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คาํกลาวนํา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจายประจําป 
กลาวคือเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรวบรวมแผนงานโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งที่เปนงบประมาณของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ดําเนินการเอง และโดยงบประมาณ
ของหนวยงานอื่น ที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น     
เพื่อเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ของแตละปงบประมาณ 

  ในการน้ี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สวน
ราชการทุกภาคสวน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผน ที่ใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ฉบับน้ี ในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

  เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี จักไดนําแผนการดําเนินงานน้ีไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชน
ในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตอไป 
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คาํนํา 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่
ตองการดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ตองดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้งที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนก
รายละเอียดที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และแผนงานเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

  เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี หวงัเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผูบริหาร และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น
ของผูบริหารดวย 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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สวนที่ 1  บทนาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 1  บทนํา 
 

1.1  บทนาํ 
       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ  กับการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดวาใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดมุงหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะ
พื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทาน้ัน แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปน
องคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล  
         เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ปซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาเทศบาล
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนาในชวง 5 ป (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อ
จัดทํางบประมาณประจําป มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ อปท. พ.ศ. 2548 และท่ี
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.03/ว6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบที่กําหนด
ตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนา
ทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับ
หนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและ
ประมวลผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึน 

       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางด ี

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

       1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณน้ัน เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณา
การทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง  ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 

                2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธภิาพ   
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                    3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 
                        3.1 งบประมาณรายจายประจํา งบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดาํเนินการ) 
                        3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม           
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจายอื่น  ๆที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                   3.3 โครงการ/กิจกรรมกาพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 
                        3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ หนวยงานอ่ืน  ๆ       
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุม
พื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวตอเน่ืองระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป
ยังหนวยงานตาง  ๆที่เกี่ยวของ 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ  ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชน
ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที ่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี ้

 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนดําเนินงาน และเสนอใหผูบริหารทองถิ่นประกาศ 
เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นทรายโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วนั 
                  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 
3 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และหนวยงานตาง ๆ  
จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน จะแบงเปน 2 สวน คือ  
             สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย  
                     1) บทนํา  
                     2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  
                     3) ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                     4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
             สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 
                     1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
                     2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
                     3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.02/1) 
            ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีใหความเห็นชอบ
รางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 
วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
             1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
             2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธภิาพ 
             3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
             4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
             5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
             6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวเิคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตาม
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอยางถูกตอง 
                   

************************************ 
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แผนผังขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 

รวบรวมแผนงาน  / โครงการ 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนฯตอนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
- ปดประกาศใน 15 วันนับจากวันท่ีประกาศ 

- ปดประกาศไวอยางนอย 30 วนั 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

หนวยงานอื่น 
- อปท. 

- ราชการสวนกลาง 

- สวนภูมิภาค 

- รัฐวิสาหกิจ 

- หนวยงานอื่น ๆ           

ที่ดําเนินการในพ้ืนที่   

ของอปท. 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

สวนที่ 2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ โดยนําเสนอ ดังน้ี 
  2.1 บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01) 
           แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอย
ละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมดของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
           การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร 
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดรอยละของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ เม่ือลงแตละ
ยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย ผลของการคิดรอยละของ
โครงการทั้งหมด และงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
           แบบ ผด. 02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน  โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดอืนกันยายนอีกปหน่ึง 
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด. 02/1) 
           แบบ ผด. 02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี
ลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเร่ิมจากเดอืนตุลาคมของปหน่ึงไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บัญชจีาํนวนครุภัณฑที่ไดดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาทองถ่ิน



 
 

 
สวนท่ี 2   

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 
 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการ  

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและการเมือง 
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
17 

 
15.04 

 
7,299,200 

 
5.05 

 
-  สป. , วช. , กค. 

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.89 950,000 0.66 -  สป. 
1.3 แผนงานการศึกษา 1 0.89 9,491,880 6.56 -  กศ. 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 
1 
4 

0.89 
0.89 
3.54 

105,000 
5,487,900 
401,470 

0.07 
3.79 
0.28 

-  สธ. 
-  สธ, กช. 
-  สส. 

รวม 25 22.12 23,735,450 16.41 7  หนวยงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
2.1   แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
4 

 
3.54 

 
9,800,000 

 
6.77 

 
-  สป.  

2.2 แผนงานการศึกษา 17 15.04 35,539,770 24.57 -  กศ. 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 17 15.04 3,150,000 2.18  -  สธ. 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.7  แผนงานงบกลาง 

1 
1 

10 
2 

0.89 
0.89 
8.85 
1.77 

300,000 
200,000 

5,780,000 
2,432,340 

0.21 
0.14 
4.00 
1.68 

  -  สธ, กช. 
-  สส. 
-  กศ. 
-  สป. 

รวม 52 46.02 57,202,110 39.55 5  หนวยงาน 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
1 

 
0.89 

 
1,800,000 

 
1.25 

 
- สป. 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.77 830,000 0.57 - สส. 
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 13 11.50 19,339,960 13.37 - กช. 

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานงบกลาง 

17 
3 

15.04 
2.65 

2,970,000 
38,767,200 

2.05 
26.80 

- สส. 
- สส. 

รวม 36 31.86 63,707,160 44.04 3 หนวยงาน 

รวมทั้งสิ้น 113 100.00 144,644,720 100.00 7 หนวยงาน 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ สป.   =   สํานักปลัดเทศบาล     วช.   =   กองวิชาการและแผนงาน     กค.   =   กองคลัง     กศ.   =   กองการศึกษา     สธ.   =   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กช.   =   กองชาง            สส.   =   กองสวัสดิการสังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจดัการเลือกตั้งระดับ

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 

3,000,000 
 

 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของผูบริหารและคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนการงาน  และเจาหนาที่    
ที่เก่ียวของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
การงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ศึกษาดูงาน  

600,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 
 

            

3 โครงการพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะ     
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี  

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร  
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง           
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของศึกษา
และดูงาน รวมประมาณ 150 คน 

300,000 
 
 
 

 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 
 

 

            

4 โครงการพัฒนาจริยธรรมของ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล  
และลูกจางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

-  จัดอบรมฝกปฏิบัติใหความรูเก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานแกผูบริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง จํานวน 2 ครั้ง 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

งานการ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัฯ 
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แบบ ผด.02 
 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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  ลูกจางสังกัดเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรีทุกคน 

10,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 
 

งานการ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัฯ 
 

            

6 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางของ
เทศบาลที่ไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหม 

- จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จํานวน 100 คน 

- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนเิทศ
นักศึกษาที่มาฝกงานที่เทศบาลอบรม
เปนเวลา 1 วัน 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 

            

7 โครงการปฐมนิเทศและปจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝกงานเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

- ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝกงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ 

- จัดปฐมนเิทศและปจฉิมนเิทศนักศึกษา
ฝกงานเทศบาล เปนเวลา 1 วัน 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 

            

8 โครงการการบริหารองคกรสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดี
ดานการปองกันการทุจริต 

- จัดอบรม/กิจกรรมการบริหารองคกรสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีดีดาน
การปองกันการทุจริต 

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

 งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

9 โครงการจดัซื้อเครื่องมือ
(ครุภัณฑ)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด 
2.โต ะพับอเนกประสงค  ขาเหล็ กชุ บ
โครเมี่ยมตัวโตะเปนไมอัดปุดวยโฟเมกา 
ขนาด 120x43x75 ซม. จํานวน 100 ตัว 
3. เก าอ้ี บุ นวม(หั วโค งมน) ขนาด 
44x55x91 ซม. ขาชุบโคเมียมอยางดี 
จํานวน 200 ตัว 

40,000 
 

200,000 
 
 

150,000 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

สํานักปลัดฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องบันทึกเสียง พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 เครื่อง 
5. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จํานวน 1 คัน 
6. เครื่องฟอกอากาศ ขนาดพ้ืนท่ี 25 
ตร.ม. จํานวน 1 เครื่อง 
7. โทรศัพทแบบตั้ งโต ะสํานักงาน 
จํานวน 5 เครื่อง 
8. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 
 
9.เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด     
1 กอก จํานวน 2 เครื่อง 
10. เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นแบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 
 

868,000 
 

25,900 
 

35,000 
 

30,000 
 

26,800 
 

25,100 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 

            

10 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

- จัดประชุม , จัดทําแบบฝกหัด และการ
จัดทํ าเอกสารทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) จํานวน
1๐0 เลม การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 70 เลม 
และแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 
2563 จํานวน 80 เลม 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ 
 
 

            

11 โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกบุคลากรภายใน
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุแีละ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุจีํานวน 100 คน 

70,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

งานนิติการ 
กองวิชาการฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจดัทําวารสาร
รายงานกิจการเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดทําวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ประจําป จํานวน 8,000 เลม 

280,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

13 โคร งการจั ด ทํ า ว ารสาร
จดหมายขาวเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีราย 4  เดือน 

- จัดทําวารสารจดหมายขาวราย 4 เดือน 
จํานวน 3 ครั้งๆละ    6,000 เลม 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

14 โครงการจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ 

- จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 10,000 
ฉบับ 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

15 โครงการปรับปรุงและยกราง
เทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเรื่องปรับปรุงและ
ยกรางเทศบัญญัติเทศบาลฯ จํานวน 100 
คน 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ 
 

            

16 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
(ครุภัณฑ) เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกองวิชาการและ
แผนงาน 

1.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด 
2. แฟรชเสริมภายนอก จํานวน 1 ตัว 
 
3. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 
จํานวน 1 ตัว 
4. ชุดถายทอดสดนอกสถานท่ี Outside 
Broadcasting จํานวน 1 ชุด 
5. จอแสดงภาพ LED ขนาด 5 ตร.ม. 
จํานวน 1 จอ 

55,000 
 

19,900 
 

23,500 
 

492,000 
 

498,000 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
 

            

17 โครงการอบรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจเรื่องภาษี 
และคาธรรมเนียมของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

- 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 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองคลัง             

- 11 - 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล (แผนงาน
รักษาความสงบภายใน) 

1. ชุดผจญเพลิงปองกันความรอน 
พรอมเครื่องชวยหายใจ แบบอัด
อากาศ จํานวน 1 ชุด 
2. เครื่องสบูน้ํา ขนาดไมนอยกวา 
5.3 แรงมา พรอมทอพญานาค
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ยาว 
12 ฟุต จํานวน 4 ชุด 

3. ปรับปรุงโครงสรางและเปลี่ยนถัง
น้ําของรถยนตดับเพลิง มิตซูบิชิ 
ทะเบียน บต 4377 สุพรรณบุร ี

400,000 
 

 
50,000 

 
 
 

500,000 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

งานปองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 
 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 
 
 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา 

1. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวนขนาด
ไมนอยกวา 40,000  บีทียู ชนดิตั้งพื้น
หรือแขวนพรอมตดิตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องฟอกอากาศ สําหรับตั้งพื้น 
จํานวน 1  เครื่อง 

62,700 
 
 

39,500 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

 
กองการศึกษา 
 

 
 

           

  3. กลองถายภาพดจิิตอล (DSLR)ระบบ
ดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 24.2
เมาะพิเซล พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

38,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

  4. กลองบันทึกวีดีโอพรอมอุปกรณ     
จํานวน 1  ชุด 

44,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

  5. เครื่องบันทึกเสียง  จํานวน  1  เครื่อง 4,290 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

  6. กระติกน้ํารอน ความจุ 3  ลิตร 
พรอมอุปกรณ จํานวน  1  เครื่อง 

1,490 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

  7. กระติกน้ํารอน ความจุ 14  ลิตร 
พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง 

13,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

  8. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน  1 ชุด 

22,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

  9. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 
30,000  บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
พรอมติดตั้ง จํานวน 51 เครื่อง 

2,050,200 รร. ท.1,3,4 กองการศึกษา             

  10. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาดไมนอยกวา 30,000  บีทียู   
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพรอมติดตั้ง 
จํานวน 15 เครื่อง 

705,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. ถังนํ้าแบบสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 

2,000  ลิตร จํานวน  1  ถัง  
15,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

  12.โตะ-เกาอี้ สาํหรบัโรงอาหาร จํานวน 60 ชุด 660,000 รร. ท.2,3 กองการศึกษา             

  13.โตะ – เกาอ้ี นักเรียน สําหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาล จํานวน 36 ชุด 

144,000 รร. ท.1,2 กองการศึกษา             

  14. พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ําไมนอยกวา 93  
ลิตร จํานวน  17  ตัว 

207,000 รร. ท.1,2 กองการศึกษา             

  15.เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 
จํานวน  2  เครื่อง 

60,000 รร. ท.1,2  กองการศึกษา             

  16. ตูเหล็กใสหนังสือ  จํานวน  10  ตู 54,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
  17. ตูล็อกเกอร  18  ชอง จํานวน  8  ตู 64,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
  18. โตะ – เกาอี้ นักเรียน 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จํานวน  50 ชุด 
60,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

  19. โตะ – เกาอี้ นักเรียน 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน  100 ชุด 

60,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

  20. กระดานไวทบอรด  จํานวน  18  ชุด 90,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

  21. พัดลมชนิดโคจร ขนาด 18  นิ้ว จํานวน 30  
เครื่อง 

66,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  22. พัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม ขนาดไมนอยกวา 24  
นิ้ว จํานวน  10  เครื่อง 

29,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  23. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2  ช้ัน จํานวน 10 ชุด 85,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  24. ตูเหล็กแบบ 2  บาน  จํานวน  6 ชุด 33,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  25. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง 10,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  26. ชุดเครื่องเสียงหองเรียน จํานวน 13  ชุด 45,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             

  27. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพรอมอุปกรณ  
จํานวน 2 เครื่อง 

16,000 รร. ท.3 กองการศึกษา             

  28. เครื่องฉายภาพ  3 มิติ จํานวน 1  เครื่อง 20,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             

  29. เครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรแจคเตอร 
จํานวน  2  ชุด 

55,400 รร. ท.4 กองการศึกษา             

  30. หมอหุงขาวชนิดแกส ความจุไมนอยกวา    
5 ลิตร จํานวน  7  ใบ 

70,000 รร. ท.1,3 กองการศึกษา             

  31. ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน  1  ตู 35,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             
  32. ตูแชอาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต จํานวน  1  ตู 66,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             
  33. เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  

จํานวน  2  เครื่อง 
36,000 รร. ท.2,4 กองการศึกษา             

  34 เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง 13,000 รร.ท.4 กองการศึกษา             
  35. เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 

มิลลิเมตร จํานวน  1  ชุด 
15,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

  36. คอมพิวเตอร Multifuntion ชนิดเลเซอร/ 
ชนิด LED สีจํานวน 2 เครื่อง 

36,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

  37. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ส ีNetwork      
แบบที่ 1 จํานวน 4  เครื่อง 

20,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

  38. จอ INTERACTIVE  LED TOUCH SCREEN 
ขนาด 64.5  นิ้ว จํานวน 9  เครื่อง  

810,000 รร.ท.1,2,3 กองการศึกษา             

  39. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง 

21,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

แบบที่ 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน  34  เครื่อง 

1,040,000 รร.ท.2,3,4 กองการศึกษา             

  41. คอมพิวเตอรสําหรับใชประกอบการเรียนการ
สอน พรอมโตะวางคอมพิวเตอรและเกาอี้  
จํานวน  20  ชุด 

600,000 รร. ท.3 กองการศึกษา             

  42. เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาว - ดํา   
(30 หนา/นาที)  จํานวน 5  เครื่อง 

44,500 รร. ท.3 กองการศึกษา             

  43. โตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ลอเลื่อน 
จํานวน  20  ชุด  

40,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             

  44. หองเรียนอัจฉริยะ  จํานวน  3  ชุด 1,500,000 ศพด.วัดไทรย กองการศึกษา             
  45. เครื่องเลนสนามกลางแจง ขนาด 

4.5X6X3.6m  พรอมติดตั้ง จํานวน  1  ชุด 
390,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
แขวน ขนาด 24,000 BTU  
(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครื่อง 
 

 

32,400 
 

 
 

 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานธุรการ) 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

 
 

           

  2 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จาํนวน 1 ตู 
 

9,400 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานสตัวแพทย) 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

  3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 20,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 

30,600 กองสาธารณสุขฯ 
(งานทันตกรรม) 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

  4.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด  
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

30,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานทันตกรรม) 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

  5.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จาํนวน 1 เครื่อง 

2,600 กองสาธารณสุขฯ 
(งานทันตกรรม) 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการจดัซือ้เครื่องมือ

(ครุภัณฑ)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง 

1. เกาอี้พลาสติก มีพนักพิง จํานวน 
500 ตัว 
 

100,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

 

 

2. ชุดรับแขกโซฟาหนังชนิดท่ีนั่งยาว  
1 ตัว ที่นั่งเดี่ยว2 ตัว พรอมโตะกลาง 
พ้ืนปูกระจก 1 ตัว จํานวน 1 ชุด 

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

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

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  4.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  5. เครื่องคอมพิวเตอร ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง 

92,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  6.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง  

8,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  7.เครื่องพิมพเอกสารสีมลัติฟงกชั่น     
A 3 จํานวน 1 เครื่อง 

58,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  8.อุปกรณอานบตัรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง 

700 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  9.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครือ่ง 

2,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  10. เครื่องเจีย/ตดั แบบมือถือ ขนาด 5 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

5,500 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. สวานไฟฟาชนิดกระแทก จํานวน       
1 เครื่อง 

1,600 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  12. ชุดขับกวานระบบมอเตอรไฟฟา
สําหรับเสาสูง จํานวน 1 ชุด 

280,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  13. เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  14.รถบดสั่นสะเทือน จํานวน 1 คัน 300,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  15. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จํานวน  1 
คัน 

1,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  16. รถบรรทุก(ดีเซล) ชนาด 6 ตัน 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน 

2,500,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  17. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต
เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง 

9,100 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  18. เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบนํ้าพญานาค 
จํานวน 1 เครื่อง 

82,400 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  19. ถังคอนเทนเนอร จํานวน 10 ใบ 800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  20. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน     
2 เครื่อง 

19,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  21. รถเข็นขยะ ชนิด 2 ลอ จํานวน 10 คัน 20,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  22. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 
BTU จํานวน 2 เครื่อง 

57,200 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
สัมมนาคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 
ชุมชน และครือขายที่เก่ียวของ 

50,000 ในเขตเทศบาล               
และชุมชน 
ทั้ง 16  แหง 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการจดัทําแผนชุมชน - จัดประชุม ,จัดทําแบบฝกหดั และ
การจัดทําเอกสารแผนชุมชน 
จํานวน 50 เลม 

40,000 ชุมชนทั้ง 16 
ชุมชนและ

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

    

       

 

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

 - สํารวจและจัดเก็บขอมลูพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนา /ประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การฝกอบรม 

200,000 
 

ชุมชนทั้ง 16  
ชุมชนและ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            
4 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ(ครุภัณฑ)

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม 

 1. เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3  
จํานวน 1 เครื่อง 

3,990 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   2. ลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 น้ิว 
แบบเคลื่อนท่ี พรอมไมคลอย จํานวน     
1 เครื่อง 

8,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   3. ไมโครโฟนแบบมีสายความยาว 
20 เมตร จํานวน 2 ตัว 

3,980 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

   4. คอมพิวเตอร สําหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 พรอม
อุปกรณและตดิตั้งโปรแกรม 
จํานวน 2 เครื่อง 

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครือ่ง 

8,600 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

  6. เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 800 
VA  จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

          
  

   7. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับงานประมวลผล พรอม
อุปกรณและตดิตั้งโปรแกรม 
จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการฝกอบรมเครือขาย

ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยา
เสพติด ศตศ.เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

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

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

สํานักปลดัฯ             

2 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 

-  สนับสนุนงบประมาณ 
ศอ.ปส.จ.สพ. ตามหนังสือจังหวัด
สุพรรณบรุ ีท่ี สพ 0017.6/ ว 49 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และ

พ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดัฯ             

3 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
ชนิด IP camera จํานวน 
16 ชุมชน 
 

-  ติดตั้งกลองวงจรปดชนิด IP 
camera ครบทั้ง 16 ชุมชน
พรอมอุปกรณและติดตั้ง 
จํานวน 80 ชุด 

8,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

สํานักปลดัฯ             

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล 3 อาคาร 
1 และอาคาร 2 
 

-  ปรับปรุงพื้นที่อาคารตลาด อาคาร 
1 และอาคาร 2 ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 

1,500,000 ตลาดสด
เทศบาล 3 

 

กองคลัง             
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศึกษา 

 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 และ
บุคลากรทางการศกึษา 
 

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

700,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี      

และนอกสถานที่    

กองการศึกษา 
 

            

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับพนักงานครูเทศบาล 
และบุคลากรทางการศึกษา 

-  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร
ทางดานคอมพิวเตอรสําหรับ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

3. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทําสื่อ
การเรยีนการสอน 

-  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร
ผูบริหารและพนักงานครูเทศบาล 

70,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

4. โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรมพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  จัดอบรม ฝกปฏิบตั ิใหความรู
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา 

150,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและ

สํานักปฏิบตัิธรรม
ในจังหวัด
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการอบรมการจัดทํา

แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาสําหรับ
พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานจาง และ
บุคลากรทางการศกึษา 

-จัดประชุมอบรมการจัดทําแผนและ 
งบประมาณทางการศึกษา 

350,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

6. โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการมาตรฐาน
และการประกันคณุภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลสุพรรณบุร ี

-  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
-  จัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินฯ 

80,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

7. โครงการงานมหกรรม
ทางวิชาการ 

-  -ประกวดแขงขันทางวิชาการและจัด
นิทรรศการทางวิชาการ 
- ก ระดับเทศบาล 
 ข ระดับภาค 
 ค ระดับประเทศ 

600,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

และเทศบาล
ตาง ๆที่เปน

เจาภาพ 

กองการศึกษา 
 

            

8. โครงการแขงขันคนเกง -  -การแขงขันคดัเลือกนักเรียนคนเกง 
- ก ระดับเทศบาล 
 ข ระดับจังหวัด 
 ค ระดับประเทศ  

80,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

และเทศบาล
ตาง ๆที่เปน

เจาภาพ 

กองการศึกษา             

9. โครงการแสดงผลงาน
นักเรียนและครูสถานศึกษา
ในสังกัดกดัเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- แสดงผลงานนักเรียนและครู
สถานศึกษา 
- จัดมอบประกาศนยีบัตรสําหรับ
นักเรียนที่จบช้ันอนุบาล  และการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

150,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท)   

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการเตรียมความพรอม
การสอบ O - NET 

- จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- เตรียมความพรอมการสอบ O – NET 
ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 

150,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

11. โครงการประกวด แขงขัน
งานศลิปหัตถกรรม 
นักเรียน 

- จัดประกวด แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ของนักเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี

 ก ระดับเทศบาล 
 ข ระดับเขต 
 ค ระดับภาคและประเทศ 

300,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

12. โครงการโรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่น 

- จัดอบรมประชุมเพื่อเพิ่มทักษะ และ
ฝกปฏิบัติ พรอมจัดกิจกรรมให
พนักงานคร ูและนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี

50,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

13. โครงการเขาคายคุณธรรม - จัดอบรมเขาคายคุณธรรมใหกับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

50,000 วัดตางๆใน
จังหวัด

สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

14. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

- จัดอบรมพัฒนาคุณภาพนักเรยีน
ระดับปฐมวัย 

70,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

15. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเจาภาพ
ระดับกลุมจังหวัด (ภาคกลาง
ตอนลาง)(เงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

-จัดประชุมคณะกรรมการการ
ประสานงานวิชาการระดับภาคกลาง
ตอนลาง 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา              
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(หมายเหตุ
งบประมาณผลักสง
ใหกับสถานศกึษาซึ่ง
ดําเนินตามไตรมาส/
ภาระงาน) 

- สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวัน 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
- คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ

เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

- คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบรหิาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สู 

 “ ศูนยการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

- คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง  

- คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน 

- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

-คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- คาพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กดอยโอกาส 

-คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 
(SBMLD) 

32,389,770 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

เมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ทองถ่ิน ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
(รายหัว) 
- คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครขูอง
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

-เงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนคาใชจาย ใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด) 
-เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของทองถ่ิน             
(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายการ
จัดการศึกษา ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

               

2. โครงการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพตดิและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

- จัดอบรมภูมิคุมกันยาเสพตดิและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

200,000 ในและนอกเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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  โครงการบานสวย

เมืองสะอาด 
   1.พัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ในชุมชน บานเรือน วัด โรงเรียน ชุมชน 
รั้ว ถนน ทางเทา ตรอกซอย แมน้าํ คู
คลอง ทางระบายน้ํา ใหมีความสะอาด 
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
   2.พัฒนาศักยภาพของพนักงานจาง 
ลูกจาง เจาหนาที่เทศบาล ซึ่งมีสวน
เก่ียวของในการรักษาความสะอาด โดย
จัดอบรม ศึกษาดูงาน และประชุมชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงาน 
   3.สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม 
เครือขายภาคประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพในการรักษาความสะอาด 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
   4.จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี 
สารชีวภาพ เพ่ือใชในการรักษาความ
สะอาด 
   5. จัดใหมีกิจกรรมการประกวด สรร
หาบุคล หนวยงานที่เปนตัวอยาง 
ตนแบบของการปฏิบัติงานดูแลรักษา
ความสะอาดพรอมมอบรางวัล 

80,000 เขตเทศบาลฯ 
และนอก
สถานที ่

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการตลาด

สดนาซื้อ 
1.พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตลาดสดนาซื้อ ท้ังเรื่องความสะอาด  
ความเปนระเบียบเรยีบรอย 
2.จัดใหมีการจดัโซนอาหารปลอดภยัโดยการตรวจ
และออกปายรับรองอาหารปลอดภัยเพ่ือให
ผูบรโิภคสามารถเลือกซื้อผัก ผลไม เนื้อสัตว หรือ
วัตถุดิบในการปรุงอาหารท่ีปลอดภัย 
3.จัดใหมคีณะกรรมการไตรภาคีประกอบดวย 
ภาครัฐผูคาและผูบรโิภค และพัฒนาศกัยภาพ
คณะกรรมการ โดยการประชุม สัมมนาและศึกษา 
ดูงาน 
4.กิจกรรมอบรมผูประกอบตลาด 
5.กิจกรรมตรวจสารปนเปอนในวัตถดุบิในตลาด 

30,000 เทศบาลฯและ
ตลาด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

3 โครงการพฒันา
งานสขุาภิบาล
อาหารและน้าํ 
 

1.กิจกรรมการตรวจสอบ แนะนําดานสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการ ตามเทศบญัญตัิเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี
2.กิจกรรมการตรวจสอบ แนะนําดานสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการตามเทศบญัญตัเิทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
3.กิจกรรมการตรวจเฝาระวังความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสําหรับใชประกอบอาหาร 
4.กิจกรรมตรวจตรวจสารโพลารในน้ํามัน  
5.ตรวจดานแบคทเีรียและตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรยี
ในน้ําและน้ําแข็งและตรวจเฝาระวังการจําหนาย
ผลิตภณัฑ  ไมมีมาตรฐาน 

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. 2562 พ.ศ. 2563 

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.กิจกรรมประชุมชี้แจง/อบรมผูประกอบการ

สถานที่สะสมอาหารในเขตเทศบาล 
7.กิจกรรมอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

               

4 โครงการอบรมผู
สัมผสัอาหาร 

-อบรมผูที่เก่ียวของกับอาหารในสถาน
ประกอบการจาํหนายอาหาร 
 

20,000 เทศบาลฯ งาน
สุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการจดั
กิจกรรม 
ออกรานจําหนายที่
ถูกสุขลักษณะ ใน
ชื่องานมหกรรม
อาหารอรอยและ
ของดีเมืองสุพรรณ 

   1. เตรยีมความพรอมกาํหนดแผนปฏิบัติ
การตามโครงการ 
   2.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
   3.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
   4.ประชาสมัพันธเชิญชวนรานคา 
ที่ไดรับการยกระดับมาตรฐาน 
เขารวมงานและรับฟงหลักเกณฑเง่ือนไข
การออกราน 
   5.จัดงานมหกรรมอาหารอรอยและ
ของดีเมืองสุพรรณ วันที่ 12 – 18 
กุมภาพันธ 2562 
   6. ประเมินผลการจดังาน 

1,200,000 เทศบาลฯและ
นอกสถานที่

ในเขต
เทศบาลฯ 

งาน
สุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 
เสรมิสวย 

1.อบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูประกอบการและเครือขายแตงผมเสรมิสวย 
2.ตรวจยกระดับรานแตงผมเสริมสวย 

60,000 เขตเทศบาลฯ
และ 

ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

งาน
สุขาภิบาล

และอนามัยฯ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

7 โครงการ
อาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม 

-อบรมและศึกษาดูงานใหกับอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก 

50,000 เทศบาลฯและ
ศึกษาดูงาน   
นอกสถานที ่

กอง
สาธารณสุข 

 

            

8 โครงการพัฒนา
สวมสาธารณะ 

-ตรวจยกระดับมาตรฐานสวม(HAS) 20,000 เขตเทศบาลฯ งาน
สุขาภิบาล

และอนามัยฯ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

9 โครงการเนื้อสัตว 
สะอาดปลอดภัย 

1.ตรวจสารเรงเน้ือแดงในเนื้อสุกรในโรงฆา
สัตว 
2.ตรวจสารเรงเน้ือแดงในเนื้อสัตวในราน
จําหนายและตลาดสด 

50,000 เขตเทศบาลฯ 
และโรงฆา

สัตว 

งานสัตว
แพทย 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

10 โครงการสัตว
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

1.ใหความรูแกเจาของสุนัขในการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
2.ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษบาสุนัขและแมว 
3.ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

300,000 
(เงินรายได 
100,000 
เงนิอุดหนุน 
200,000) 

ในเขต
เทศบาลฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ปองกัน
และ
ควบคุม
โรคตดิตอ
ในชุมชน/
โรงเรียน 

1.จัดรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายและใส
ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชน  ทุก 3 เดือน 
2.สุมลูกน้ํายุงลายในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
3.จัดประชุมคณะกรรมการ/เครือขายการ
ดําเนินงานปองกันและควบคมุ 
4.ทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อปองกันโรคติดตอที่พบบอย 
5.จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคตดิตอท่ีพบบอยใน
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
6.ควบคุมโรคติดตอที่พบบอยในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี เชน โรคไขเลือดออก โรคมือ เทา ปาก 
โรคไขหวัดใหญ เปนตน 
7.จัดประชุมคณะกรรมการ/เครือขายเพ่ือสรุปผล
การดําเนินการโครงการ 

60,000 หองประชุม
เทศบาลฯและ
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

งานปองกัน
และควบคมุ

โรค 
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

            

12 
 
 
 
 

 

โครงการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
โรคเอดส  
ในเด็กและ
เยาวชน 

1.ประสานผูมสีวนเก่ียวของในการดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตัเิรื่องการปองกันโรคเอดส
และโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ 
3.ทําสื่อประชาสมัพันธเก่ียวกับโรคเอดส 

30,000 -โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
 

งานปองกัน
และควบคมุ

โรค 
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

      
 
 
 

 

      

13 โครงการ
พัฒนา
โรงเรียน
สงเสริม
สุขภาพสู
ระดับเพชร 

1.ติดตามประเมินโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพเพ่ือให
โรงเรียนผานเกณฑ 
2.อบรมผูนํานักเรียนและผูนาํเยาวชน 
3.เย่ียมผลการดําเนินงานชมรมเดก็ไทยทําได 
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. 2562 พ.ศ. 2563 

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.อบรมใหความรูหญิงวัยเจริญพนัธุ หญิง
ตั้งครรภ และหญิงหลังคลอด  
2.เย่ียมมารดาและทารกหลังคลอด 
3.สงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
4.สงเสรมิภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ป 

30,000 มารดาและ
ทารกหลังคลอด
ในเขตเทศบาลฯ 

งาน
สงเสริมฯ

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

15 โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็ก
และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

1.จัดกิจกรรมหนูนอยฟนไมผุ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
2.จดักิจกรรมใหความรูผูปกครองในการดแูลทันตสุขภาพ 
3.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและทาฟูออไรดวา
นิชเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย 
4.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการ
แปรงฟนเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1,3,6 
5.จัดกิจกรรมเคลือบปดหลุมรองฟนและบริการทันตก
รรมตามความเหมาะสมแกเด็กประถมศึกษาปที่ 1 
6.จัดกิจกรรมบริการสงเสริมปองกัน ฝกแปรงฟนให
สะอาดและบริการทันตกรรมตามความเหมาะสมแกเด็ก
ประถมศึกษา 
7.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชอปากและใหความรูในการ
ดูแลชองปากเด็กมัธยมศึกษาปที่ 1 
8.จัดกิจกรรมใหความรูดานทันตสุขภาพแกผูสูงอายุใน
ชมรมฯ เทศบาลฯ 
9.จัดกิจกรรมตรวจ คัดกรองรอยโรคในชองปากและ
บริการทันตกรรมตามความเหมาะสม 

50,000 -ในเขตเทศบาล 
-ในเขตเทศบาล 
 
-ศพด.วัดไทรย 
 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล และ รร.
วิทยาศึกษา 

“ 
 “ 

 
“ 

ในเขตเทศบาลฯ 
 
ในเขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการ

สงเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
สิ่งแวดลอม
ชุมชน 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตักิารเรื่องการปองกัน 
สงเสริม ฟนฟูสุขภาพและสิ่งแวดลอม ใหแก 
สสช./แกนนํา สุขภาพ 2 เดือน/ครั้ง หรือศึกษา
ดูงานนอกสถานที ่
2.สรุปและประเมินโครงการ 

600,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ  

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

17 โครงการ
พระราชดําริ  
ดานสาธารณสุข 

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

320,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล ฯ 

งานสุขภาพ
ภาค

ประชาชน
กอง 

สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สุพรรณบุรเีมือง
นาอยู ฟนฟูดูแล
สิ่งแวดลอม 

1.สนับสนุนชุมชน/องคการ/สถาน
ประกอบการใหมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณ
มูลฝอย 
 1.1 กิจกรรมรณรงคแมน้ํา คูคลอง ดวย
ระเบดิน้ําใส 
 1.2 จัดทอดผาปาขยะรไีซเคิล 
 1.3 จัดสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ 
 1.4 จัดตลาดสินคามือ 2 
 1.5 ขยะสานฝน 
 1.6 กจิกรรมการเสริมสรางจิตสํานกึและ
ความตระหนักในการจัดการขยะใหกับ
เยาวชนในสถานศึกษา 
2.การพัฒนาเครือขายดานสิ่งแวดลอม 
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการรวบรวมเก็บขนและกําจัด 
4.การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ และสื่อ
เพ่ือการเรียนรูดานการจัดการขยะใหทันสมัย
และใชประโยชนได 
5.จัดอบรมรวมพลคนรักขยะ 
6.สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางศนูยเรียนรู
การจัดการมูลฝอยในโรงเรียน 
 

300,000 เขตเทศบาลฯ 
และนอก
สถานที ่

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

- 35 - 



 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดอบรมใหความรูตามวัตถุประสงค
และหลักสูตรที่กําหนด 
- ศึกษาดูงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 
- สรุปรวบรวมประมวลผลและ
ประเมินผลการดําเนนิงาน 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
และจังหวัด
ใกลเคยีง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ขาราชการ
สวนทองถิ่น พนักงาน
จางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และ
ฝกอบรมกีฬาองคกร
ปกครองทองถ่ิน  

- จัดการแขงขันกีฬานักเรียน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- จัดสงนักเรียน เขารวมการแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่น ๆ   
ก ระดับเทศบาล 
 ข ระดับภาค 
 ค ระดับประเทศ 
 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

 ในจังหวัด
สุพรรณบุร ี

และตางจังหวัด 

กองการศึกษา             

2. โครงการสงเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ดานกีฬาของโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาล 

- จัดหาอุปกรณการเรียน / เครื่องใชประจําวัน 
อุปกรณกีฬาไวใชในการฝกซอมและเขารวม
การแขงขัน 

- จัดหาผูฝกซอมกีฬาท่ีมีความ สามารถดาน
กีฬาและเพื่อเปนพ้ืนฐานเตรียมขยาย
การศึกษาในระดับสูงข้ึน 

1,500,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

3. 
 
 
 
 

โครงการวันสําคัญ        
ทางสถาบันพระมหา-
กษัตริย 

-  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ร.9 ร.10 

-  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีพระพันปหลวง และ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
ราชินี ฯ และจัดงานตาง ๆ  ที่เก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย  

1,000,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 

            

4. 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีทองถ่ิน 

-  จัดงานประเพณลีอยกระทง 
-  จัดงานวันขึ้นปใหม (ทําบุญตักบาตร) 
- จัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสักการ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

1,650,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

- จัดงานแหเทียนพรรษา 

- จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด  
- จัดงานวันคร ู

- จัดงานตักบาตรเทโวหณะ 

- จัดงานวันสําคัญทางศาสนาที่มไิดกําหนดไว 

               

5. โครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจติสํานึกและสงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค 11 ประการ 

200,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

 

กองการศึกษา             

6. โครงการสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ 

- จัดประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภญัญะ
ในระดับเทศบาล  จํานวน 1 ครั้ง ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 
ระดับประเทศ จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

7. โครงการประกวด
มารยาท 

- จัดการสาธติและประกวดมารยาท ตาม
แบบที่ถูกตองตามประเพณขีองไทย 

70,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

กองการศึกษา             

8. โครงการเขาคายชุมนุม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
เนตรนาร ี

- จัดสงนักเรียนตัวแทนในการเขารวม
กิจกรรมชุมนมุลูกเสือ ยุวกาชาดและ
เนตรนารี ในระดับภาค ระดับประเทศ 

150,000 จังหวัดที่เปน
เจาภาพในกา

การรจัดกจิกรรม 

กองการศึกษา             

9. โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพตดิของ
สถานศึกษา 

- จัดอบรมโครงการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดใหกับนักเรยีนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

80,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืง

สุพรรณบุรี หรือ
นอกสถานท่ี 

กองการศึกษา             

10 โครงการวันเด็ก
แหงชาต ิ

- จัดกิจกรรมสําหรับวันเด็กแหงชาติใน
สถานศึกษาและเด็กนอกสถานศึกษา 

80,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
เครื่องหมายจราจรใน
เขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- คาติดตั้งและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
และเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

2,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

สํานักปลดัฯ             

2. โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

- สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 ของ
คาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด
สุพรรณบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
พนักงานครู และพนักงานจางของกอง
การศึกษา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 

432,340 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบรีุ 

- อุดหนุนงบประมาณจังหวัดสุพรรณบุรี 
จัดงานเทศกาลปใหม “Suphanburi Festival 
2020” (Countdown สุพรรณบุรี 2563) 

1,800,000 สวนเฉลมิ ฯ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลัด ฯ             
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ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 มอบเครื่องยังชีพ
แกผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติ 
เชน อัคคีภัย  อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

800,000 ในชมุชนทั้ง 16 
ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการสงเสริม
ความรูและการ
เขาถึงสิทธิสวัสดิการ
สังคมแกผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

- จัดกิจกรรมการอบรมใหความรูดานสิทธิ
สวัสดิการสังคมแกผูพิการ ผูดูแลผูพิการ 
และตัวแทนจาก 16 ชุมชน 

30,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ภัทรราชิน)ี 

- คากอสรางปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
หนวยงานในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี(สวนเฉลิมภัทรราชินี) ดังน้ี 
9.1 ติดตั้งประตเูปด – ปด อัตโนมัติ 
ทางเขา – ออกสวนเฉลิมฯ จํานวน 2 
ชุด เปนเงนิ 1,200,000 บาท 
9.2 ปรับปรุงพ้ืน SLAB เพดาน คสล. 
ที ่   แตกราว บริเวณน้ําพุดนตรี และ
ผาน้ําตก ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี  
เปนเงนิ 33,000 บาท 
9.3 ปรับปรุงปายบอกทางระบบเรือง
แสง ExitSing เปนเงนิ 14,850 บาท 
9.4 ปรับปรุงระบบไฟสัญญาณทาว
เวอรม เพ่ือเปนที่สังเกตของนักบิน 
และโคมไฟสองสวาง ภายในสวนเฉลิม
ภัทรราชิน ีจํานวน 1 แหง  เปนเงิน  
162,430  บาท 
9.5 ปรับปรุงระบบดับเพลิง ภายใน
สวนเฉลมิภัทรราชิน ี เปนเงนิ  
224,620บาท 
9.6 ปรับปรุงระบบทอน้ําโสโครก 
ภายในสวนเฉลิมภัทรราชิน ีเปนเงิน 
162,420 บาท 

2,771,960 
 

สวนเฉลมิฯ 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี เปนเงิน 
224,640 บาท 
9.8 ปรับปรุงระบบน้ําพุดนตร ีภายในสวน
เฉลิมภัทรราชินี เปนเงิน 350,000 บาท 
9.9 ปรับปรุงทางเดินรอบสวนเปนยาง
สังเคราะห เปนเงนิ 400,000 บาท 

               

2. โครงการปรับปรุง
โคมไฟสาธารณะ 

- ปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ โดย
เปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม
ขนาด 250 วัตต และขนาด 70 วัตต 
เปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 110 
วัตต และขนาด 85 วัตต พรอม
อุปกรณ พรอมปรับปรุงเสาเหล็กก่ิง
เดี่ยว ดังนี ้
2.1 ถนนคูเมืองใตฝงตะวันออก 
จํานวน 11 ตน เปนเงนิ 510,000 
บาท   
2.2 ถนนคูเมืองใตฝงตะวันตก จํานวน 
11 ตน เปนเงนิ 510,000 บาท   
2.3 ถนนพลายณรงค จํานวน 6 ตน 
เปนเงนิ 186,000 บาท  
2.4 ถนนประชาธิปไตย ซอย 8 
จํานวน 4 ตน  เปนเงนิ  124,000  

3,066,000  
 
 
 
 
 
 
ถนนคูเมืองใต
ฝงตะวันออก 

 
ถนนคูเมืองใต
ฝงตะวันตก 

ถนนพลายณรงค 
 

ถนนประชาธิปไตย 
ซอย 8 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.5 ถนนพลายแกว (แยกรานตั๊ก) จํานวน 4 ตน   
เปนเงนิ  124,000  บาท ถนนพลายแกว 
2.6 ถนนนางพิม (สุดถนน)   จํานวน 2 ตน  
เปนเงนิ  62,000  บาท ถนนนางพิม (สุดถนน) 
2.7 ถนนหมื่นหาญ ซอย 1 จํานวน 12 ตน  
เปนเงนิ  372,000  บาท ถนนหมื่นหาญ ซอย1 
2.8 ถนนพลายยง จํานวน 11 ตน  เปนเงนิ  
341,000  บาท ถนนพลายยง 
2.9 ถนนหลวงตางใจ  จํานวน 10 ตน  เปนเงิน  
310,000  บาท  ถนนหลวงตางใจ 
2.10 ถนนพระทายน้ํา  จํานวน 9 ตน  เปนเงิน  
279,000  บาท ถนนพระทายน้าํ 
2.11 ถนนนางลาวทอง จํานวน 8 ตน  เปนเงิน
248,000  บาท ถนนนางลาวทอง 

 ถนนพลายแกว 
 

ถนนนางพิม(สุดถนน) 
 

ถนนหมื่นหาญ ซอย 1 
 

ถนนพลายยง 
 

ถนนหลวงตางใจ 
 

ถนนพระทายน้ํา 
 

ถนนนางลาวทอง 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

กองชาง 

            

3. โครงการ
ติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวาง 

- ติดตั้งเสาโคมไฟฟา ชนิดเสาเหลก็ก่ิงเดี่ยว สูง 
7.00 เมตร พรอมตดิตั้งดวงโคมชนิดโคมหลอด 
LED ขนาด 85 วัตต  และชุดควบคุมการปดเปด 
ชนิดอัตโนมัติ ดังน้ี 
3.1 ถนนขุนแผน ซอย 9 จํานวน 3 ตน       
เปนเงนิ 187,500 บาท   
3.2 ถนนคูเมืองใตฝงตะวันตก ซอยนาคสุวรรณ 
จํานวน 5 ตน เปนเงนิ 312,500 บาท   

500,000  
 
 
 
ถนนขุนแผน ซอย 9 
 

ถนนคูเมืองใตฝง
ตะวันตก           

ซอยนาคสุวรรณ 

กองชาง 
 
 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการ

กอสราง
ปรับปรุง
ถนน 

4.1 ปรับปรุงถนน โดยเปลีย่นฝาบอพักทอ
ระบายน้ําในผิวจราจรถนนหมื่นหาญซอย 1 
เปนฝาเหล็กหลอ ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร 
จํานวน 64 ฝา  
4.2 ปรับปรุงถนนขุนแผน , ถนนหมื่นหาญ , 
ถนนนางพิม และถนนพระพันวษา โดย
ปรับปรุงทางเทา และฝาทอระบายน้ํา   
 
 
4.3 ปรับปรุงถนนคูเมืองใต ฝงตะวันตก         
(จากถนนมาลัยแมนถึงถนนนางแวนแกว) 

1,439,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

3,500,000 

ถนนหมื่นหาญ 
ซอย 1 

 
 

ถนนขุนแผน ,
ถนนนางพิม ,
ถนนหมื่นหาญ 
และถนนพระ

พันวษา 
ถนนคูเมืองใตฝง

ตะวันตก 

กองชาง 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 

กองชาง 

            

5 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน 

5.1 ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสาธารณะริมคลองโพธิ์ 
จากถนนประชาธิปไตย ถึงบานนายสุภาพ ยิ่ง
เจริญ เปนลานจอดรถพ้ืนที่ไมนอยกวา 300 
ตารางเมตรทางเดินเลยีบคลอง ยาวรวม 
36.00 เมตร ปรับปรุงคนัหินทางเทายาวไม
นอยกวา54.00 เมตร และติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ  
5.2 ปรับปรุงภูมิทัศนคลองโพธ์ิ   

713,000 
 
 
 
 

500,000 

คลองโพธิ์ 
 
 
 
 

คลองโพธิ์ 

กองชาง 
 
 
 
 

กองชาง 

            

6. โครงการ
ติดตั้งเสา
ไฟฟาสอง
สวาง
พลังงาน
แสงอาทิตย 

- ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย 
โดยติดตั้งเสาโคมไฟฟาชนิดเสาสูง 4.50 เมตร 
โคมหลอด LED ขนาด 20 วัตต พรอมระบบ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา
และอุปกรณ  บริเวณบันได ข้ึน -ลง แมน้ําทา
จีนฝงตะวันตก ชวงที่ 1  จํานวน  22  ตน  

500,000 แมน้ําทาจีนฝง
ตะวันตก 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ปรับภูมิ
ทัศนพ้ืนที่
รกราง
ชุมชนวัด
พระศรีรัต
นมหาธาต ุ

- คาปรับภูมิทัศนพ้ืนที่รกรางชุมชนวัดพระศรี
รัตนมหาธาต ุโดยทําการขุดลอกกาํจัดวัชพืช , 
ทําการปรับภมูิทัศนและกอสรางระบบ
สาธารณูปโภค ถนนทางเทาพรอมวางทอ
ระบายน้ําระบบไฟฟาแสงสวาง และลาน
อเนกประสงคชุมชน 
 

3,200,000 ชุมชนวัดพระศรีรัตน 
มหาธาตุ 

กองชาง             

8. โครงการ
ปรับปรุง
ทางเทา
บางสวน
ถนนขุนชาง 

- ปรับปรุงทางเทาบางสวน ถนนขุนชาง  โดย
ปรับปรุงทอระบายน้ําและบอพักบางสวน 
กอสรางกําแพงกันดิน 

300,000 ถนนขุนชาง กองชาง             

9. โครงการ
ปรับปรุงวง
เวียนบริเวณ
แยกทางเขา
วัดศรีบัว
บาน ถนน
ขุนชาง 

- ปรับปรุงวงเวียนบริเวณแยกทางเขาวัดศรีบัว
บาน ถนนขุนชาง  แยกทางเขาวัดศรีบัวบาน 
ถนนขุนชาง 
 

300,000 ถนนขุนชาง กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสาธารณูปโภค 

- ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภคที่ชํารุด ไดแก 
ถนน ทางเดิน ทางเทา ทอระบายน้ํา บอพัก และ
ฝาทอระบายน้ํา 

500,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กองชาง             

11. โครงการจางสํารวจ
ออกแบบ ประมาณ
ราคา และรับรองแบบ
โครงการคาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางของ
หนวยงานในสังกัดเทส
บาลเมืองสุพรรณบุร ี

 - เพ่ือจายเปนคาจางผูที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ และผูท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรมทั้ง
บุคคลและนิติบุคคลในการออกแบบ 
ประมาณราคา และรับรองแบบโครงการคา
ที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ ในอัตราคาจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางในวงเงนิ
ไมเกินตามที่กฎหมายกําหนด   

500,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กองชาง             

12. โครงการพัฒนาผังเมือง
และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 - เพ่ือจายเปนคาโครงการพัฒนาผังเมือง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ีโดยการนําขอมลูระบบ
สาธารณูปโภคและอื่น ๆ  เขาไปในระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ จัดทําเปนฐานขอมูล
ในดานตาง ๆ  เพื่อเปนองคประกอบในการ
ตัดสินใจของคณะผูบริหาร   

450,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กองชาง             

13. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการ
สาธารณะดวยระบบ
สารสนเทศ กองชาง
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี

 - เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการสาธารณะดวยระบบ
สารสนเทศ กองชางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  

 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กองชาง             
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ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ่
- จัดบริการดานตาง ๆ ออกไปใหบริการ
ดานตาง ๆแกประชาชนในชุมชนให
ครอบคลุม ทั้ง 16 ชุมชน 

300,000 
 

ในชุมชนทั้ง 
16  ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจดัตั้งกลุม
เยาวชนในชุมชน 
(อายุ 15-25 ป) 

-  จัดตั้งกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชน / 
จัดการอบรมสมัมนา  และจัดกิจกรรม
นันทนาการระหวางสมาชิกของกลุมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

50,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เ ทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการชุมชน
สัมพันธ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการระหวางชุมชนและ
หนวยงาน ที่เก่ียวของและกิจกรรมการออก
รานจําหนายสินคาและผลิตภัณฑที่ชุมชน
ผลิต 

250,000 ในชุมชนท้ัง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. โครงการพอดเีดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เพ่ือ
เทิดทูนพระคุณพอระหวางชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
- จัดซุมภาพภาพ 
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรพอดีเดนประจําป  

50,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5. โครงการแมดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบนัพระมหากษัตริยเพื่อ
เทิดทูนพระคุณแมระหวางชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
- จัดซุมถายภาพ 
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรแมดีเดนประจําป  

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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/สมัมนาประจําเดอืนทั้งใน
และนอกสถานท่ีเปนประจําทุกเดือน 

50,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

7. โครงการแกไขปญหา
ชุมชนแออัดและ
พัฒนาที่อยูอาศัย 

- จัดประชุม/อบรม/สมัมนา และศึกษาดูงานใน
พ้ืนที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

100,000 ในชุมชนท้ัง  16 
ชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

8. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน
และสมาชิกองคกร
ชุมชน 

- จัดอบรมสมัมนาใหความรูดานตาง ๆ  และ
ศึกษาดูงานในเรื่องนั้น ๆ  

800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุแีละ
นอกสถานที ่

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

9. โครงการดนตรเีพื่อ
ประชาชน 

- จัดการประกวดดนตรฝีกอบรมใหความรูแก
เด็ก เยาวชนหรือผูสนใจ ในเรื่องดนตร ี
 

100,000 ในชุมชนท้ัง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

10. โครงการชุมชน
เขมแข็งเอาชนะ   
ยาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาล 

- จัดประชาคม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝก 
อบรมเก่ียวกับเรื่อง      ยาเสพติด 

100,000 ในชุมชนท้ัง  16 
ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

11. โครงการคนดี      
ศรีสุพรรณ 

- เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติใหกับผูกระทําตน
เปนตัวอยางที่ดีในชุมชน 
- เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกในการพัฒนาคนและ
สังคมตามแบบอยาง   11 ประการ 

50,000 ในชุมชนทั้ง  16 
ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการรณรงคยุติ

ความรุนแรงตอเด็ก
และสตร ี

- จัดอบรมใหความรูแกเด็ก และสตรี ในชุมชน 
ทั้ง 16 ชุมชน  

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

13. โครงการเตรยีมความ
พรอมประชากรสูสังคม 
ผูสูงอาย ุ

- เพื่อสรางความเขาใจ ความตระหนักและ  
ความสําคญั จําเปนในการเตรียมความ พรอม
บุคลากรเขาสูวัยสูงอาย ุ

100,000 ในชุมชนทั้ง  16  
ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

14. โครงการเตรยีมความ
พรอมเพ่ือสํารวจขอมูล
ผูมีสิทธไิดรบัเงิน
สงเคราะหเบ้ีย   ยังชีพ
ฯ (ผูสูงอายุ     ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูปวยโรค
เอดส) เพ่ือดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

1.จัดเตรยีมบญัชีรายช่ือ ผูมสีิทธิไดรบัเบี้ยยัง
ชีพฯ ตามปงบประมาณ  
2. . เตรียมแบบคําขอลงทะเบียนฯ , หนังสือมอบอํานาจ 
3. จัดสงหนังสือแจงการรบัลงทะเบยีนฯ แกผู
มีสิทธิฯ ประธานชุมชน หัวหนาสวนราชการ 
และคณะผูบริหาร 
4. บันทึกสรปุ/ รวบรวม/รายงานขอมลูผูมีสทิธิฯ 
ใหคณะผูบริหาร และจังหวดัฯ ทราบ 
5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิฯ เพ่ือประชาสมัพันธ และ
ตรวจสอบสิทธิ์ฯ 
6. สรปุรวบรวมประมวลผลและประเมินผล
งานใหคณะผูบริหารทราบ 

50,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

15. โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) 

- จัดประชุม/อบรม/สมัมนาใหความรูแกเด็ก 
สตรี เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชนทัว่ไป พอ
แม ผูปกครอง และเครือขาย ท่ีเก่ียวของ   

10,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการสงเสริม

อาชีพ 
- จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ตางๆ ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอ
และตามที่ เทศบาลกําหนด 

480,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

       
 
 

  
 
 

  

17. โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว 

- จัดอบรม/ ประชุม/สัมมนา จัดกิจกรรม
สงเสริม/ สนบัสนุน ปรบัปรุงภูมิทัศน 
พัฒนา สงเสริมโบราณสถานที่สําคญัใน
ชุมชนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและฝกอบรมเด็ก เยาวชนใน
ชุมชนใหเปนมัคคุเทศกประจําชุมชน 

400,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

- 51 - 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ุ
 

- จายเปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทั้ง 16
ชุมชน จายตามข้ันบันได  

33,160,800 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

จายเปนเบ้ียยังชีพสาํหรับผูพิการในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุทีั้ง 16ชุมชนจาย
คนละ 800 บาท / เดือน 

5,366,400 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูปวยโรคเอดส 

จายเปนเบีย้ยังชีพสําหรับผูปวยโรคเอดส  
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรทีั้ง 16
ชุมชน จายคนละ 500 บาท /เดอืน 

240,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน พ.ศ. 2563 

หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี (หนวยงานภายนอก) 

  

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ทอจายน้ําบริเวณนาซามอลล     
ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

ทอ HDPE ขนาด 160 มม. ความ
ยาว 630 เมตร 

931,500 ในพื้นที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ทอจายน้ําบริเวณถนนนางพิมพ
ทั้งสองฝง และถนนพันคํา ซอย 1     
ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

ทอ HDPE ขนาด 160 มม. ความ
ยาว 2,038 เมตร 

2,823,500 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ทอจายน้ําบริเวณถนนเณรแกว 
ซอย 6  ต.ทาระหัด อ.เมือง        
จ.สุพรรณบรุ ี

ทอ HDPE ขนาด 400 มม. ความ
ยาว 700 เมตร 
ทอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 
1,500 เมตร 
ทอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 
1,150 เมตร 

6,015,500 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

4. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ทอจายน้ําบริเวณถนนแสนคําทอง 
- ถนน 340 ต.ทาพีเ่ลี้ยง อ.เมือง 
จ.สุพรรณบรุ ี

ทอ HDPE ขนาด 400 มม. ความ
ยาว 700 เมตร 

2,479,400 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ
จายน้ําบรเิวณแยกแขวงการทาง - 
รานโสภาเจริญ ต.ทาพี่เลีย้ง อ.เมือง 
จ.สุพรรณบรุ ี

ทอ HDPE ขนาด 400 มม. ความ
ยาว 960 เมตร 

4,442,000 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

6. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ
จายน้ําบรเิวณหมูบานบัวคลี่ 1      
ถนนดาบฟาฟน ต.ทาพ่ีเลีย้ง        
อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

ทอ HDPE ขนาด 160 มม. ความ
ยาว 410 เมตร 
ทอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 
120 เมตร 

665,000 ในพื้นที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

7. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ
จายน้ําบรเิวณดาบฟาฟนซอย 5    
ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

ทอ HDPE ขนาด 400 มม. ความ
ยาว 750 เมตร 

3,428,500 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

8. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ
จายน้ําบรเิวณถนนอทิวราห-ถนน
นางแวนแกว และชุมชนหลังไฟฟา     
ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

ทอ PVC ขนาด 100 มม. ความ
ยาว 2}880 เมตร 
ทอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 
430 เมตร 

3,810,000 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

การประปา
สวนภูมิภาค 

สาขา
สุพรรณบุรี  

            

หมายเหตุ โครงการปรับปรุงเสนทอประปาดังกลาวอยูในชวง ปงบประมาณ 2557 (ขณะนี้กําลังอยูในชวงสรรหาผูรับจางเพ่ือเขามาดําเนินการกอสราง) 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน พ.ศ. 2563 
หนวยงาน สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุร ี(หนวยงานภายนอก) 

  

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร

จังหวัดสุพรรณบรีุ เพ่ิมศักยภาพ
ดานการตลาดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 259,000 จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 

สํานักงาน
พาณิชย
จังหวัด

สุพรรณบุรี  
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บัญชีจํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. 
 

 

โตะพับอเนกประสงคขาเหล็ก
ชุบโครเมียม  

- โตะพับอเนกประสงคขาเหล็กชุบ
โครเมียม ตัวโตะเปนไมอัดปุดวย   
โฟเมกา  ขนาดไมนอยกวา 120 × 
43 × 75 ซม. จํานวน 100 ตัว 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ 
 

 
 

           

2. 
 

เกาอี้บุนวม (หัวโคงมน)  
 

- เกาอ้ีบุนวม (หัวโคงมน) ขนาด
โดยประมาณ 44 × 55 × 91 ซม. 
ขาเหล็กชุบโครเมยีมอยางดี จํานวน 
200  ตวั 

150,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ 
 

            

3. เครื่องฟอกอากาศ   - เครื่องฟอกอากาศ ขนาดพ้ืนท่ี 25 
ตร.ม. จํานวน 1 เครือ่ง 

25,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ             

4. 
 

เครื่องโทรสาร  - เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา ความเร็วในการสงเอกสาร
ไมเกินวา 6 วินาทีตอแผน จํานวน 
1 เครื่อง 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

สํานักปลดั ฯ 
 

            

5. โทรศัพทแบบตั้งโตะสํานักงาน 

 
- โทรศัพทแบบตั้งโตะสํานักงาน  
สามารถโทรออกดวยปุมสัมผัสเดียว 
10 หมายเลข สัญญาณไฟมีสายเรียก
เขาโทรทวนซ้ําหมายเลขลาสุด  โทร
ออกสาสุด ปุม Navigator ปุม Redial 
โทรทวนซ้ําหมายเลขโทรออกลาสุดได
งาย ปุม Flash จํานวน 1 เครื่อง 

35,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

สํานักปลดั ฯ 
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1.2 แผนงานการศึกษา 1.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนขนาดไมนอยกวา 
40,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไม
นอยกวา 40,000  บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 

62,700 กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา             

2. เครื่องฟอกอากาศ สําหรับตั้ง
พ้ืน 

เครื่องฟอกอากาศ สําหรับตั้งพ้ืน จํานวน 
1  เครื่อง 

39,500 กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา             

 

1.2 แผนงานการศึกษา 1.2.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศขนาด     
ไมนอยกวา 30,000 บีทียู 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 

เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 
30,000  บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
พรอมติดตั้ง จํานวน 51 เครื่อง 

2,050,200 รร. ท.1,3,4 กองการศึกษา             

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไม
นอยกวา 30,000  บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 15 เครื่อง 

705,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

3. ถังน้ําแบบสแตนเลส ขนาดไม
นอยกวา 2,000  ลิตร 

ถังน้ําแบบสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 
2,000  ลิตร จํานวน  1  ถัง  

15,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

4. โตะ - เกาอ้ี สแตนเลส 
สําหรับโรงอาหาร 

โตะ-เกาอี้ สําหรับโรงอาหาร จํานวน 60 
ชุด 

660,000 รร. ท.2,3 กองการศึกษา             

5. โตะ – เกาอี้ นักเรียน 
 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 

โตะ – เกาอี้ นักเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล จํานวน 36 ชุด 

144,000 รร. ท.1,2 กองการศึกษา             
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ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ําไม
นอยกวา 93  ลิตร 

พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ําไมนอยกวา   
93  ลิตร จํานวน  17  ตัว 

207,000 รร. ท.1,2 กองการศึกษา             

7. เครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา 

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 
จํานวน  2  เครื่อง 

60,000 รร. ท.1,2  กองการศึกษา             

8. ตูเหล็กใสหนังสือ ตูเหล็กใสหนังสือ  จํานวน  10  ตู 54,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
9. ตูล็อกเกอร  18  ชอง ตูล็อกเกอร  18  ชอง 64,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
10. โตะ – เกาอี้ นักเรียน 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
โตะ – เกาอี้ นักเรียน 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จํานวน  50 
ชุด 

60,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

11. โตะ – เกาอี้ นักเรียน 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

โตะ – เกาอี้ นักเรียน 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จํานวน  100 
ชุด 

60,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             

12. กระดานไวทบอรด กระดานไวทบอรด  จํานวน  18  ชุด 90,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
13 พัดลมชนิดโคจร ขนาด 18  

นิ้ว 
พัดลมชนิดโคจร ขนาด 18  นิ้ว จํานวน 
30  เครื่อง 

66,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

14. พัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม 
ขนาดไมนอยกวา 24  นิ้ว 

พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาดไมนอย
กวา 24  นิ้ว จํานวน  10  เครื่อง 

29,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

15. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2  ช้ัน ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2  ชั้น จํานวน 10 ชุด 85,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             
16. ตูเหล็กแบบ 2  บาน ตูเหล็กแบบ 2  บาน  จํานวน  6 ชุด 33,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

       1.3 แผนงานสาธารณสุข  1.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดแขวน 

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU (มี
ระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครือ่ง 

32,400 กอง
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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1.3 แผนงานสาธารณสุข  1.3.2 งานศูนยบริการสาธารณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิดแขวน 

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดแขวน ขนาด 20,000 BTU (มี
ระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครือ่ง 

30,600 กอง
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   1.4.1 งานไฟฟาถนน 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เกาอ้ีพลาสติก - เกาอ้ีพลาสติก มีพนักพิง จํานวน 500 ตัว   100,000 ในเขต
เทศบาล ฯ 

งานจัดสถานที่
กองชาง 

            

2. ชุดรับแขก - ชุดรับแขกโซฟาหนังชนิดที่นั่งยาว 1 ตัว 
ที่นั่งเดี่ยว 2 ตัว พรอมโตะกลางพื้นปู
กระจก 1 ตัว จํานวน 1 ชุด 

40,000 ในเขต
เทศบาล ฯ 

งานจัดสถานที่
กองชาง 

            

3. โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 5 
โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 7 
โตะหมูบูชา(ชุดทอง) 9 

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

60,000 ในเขต
เทศบาล ฯ 

งานจัดสถานที่
กองชาง 

            

 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน   1.4.2 งานบําบัดน้ําเสีย 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบแขวน 

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 

57,200 บอบําบัดน้ําเสีย    
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 
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1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  1.5.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3   - เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3  จํานวน 1 
เครื่อง 

3,990 ในเขต
เทศบาล ฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

       2.1 แผนงานบริหารทั่วไป  2.1.1 งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รถยนตบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน 

- รถยนตบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จํานวน 1 คัน 

868,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  2.1.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คัน 

1,000,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

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 

2,500,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 
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3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร 

             3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   3.1.1 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องสูบน้ําพรอมทอ
พญานาค 

- เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน 
ขนาดไมนอยกวา 503 แรงมาพรอมทอ
พญานาคขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิว้ 
ยาว 12 ฟตุ จํานวน 4 ชุด 

50,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

งานปองกัน ฯ 
สํานักปลดั ฯ 

            

             3.2 แผนงานการศึกษา   3.2.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูง - เครื่องฉีดน้ําแรงดนัสูง จํานวน 1 เครื่อง 10,000 รร.ท.4 กองการศึกษา             

   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน  3.3.1 งานบําบัดน้ําเสีย  

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง -เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต
เบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตร ตอนาที 
ขนาด 5 แรงมาจํานวน 1 เครื่อง  

9,100 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะ 
มูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบ
น้ําพญานาค 

-เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้าํพญานาค 
จํานวน 1 เครื่อง       

82,400 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะ 
มูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

             4.1 แผนงานการศึกษา  4.1.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง  จํานวน  1  เครื่อง 4,290 กอง
การศึกษา 

กองการศึกษา             

           4.1 แผนงานการศึกษา  4.1.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. ชุดเครื่องเสียงหองเรียน ชุดเครื่องเสียงหองเรียน จํานวน 13  ชุด 45,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  4.2.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ลําโพงอเนกประสงค 
ขนาด 15 นิ้ว 

 - ลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว 
แบบเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย จํานวน 
1 เครื่อง 

8,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการฯ             

2 ไมโครโฟนแบบมสีาย  
ความยาว 20 เมตร 

- ไมโครโฟนแบบมสีาย  ความยาว 20 
เมตร จาํนวน 2 ตัว 

3,980 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการฯ             
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5. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.1.1 งานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องบันทึกเสยีงพรอม
อุปกรณ 

- เครื่องบันทึกเสยีง พรอมอุปกรณ จาํนวน 
1 ชุด 

10,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กลองวงจรปดชนิด IP 
Camera 

- กลองวงจรปดชนิด IP Camera ครบ
ทั้ง 16 ชุมชน จํานวน 80 ชุด 

8,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 แฟรชเสรมิภายนอก - แฟรชเสรมิภายนอก จาํนวน 1 อัน 19,900 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการ ฯ             

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟา 

- จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จาํนวน 
1 ตัว 

23,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการ ฯ             

3 ชุดถายทอดสดนอก
สถานที่ Outside 
Broadcasting 

- ชุดถายทอดสดนอกสถานที่ Outside 
Broadcasting จํานวน 1 ชุด 

492,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการ ฯ             

4 จอแสดงภาพ LED ขนาด 
5 ตารางเมตร 

- จอแสดงภาพ LED ขนาด 5 ตาราง
เมตร จาํนวน 1 จอ 

498,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการ ฯ             
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5.2 แผนงานการศึกษา 5.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. กลองถายภาพดิจิตอล 
(DSLR) 

กลองถายภาพดิจิตอล (DSLR)ระบบ
ดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 24.2
เมาะพิเซล พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

38,900 กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา             

2. กลองบันทึกวีดีโอพรอม
อุปกรณ 

กลองบันทึกวีดีโอพรอมอุปกรณ     
จํานวน 1  ชุด 

44,900 กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา             

5.2 แผนงานการศึกษา 5.2.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พรอมอุปกรณ 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพรอม
อุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 รร. ท.3 กองการศึกษา             

2. เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ เครื่องฉายภาพ  3 มิติ จํานวน 1  เครื่อง 20,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             
3. เครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปร

แจคเตอร 
เครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรแจคเตอร 
จํานวน  2  ชุด 

55,400 รร. ท.4 กองการศึกษา             

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     6.1.1 งานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอ
ทอ ขนาด 1 กอก 

- เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 1 
กอก  จํานวน 2 เครื่อง 

26,800 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 ตูทําน้ํารอน - น้ําเย็นแบบ
ตอทอ ขนาด 2 กอก 

- ตูทําน้ํารอน - น้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 
2 กอก จํานวน 1 เครื่อง 

25,100 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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 6.2 แผนงานการศึกษา 6.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. กระติกน้ํารอน กระติกน้ํารอน ความจุ 3  ลิตร พรอม
อุปกรณ จํานวน  1  เครื่อง 

1,490 กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา             

2. กระติกน้ํารอน กระติกน้ํารอน ความจุ 14  ลิตร พรอม
อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง 

13,000 กองการศึกษา กองการศึกษา             

6.2 แผนงานการศึกษา     6.2.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. หมอหุงขาวชนิดแกส ความ
จุไมนอยกวา 5 ลิตร 

หมอหุงขาวชนิดแกส ความจุไมนอยกวา 
5 ลิตร จํานวน  7  ใบ 

70,000 รร. ท.1,3 กองการศึกษา             

2. ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิว  
บิกฟุต 

ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 
จํานวน  1  ตู 

35,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

3. ตูแชอาหาร ขนาด 45 คิว  
บิกฟุต 

ตูแชอาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 
จํานวน  1  ตู 

66,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

4. เครื่องซักผาแบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม 

เครื่องซักผาแบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม  จํานวน  2  เครื่อง 

36,000 รร. ท.2,4 กองการศึกษา             

5. เครื่องตัดหญาแบบเข็น เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง 13,000 รร.ท.4 กองการศึกษา             

   6.3 แผนงานสาธารณสุข  6.3.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต - ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 9,400 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 
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6.4 แผนงานเคหะและชุมชน  6.4.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องยนตขนาดไมนอย
กวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซ ีพรอมใบมีด จํานวน 3 เครื่อง 

28,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

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

800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

8. ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

8.1 แผนงานการศึกษา    8.1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 
มิลลิเมตร จํานวน  1  ชุด 

15,000 รร. ท.2 กองการศึกษา             
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8.2 แผนงานเคหะและชุมชน  8.2.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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/ตดัแบบมือถือ - เครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือจํานวน 1 เครื่อง 5,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

2 สวานไฟฟาชนิดกระแทก - สวานไฟฟาชนิดกระแทก จํานวน 1 เครื่อง 1,600 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

9. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 

             9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   9.1.1 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ชุดผจญเพลิง - ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 
ประกอบดวย เสื้อ,กางเกง,หมวก,ผาคลุม
ศีรษะ,ถุงมือ,รองเทา และเครื่องชวย
หายใจแบบอัดอากาศ  จํานวน 1 ชุด 

400,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

งานปองกัน ฯ 
สํานักปลดั ฯ 

            

10. ประเภทครุภัณฑกอสราง 
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน  10.1.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ชุดขับกวานระบบมอเตอร
ไฟฟาสําหรับเสาสูง 

- ชุดขับกวานระบบมอเตอรไฟฟาสําหรับเสา
สูง ขนาด1,6+00 วัตต แรงดัน 220 โวลท 
ปรับความเร็วรอบได 4 ระดับ 

280,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
 

            

2 เครื่องตบดิน - เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
 

            

3 รถบดสั่นสะเทือน - รถบดสั่นสะเทือนชนิดเดินตาม 
จํานวน 1 คัน 

 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง 
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10. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

         10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   10.1.1 งานบริหารท่ัวไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

          

         10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   10.1.2 งานวางแผนและสถิติ 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 55,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

 

10.2 แผนงานการศึกษา     10.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1 ชุด 

22,000 กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา             
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10.2 แผนงานการศึกษา     10.2.2 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. คอมพิวเตอร Multifuntion 
เลเซอร หรือ ชนิด LED ส ี

คอมพิวเตอร Multifuntion 
ชนิดเลเซอร/ ชนิด LED สีจํานวน 2 
เครื่อง 

36,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
LED สี Network แบบที่ 1 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
LED สี Network แบบที่ 1 จํานวน 4  
เครื่อง 

20,000 รร. ท.1 กองการศึกษา             

3. จอ INTERACTIVE  LED 
TOUCH SCREEN ขนาด 
64.5  นิ้ว 

จอ INTERACTIVE  LED 
TOUCH SCREEN ขนาด 64.5  นิ้ว 
จํานวน 9  เครื่อง  

810,000 รร.ท.1,2,3 กองการศึกษา             

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง 

21,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน  34  เครื่อง 

1,040,000 รร.ท.2,3,4 กองการศึกษา             

6. คอมพิวเตอรสําหรับใช
ประกอบการเรียนการสอน 
พรอมโตะวางคอมพิวเตอร
และเกาอี้ 

คอมพิวเตอรสําหรับใชประกอบการเรียน
การสอน พรอมโตะวางคอมพิวเตอรและ
เกาอี้  จํานวน  20  ชุด 

600,000 รร. ท.3 กองการศึกษา             

7. เครื่องพิมพเลเซอรชนิด LED 
ขาว - ดํา  

เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED 
ขาว - ดํา (30 หนา/นาที)  จํานวน 5  
เครื่อง 

44,500 รร. ท.3 กองการศึกษา             

8. โตะวางคอมพิวเตอร พรอม
เกาอี้ลอเลื่อน  

โตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ลอเลื่อน 
จํานวน  20  ชุด  

40,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             

9. หองเรียนอัจฉริยะ หองเรียนอัจฉริยะ  จํานวน  3  ชุด 1,500,000 ศพด.วัดไทรย กองการศึกษา             
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             10.3 แผนงานสาธารณสุข   10.3.1 งานศูนยบริการสาธารณสุข   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
ประมวลผล แบบที่ 2        

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)  จํานวน 1 ชุด 

30,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา 

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

2,600 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

           10.4 แผนงานเคหะและชุมชน   10.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร ALL In 
One สําหรับงานสํานักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ALL In One  สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง 

92,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

3 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network  แบบ
ที่ 1 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network  แบบท่ี 1 (28หนา/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง 

8,900 หองกองชาง กองชาง 
 

            

4 เครื่องพิมพเอกสารสมีัลติ
ฟงกชั่น A 3 

เครื่องพิมพเอกสารสมีัลติฟงกชั่น A 3  
จํานวน 1 เครื่อง 

58,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

5 อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart 
Card Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 
เครื่อง 

700 หองกองชาง กองชาง 
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10.4 แผนงานเคหะและชุมชน   10.4.2 งานสวนสาธารณะ 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 2,500 หองกองชาง กองชาง             

10.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  10.5.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

- เครื่ องคอมพิวเตอร สํ าหรั บงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) 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 - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานประมวลผล พรอมอุปกรณและติดตั้ง
โปรแกรม จํานวน 1 เครื่อง 

21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

11. ครุภัณฑการศึกษา 
11.1 แผนงานการศึกษา 11.1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. เครื่องเลนสนามกลางแจง เครื่องเลนสนามกลางแจง ขนาด 
4.5X6X3.6m  พรอมติดตั้ง จํานวน  1  ชุด 

390,000 รร. ท.4 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

- สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

- คาอาหารกลางวัน 
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 

- คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

- คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบรหิาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สู 

 “ ศูนยการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

- คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง  

- คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน 

- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

-คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- คาพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กดอยโอกาส 

-คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 
(SBMLD) 

32,389,770 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

เมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ทองถ่ิน ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
(รายหัว) 
- คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครขูอง
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

-เงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนคาใชจาย ใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด) 
-เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของทองถ่ิน             
(คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายการ
จัดการศึกษา ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

               

2. โครงการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพตดิและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

 จัดอบรมภูมิคุมกันยาเสพติดและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

200,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุรแีละ
นอกเขต

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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