวกอก 

- ตูทําน้าํเย็นสแตนเลส ชนิด 4 หัวกอก 
ความจ ุ60 ลิตร พรอมตดิตั้ง จํานวน 5 ตู 

100,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

3 ถังตมน้ํารอนไฟฟาสแตนเลส - ถังตมน้ํารอนไฟฟาสแตนเลส ขนาด 
14.5 ลิตร จํานวน 1 ใบ 

11,000 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             

      7.2 แผนงานเคหะและชมุชน  7.1.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง - เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เปนเครื่องตัด
หญาแบบสะพาย เคร่ืองยนตขนาดไมนอย
กวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซ ีพรอมใบมีด จํานวน 3 เครื่อง 

28,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ถังคอนเทนเนอร - ถังคอนเทนเนอร เพื่อใชรองรับขยะ ขนาด
ความจุ 4 ลูกบาศก เมตร มีโครงสรางที่
แข็งแรงอยูภายนอก ภายในภาชนะเรียบเพ่ือ
สะดวกในการเทขยะมูลฝอย มีฝาเปด-ปด ทํา
ดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 
ผนังดานขางทําดวยเหล็กแผนหนาไมนอย
กวา 3 มิลลิเมตร พ้ืนภาชนะทําดวยเหล็ก
แผนหนาไมนอยกวา  4 มิลลิเมตร ภายในถัง
พนสีกันสนิมอยางดี 2 ชั้น จํานวน 10 ลูก 

800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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8. ประเภทครุภณัฑโรงงาน 
8.1 แผนงานการศึกษา    8.1.1 งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศกึษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบ
มือถอื 

- เล่ือยวงเดือนไฟฟา แบบมือถอื ขนาด 
9 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 

6,900 รร.ท.2 กองการศึกษา             

                  

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน  8.2.1 งานบําบัดน้ําเสีย  

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว - เครื่องเจียร ขนาด 4 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง 1,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 สวานไฟฟาแบบแทนเจาะ - สวานไฟฟาแบบแทนเจาะ ขนาด 13 
มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง 

4,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ปมลมแบบไมใชน้ําชนิด
เสียงเงยีบ 

- ปมลมแบบไมใชนํ้าชนิดเสียงเงียบ ขนาด 
25 ลิตร จํานวน 1 เคร่ือง 

8,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 คีมย้ําตะปูรีเวท - คีมย้ําตะปูรีเวท จํานวน 1 ชุด 500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 เครื่องมือชางบล็อกลม - เคร่ืองมือชางบล็อกลม ขนาดแกนบล็อก
ครึ่งน้ิว จํานวน 1 ชุด 

3,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 ปนพนสีพรอมถังพนสี
ขนาดเล็ก      

- ปนพนสีพรอมถังพนสีขนาดเล็ก     
2 ลิตร 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 
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9. ประเภทครุภณัฑสํารวจ 
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน  9.1.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 ไมสตาฟ - ไมสตาฟ ความยาว 4 เมตร แบบมีระดับน้ํา 
จํานวน  2 อัน 

3,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง 
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10. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

          10.1 แผนงานบริหารทั่วไป   10.1.1 งานวางแผนและสถิติ 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ 

- คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณประกอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอร , เครื่องปริ้นเตอร , เครื่อง
สํารองไฟ พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด 

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองวิชาการฯ             

10.2 แผนงานการศึกษา     10.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 คอมพิวเตอรสําหรับใช
ประกอบการเรียนการสอน 

- คอมพิวเตอรสําหรับใชประกอบการเรียน
การสอน พรอมโตะวางคอมพิวเตอรและ
เกาอี ้พรอมอปุกรณและติดตั้งพรอมใชงาน 
จํานวน 20 ชดุ 

600,000 
 
 
 

รร.ท.2 กองการศึกษา             

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล 

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สาํหรับงาน
ประมวลผล พรอมตดิตั้งโปรแกรม จํานวน 
1 เครือ่ง 

21,000 รร.ท.2 กองการศกึษา             

          10.3 แผนงานสาธารณสุข   10.3.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โปรแกรมการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจง
พรอมติดตั้ง        

- จัดซื้อโปรแกรมการออกใบอนุญาตและ
หนั งสื อรับรองการแจ งพร อมติ ดตั้ ง       
จํานวน 1 โปรแกรม 

100,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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10.4 แผนงานเคหะและชุมชน   10.4.1 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล 

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2  จํานวน 2 เครื่อง 

60,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

10.4 แผนงานเคหะและชุมชน   10.4.2 งานไฟฟาถนน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
สําหรับกระดาษหนากวาง 36 นิ้ว  

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรบักระดาษ
หนากวาง 36 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

140,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพมิพ  
(Ink Tank Printer)   

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ  (Ink Tank Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด  A4 จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 หองกองชาง กองชาง 
 

            

10.4 แผนงานเคหะและชุมชน  10.4.3 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โปรแกรมชั่งน้ําหนัก
รถบรรทุกขยะ  

- จัดซือ้โปรแกรมชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 โปรแกรม 

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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10.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  10.5.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ ครภุัณฑ รายละเอียดของครภุณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล 

- เค ร่ืองคอมพิวเตอร สํ าหรั บงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 19 น้ิว) พรอมอุปกรณและติดตั้ง
โปรแกรม จํานวน 2 ชุด 

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตัง้ถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) พรอม
อุปกรณและติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 

8,600 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เครื่องสํารองไฟฟา - เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

5,600 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล พรอมอุปกรณและติดตั้ง
โปรแกรม จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 
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11. ประเภทครุภัณฑอื่นๆ 
11.1 แผนงานสาธารณสุข   11.1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เครื่องทําสลบสุกรดวยไฟฟา - เคร่ืองทําสลบสุกรดวยไฟฟา จํานวน 1 
เครื่อง เปนเครื่องชอตทําใหสลบดวยไฟฟา 
ใชระบบไฟฟา 220 V. ชุดคีมชอตทํา
ดวยสแตนเลส พรอมมือจับมีฉนวนอยาง
หนาหุม สามารถปรับแรงดันไฟฟาใน
การชอตได 2 ระดับ ที่ 250 โวลท 
สําหรับหมูน้ําหนักไมเกิน 90 กิโลกรัม 
และท่ีระดับแรงดัน 300 โวลท สําหรับ
หมูน้ําหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป ใชระบบ
อิเล็คทรอนิคสควบคุมกระแสชอต เวลา
ที่ชอตประมาณ 10 วินาที ไมเปน
อันตรายตอผูใชงาน ชุดคีมชอตสามารถ
ถอดแยกทําความสะอาดได มีชุดแขวน
คีมชอตติดผนัง 1 ชุด ตัวเคร่ืองมีอุปกรณ
วัดคาแรงดันไฟฟา ท่ีใชในการชอต 

144,000 โรงฆาสัตว
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสขุฯ 

            

2 ตะขอแขวนซากสุกร - จัดซือ้ตะขอแขวนซากสุกร ตะขอคลองทํา
ดวยกัลปวาไนซ ขนาด 35 x 12 มม. ยาว 
16 เซนติเมตร ตะขอแขวนทําดวยสแตนเลส 
304 เสนผาศูนยกลาง 16 มม. ความยาว 
14.7 เซนติเมตร รับน้ําหนักได 250 
กิโลกรัม ตะขอมีน้ําหนักเบา จํานวน 50 อัน 

150,000 โรงฆาสัตว
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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