
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาํกลาวนํา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจายประจําป 
กลาวคือเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรวบรวมแผนงานโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่
ตองการดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ตองดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้งที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนก
รายละเอียดที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และแผนงานเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

  เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี หวงัเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับน้ี สามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผูบริหาร และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น
ของผูบริหารดวย 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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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 
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 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. 2564 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. 2564 เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับ
หนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและ
ประมวลผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึน 

       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางด ี

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

       1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป
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
ทองถ่ินทรายโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
                  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 
3 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาํเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

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) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (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. 2564 ไดอยางถูกตอง 
                   

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 

รวบรวมแผนงาน  / โครงการ 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดาํเนินงาน 

เสนอรางแผนฯตอนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
- ปดประกาศใน 15 วันนับจากวันท่ีประกาศ 

- ปดประกาศไวอยางนอย 30 วนั 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

หนวยงานอื่น 
- อปท. 

- ราชการสวนกลาง 

- สวนภูมิภาค 

- รัฐวิสาหกิจ 

- หนวยงานอ่ืน 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. 2564 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. 2564  ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน  โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานที่
รับผิดชอบหลกั/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหน่ึง 
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (ผด. 02/1) 
           แบบ ผด. 02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี
ลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเร่ิมจากเดอืนตุลาคมของปหน่ึงไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บัญชจีาํนวนครุภัณฑที่ไดดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาทองถ่ิน



 
 

 
สวนท่ี 2   

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 
 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการ  

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและการเมือง 
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
16 

 
13.11 

 
5,447,400 

 
3.77 

 
-  สป. , วช.  

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.82 454,000 0.31 -  สป. 
1.3 แผนงานการศึกษา 1 0.82 5,026,400 3.48 -  กศ. 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 1 0.82 230,300 0.16 - กศ. 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.82 9,705,000 6.72 -  สธ, กช. 
1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.64 90,000 0.06 -  สส. 

รวม 22 18.03 20,953,100 14.50 6  หนวยงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
2.1   แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
3 

 
2.46 

 
3,300,000 

 
2.28 

 
-  สป.  

2.2 แผนงานการศึกษา 23 18.85 53,327,900 36.91 -  กศ. 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 21 17.21 3,533,000 2.45  -  สธ. 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.82 300,000 0.21   -  สธ, กช. 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.82 200,000 0.14 -  สส. 
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 7.38 4,600,000 3.18 -  กศ. 
 2.7  แผนงานงบกลาง 2 1.64 440,460 0.30 -  สป. 

รวม 60 49.18 65,701,360 45.47 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 

 
0.82 

 
1,000,000 

 
0.69 

 
- สป. 

3.2 แผนงานการศึกษา 1 0.82 500,000 0.35 - กศ. 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1.64 730,000 0.50 - สส. 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 17 13.93 16,529,200 11.44 - กช. 

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 12. 30 2,270,000 1.57 - สส. 

3.6  แผนงานงบกลาง 4 3.28 36,816,800 25.48 - สส. 

รวม 40 32.79 57,846,000 40.03 4 หนวยงาน 

รวมทั้งสิ้น 122 100.00 144,500,460 100.00 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. 2564 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการพัฒนาความรู 

ความสามารถ และทักษะ     
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี  

- จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร  
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง           
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของศึกษา
และดูงาน รวมประมาณ 150 คน 

400,000 
 

 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของผูบริหารและคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนการงาน  และเจาหนาที่    
ที่เก่ียวของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
การงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ศึกษาดูงาน  

800,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 
 

            

3 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. ในกรณตีําแหนงวางลง
หรือหมดสมาชิกภาพ 

3,000,000 
 
 
 

 

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. 2563 พ.ศ. 2564 
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
นักศกึษาที่มาฝกงานที่เทศบาลอบรม
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
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดีดาน
การปองกันการทุจริต 

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

 งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

9 โครงการจดัซื้อเครื่องมือ
(ครุภัณฑ)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด 
2.ผามานพรอมหลุยส และอุปกรณ
ติดตั้ง  จํานวน  5  ชุด  ดังน้ี 
- ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 1.80 
× 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด  
 - ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 
4.30 × 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด  

40,000 
 

142,000 
 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
 

สํานักปลัดฯ 
 

สํานักปลัดฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 4.80 
× 2.20 เมตร จํานวน 2 ชุด   
- ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 4.50 
× 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด   

               

10 โครงการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

- จัดประชุม , จัดทําแบบฝกหัด และการ
จัดทําเอกสารทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565) จํานวน 1๐0 เลม
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน 70 เลม และแผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 80 เลม 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

งาน
วิเคราะหฯ

กองวิชาการฯ 
 
 

            

11 โครงการฝกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายแกบุคลากร
ภายในเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุจีํานวน 100 คน 

70,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

งานนิติการ 
กองวิชาการฯ 
 

            

12 โครงการจดัทําวารสาร
รายงานกิจการเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดทําวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ประจําป จํานวน 8,000 เลม 

280,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

13 โครงการจดัทําวารสาร
จดหมายขาวเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรรีาย 4  เดือน 

- จัดทําวารสารจดหมายขาวราย 4 เดือน 
จํานวน 2 ครั้ง ๆ  ละ  6,000 เลม 

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

14 โครงการจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ 

- จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุี จํานวน 10,000 
ฉบับ 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

15 โครงการปรับปรุงและยกรางเทศ
บัญญัตเิทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเรื่องปรับปรุงและ
ยกรางเทศบัญญัติเทศบาลฯ จํานวน 100 
คน 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจดัซื้อเครื่องมือ
(ครุภัณฑ) เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกองวิชาการและ
แผนงาน 

1. แฟรชเสริมภายนอก จํานวน 1 
ตัว 
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 
จํานวน 1 ตัว 
3.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชดุ 
4. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด 

19,900 
 

23,500 
 

120,000 
 

22,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
 

กองวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. เลื่อยโซยนต ขนาดไมนอยกวา 3 
แรงมา ลูกสบูเดี่ยว ขนาดความยาวไม
นอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 
2. ชุดผจญเพลงิปองกันความรอน 
พรอมเครื่องชวยหายใจ แบบอัด
อากาศ จํานวน 1 ชุด 

54,000 
 

 
400,000 

 
 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
 
 

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. 2563 พ.ศ. 2564 

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. - ถังนํ้าแบบสเตนเลส ขนาดความจุ     
ไมนอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
 

30,000 
 
 
 

รร.ท.2 
 
 

กองการศึกษา 
 

 
 

 
 

           

  2. พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ําไมนอย
กวา 93 ลิตร จํานวน 4 ตัว 

92,000 รร.ท.2 กองการศึกษา 
 

            

  3. โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้
ลอเลื่อนมีพนักพิง จํานวน 10 ชุด 

49,000 รร.ท.2 กองการศึกษา 
 

            

  4. โตะพรอมเกาอี้นักเรียนประถม  
จํานวน 50 ตัว 

50,000 รร.ท.2,4 
 

กองการศึกษา 
 

            

  5. โตะและเกาอี้นักเรียนอนุบาล  
จํานวน 70 ชุด 

294,000 รร.ท.3,4 
 

กองการศึกษา 
 

            

  6. ตูไมใสหนังสือ แบบ 6 ช้ัน 18 ชอง 
จํานวน 10 ตู 

253,000 รร.ท.4 
 

กองการศึกษา 
 

            

  7. ตูเหล็กใสเอกสาร ชนิด 2 บานเปด 
จํานวน 20 ตู 

110,000 รร.ท.4 
 

กองการศึกษา             

  8. เคาเตอรบริการยืม-คืน พรอมเกาอ้ี 
จํานวน 1 ชุด 

14,400 รร.ท.4 กองการศึกษา             

  9. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 
10 เครื่อง 

554,000 รร.ท.3,4 กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โทรทัศนสีแบบแอล อี ดี (LED TV) Smart TV 
ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว จํานวน 10 ชุด 

253,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  11. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 24,000 รร.ท.1 กองการศึกษา             

  12. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  
ระดับ SVGA ความละเอียดไมนอยกวา 3,500 ANSI 
Lumens จํานวน 5 เครื่อง 

75,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  13. กลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งจํานวน 1 ชุด 124,500 รร.ท.2 กองการศึกษา             

  14. ตูเย็นสําหรับแชอาหาร ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 
1 เครื่อง 

18,500 รร.ท.1 กองการศึกษา             

  15.ตูแช ขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 35,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             
  16. เครื่องดนตรีวงเมโลเดียน จํานวน 1 วง 100,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             
  17. หองเรียนอัจฉริยะ จํานวน 2 ชุด 1,000,000 ศูนยฯ วัดไทรย กองการศึกษา             
  18. คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน พรอม

อุปกรณแบบที1่ จํานวน 20 เครื่อง 
600,000 

 
รร.ท.1,2 

 
กองการศึกษา             

  19. คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล พรอม
อุปกรณแบบที่2 จํานวน 20 เครื่อง 

580,000 
 

รร.ท.1,2 
 

กองการศึกษา             

  20. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 10 เครื่อง 

230,000 
 

รร.ท.3,4 
 

กองการศึกษา             

  21. จอ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN ขนาด 
64.5 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง 

540,000 รร.ท.2,3,4 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการจัดซือ้เครือ่งมือ

(ครุภัณฑ)เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

1. เกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อน  
มีพนักพิงและมีที่ทาวแขนท้ังสองขาง 
จํานวน 2 ตัว  

8,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

(งานบริการฯ) 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

 
 

           

  2. เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 
เครื่อง ปริมาตรการฉีดพนน้ํายา 
ไมนอยกวา 40 ลติรตอชั่วโมง  
ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร กําลัง
เครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา  

118,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

(งานปองกันและ
ควบคุม
โรคตดิตอ) 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

  3. เครื่องพนละอองฝอยแบบสะพาย
หลัง จํานวน 1 เครื่อง 

100,000 กอง
สาธารณสุขฯ 
(งานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ) 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

  4.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง 

4,300 กอง
สาธารณสุขฯ 
(งานบริการฯ) 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 
1 เครื่อง 
 

5,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  2.เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2  จํานวน       
3 เครื่อง   

90,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

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

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  4.รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค  
จํานวน 1 คัน 

2,500,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 5 ตัน  
6 ลอ จํานวน 1 คัน 

3,800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองชาง             

  6.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซ ี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุไมตํ่ากวา 170 
กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 2 คนั 

4,800,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  7. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คัน 

2,119,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

นอยกวา 4 ลูกบาศกเมตร เปนรถบรรทุกชนิด 6 
ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 
แรงมา จํานวน 1 คัน  

2,500,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  9. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน     2 เครื่อง 19,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองสาธารณสุขฯ             

  10.รถเข็นขยะ ชนิด 2 ลอ จํานวน 10 คัน 20,000 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. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ในชุมชนท้ัง 
16 ชุมชน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการจดัทําแผนชุมชน - จัดประชุม ,จัดทําแบบฝกหดั และ
การจัดทําเอกสารแผนชุมชน 
จํานวน 50 เลม 

40,000 ในชุมชนทั้ง 16 
ชุมชนเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ระบบบําบดันํ้าเสีย ของ
อาคารตลาดสดเทศบาล 3 
อาคาร 1 และอาคาร 2 
 

-  ปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัด
น้ําเสีย ของอาคารตลาดสด
เทศบาล 3 อาคาร 1 และ
อาคาร 2 ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

3,000,000 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. 2563 พ.ศ. 2564 

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
พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางใน
สังกัดกองการศึกษา 
 

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

700,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี      

และนอกสถานที่    

กองการศึกษา 
 

            

2. โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรมพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

-  จัดอบรม ฝกปฏิบตั ิใหความรู
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา 

150,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและ

สํานักปฏิบตัิธรรม
ในจังหวัด
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

3. โครงการอบรมการจัดทําแผน
และงบประมาณทางการ
ศึกษาสําหรับพนักงานครู
เทศบาล พนักงานจาง และ
บุคลากรทางการศกึษา 

-จัดประชุมอบรมการจัดทําแผน
และงบประมาณทางการศึกษา 

350,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

4. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลสุพรรณบุร ี

-  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
-  จัดทําเอกสารสรุปผลการ
ประเมินฯ 

80,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการงานมหกรรม

ทางวิชาการ 
-  -ประกวดแขงขันทางวิชาการและจัด
นิทรรศการทางวิชาการ 
- ก ระดับเทศบาล 
 ข ระดับภาค 
 ค ระดับประเทศ 

600,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

และเทศบาล
ตาง ๆที่เปน

เจาภาพ 

กองการศึกษา 
 

            

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

80,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

และเทศบาล
ตาง ๆที่เปน

เจาภาพ 

กองการศึกษา             

7. โครงการแสดงผลงาน
นักเรียนและครูสถานศึกษา
ในสังกัดกดัเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- แสดงผลงานนักเรียนและครู
สถานศึกษา 
- จัดมอบประกาศนยีบัตรสําหรับ
นักเรียนท่ีจบช้ันอนุบาล  และการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

150,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

8. โครงการประกวด แขงขัน
งานศลิปหัตถกรรม 
นักเรียน 

- จัดประกวด แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ของนักเรียนในสังกัด เทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 ก ระดับเทศบาล 
 ข ระดับเขต 
 ค ระดับภาคและประเทศ 

300,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

9. โครงการโรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่น 

- จัดอบรมประชุมเพื่อเพิ่มทักษะ และฝก
ปฏิบัติ พรอมจัดกิจกรรมใหพนักงานครู 
และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

50,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท)   

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. โครงการเขาคายคุณธรรม - จัดอบรมเขาคายคุณธรรมใหกับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

50,000 วัดตาง ๆ  ใน
จังหวัด

สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

11. โครงการจดัการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program)  

- นักเรียนเขารวมโครงการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(English Program) 

64,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

12. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

- สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรตีามอํานาจหนาที่ ฯลฯ 

27,343,900
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

13. 
 

โครงการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดและเยาวชนนอก
สถานศึกษา  

 จัดอบรมภมูิคุมกันยาเสพติดและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

200,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ในและนอกเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

14. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
องคกรปกครองสวน    
ทองถ่ินเจาภาพระดบักลุม
จังหวัด (ภาคกลาง
ตอนลาง) 

-จัดประชุมคณะกรรมการการ
ประสานงานวิชาการระดับภาคกลาง
ตอนลาง 

100,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา              

15. โครงการจดังานแขงขัน  
ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคกลาง 

-- จัดประกวด แขงขันทักษะวิชาการ 
ของนักเรียนในสังกัด เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ระดับภาค   

3,000,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 
100,000 
(เงินรายได) 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการอบรมสมัมนา

การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา
ปฐมวยัขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
ตามกระทรวงการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

-  ผูบริหารหรือผูรับผดิชอบอบรมสมัมนา
การจัดระบบประกันคณุภาพของ
สถานศึกษา 

198,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

 

กองการศึกษา          
 

   

17 โครงการเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจาํป
งบประมาณพ.ศ.2564 

- ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร
สถานศึกษา/ศึกษานเิทศกและ
เจาหนาที่ผูรับผดิชอบเขารวมโครงการ
เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม 

24,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

 

กองการศึกษา 

       

     

18 
 

โครงการพัฒนาหลกัสตูร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรยีนรูและ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

 -ผูบริหารสถานศึกษา/ครูเขารวมการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

55,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

 

กองการศึกษา             

19. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปรบัปรุงใหม 

-บุคลากรและผูรับผิดชอบของกอง
การศึกษาไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสตูร 

100,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

กองการศึกษา              

- 23 - 



 
 
 

 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

“การจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560” 

 - อบรมพนักงานครูเทศบาลการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

50,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
และนอก
จังหวัด 

กองการศึกษา             

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคณุภาพโรงเรียน
ตนแบบการประเมินการศึกษา
ทางไกล 
Digital Life Box for NEW DLTV 

-  อบรมพนักงานครูเชิง
ปฏิบัติการยกระดับคณุภาพ
โรงเรียนตนแบบการประเมิน
การศึกษาทางไกล 

25,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

 

กองการศึกษา          
 

   

22. โครงการอบรมสมัมนาการ
จัดระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามกฎหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ2561 

-อบรมผูบริหารหรือผูรับผดิชอบ
การจัดการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

22,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

 

กองการศึกษา             

23. โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

- คาอาหารกลางวัน
สําหรับนเัรียน โรงเรยีนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 

19,536,000 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

ในเขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี
นอกจังหวัด 

 

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ซึ่งมสีวน
เก่ียวของในการรักษาความสะอาด โดย
จัดอบรม ศึกษาดูงาน และประชุมชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงาน 
   3.สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม 
เครือขายภาคประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพในการรักษาความสะอาด 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
   4.จัดหาอุปกรณ เครือ่งมือ 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. 2563 พ.ศ. 2564 

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 และพัฒนาศักยภาพ
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. 2563 พ.ศ. 2564 

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.กิจกรรมอบรมใหความรูและศึกษาดงูาน
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 2564 
   6. ประเมินผลการจดังาน 

1,200,000 เทศบาลฯและ
นอกสถานที่

ในเขต
เทศบาลฯ 

งาน
สุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

            - 27 - 



 
 
 
 

 
 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

250,000 
(เงินรายได 
100,000 
เงนิอุดหนุน 
150,000) 

ในเขต
เทศบาลฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.ควบคุมโรคติดตอที่พบบอยในเขตเทศบาลเมอืง
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. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 2563 พ.ศ. 2564 

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

สุขภาพและ
พัฒนา
สิ่งแวดลอม
ชุมชน 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตักิารเรื่องการปองกัน 
สงเสริม ฟนฟูสุขภาพและสิ่งแวดลอม ใหแก 
สสช./แกนนํา สุขภาพ 2 เดือน/ครั้ง หรือ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
2.สรุปและประเมินโครงการ 

700,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ  

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

17. โครงการจดัการ    
น้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี   

1. จัดตั้งคณะกรรมการจดัการน้ําเสีย 
2. จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการและ
ประชาชน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุก 2 
เดือน 
4. จัดทําสื่อความรูและประชาสมัพันธดาน
การจัดการน้ําเสีย  

50,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ  

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

18. โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ 
พนักงานและ
เจาหนาที่กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

- จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเพิ่มประสบการณตรง 
ใหแก พนักงานและเจาหนาที่ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 
 

100,000 เทศบาลฯ
และศึกษาดู

งาน    
นอกสถานที่  

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

19. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแล
ผูสูงอายุที่มภีาวะ
พ่ึงพิงระยะยาว
และบุคคลอ่ืนท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง 

- จัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะ
ยาวและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 

120,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ  

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

บําบัดฟนฟู
สุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

1. อบรมใหความรูแกผูสงูอายุเก่ียวกับการฟนฟู
สุขภาพทางรางกายและจิตใจ 
2. ฝกปฏิบัติเพ่ือฟนฟูสภาพใหกับผูสูงอายุใน
ชุมชน 

73,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

21. 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. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

            

- 33 - 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ี
และพื้นที่
ตัวอยาง 

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. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

- เด็กนักเรียนเทศบาลท่ีไดรบัการคดัเลือกมี
ความสามารถพิเศษทางดานกีฬาเขาอยูใน
โรงเรียนและฝกซอมกีฬาอยางตอเนื่องโดยรับ
การสนับสนุนดานงบประมาณจากเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

1,000,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

3. 
 
 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีทองถ่ิน 

-  จัดงานวันขึ้นปใหม (ทําบุญตักบาตร) 
- จัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสักการ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
- จัดงานวันคร ู

- จัดงานเทศกาลตรุษจีน 

- ลอยกระทง 
- สงกรานต 
- ทิ้งกระจาด 

- แหเทียน 

1,650,000 
งบรวม 

 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 

            

4. 
 
 

โครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจติสํานึกและ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค 11 ประการ 

100,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบรุ ี

 

กองการศึกษา             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการสวดมนตหมูทํานอง

สรภญัญะ 

- จัดประกวดสวดมนตหมูทํานอง
สรภญัญะในระดับเทศบาล  
จํานวน 1 ครั้ง ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวดั ระดับเขตการศึกษา 
ระดับประเทศ จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 
 
 

ในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

6 โครงการประกวดมารยาท - จัดการสาธิตและประกวด
มารยาท ตามแบบที่ถูกตองตาม
ประเพณขีองไทย 

70,000 ในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

7 โครงการเขาคาย 

ชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาดและ
เนตรนาร ี

- จัดสงนักเรียนตัวแทนในการเขา
รวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ       
ยุวกาชาดและเนตรนารี ในระดับ
ภาค ระดับประเทศ 

150,000 จังหวัดที่เปน
เจาภาพในการ 
จัดกิจกรรม 

 

กองการศึกษา             

8 โครงการรณรงค 
ปองกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

- จัดอบรมโครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพตดิใหกับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี

80,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี หรือ
นอกสถานท่ี 

กองการศึกษา             

9 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ  - จัดกิจกรรมสําหรับวันเด็ก
แหงชาติในสถานศึกษาและ
เด็กนอกสถานศึกษา   

500,000 ในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กองการศึกษา     

        

 

 

- 36 - 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

หมายจราจรบนผิวทาง 
- คาติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

300,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

งานเทศกิจ
สํานักปลดัฯ 

            

2. โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

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

140,460 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

สัญญาณไฟจราจร 
- ปรับปรุงและบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร 
- ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณไฟจราจร
ตูควบคุมสัญญาณไฟ เครื่องนับเวลาถอยหลัง 
ฯลฯ 

1,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

งานเทศกิจ
สํานักปลัด ฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
แผนงานการศึกษา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

ปรับปรุงอาคารสถานที่
ของหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน โดยรอบบรเิวณ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตสูาร  
จํานวน 1 แหง 

100,000 รร.ท.1 กองการศึกษา             

 - ปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตสูาร  
จํานวน 1 แหง 

400,000 รร.ท.1 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

700,000 ในชมุชนทั้ง 16 
ชุมชน 
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. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวาง 
 

- ติดตั้งไฟฟาสองสวาง ชนิดเสาเหล็ก
ก่ิงเดี่ยว สูง 7.00 เมตร พรอมโคม
หลอด LED ขนาด 85 วัตต  
1. ถนนคูเมืองใตฝงตะวันตก ซอยขาง
บานเลข 34 จํานวน 8 ตน เปนเงนิ 
500,000 บาท 
 
2. ถนนมาลัยแมน ซอย 1 ตอจาก
โครงการเดิม จํานวน 6 ตน เปนเงิน  
375,000 

875,000 ฝาย
สาธารณูปโภค 

 
- ถนนคูเมือง
ใตฝงตะวันตก  
ซอยขางบาน
เลข 34 
- ถนนมาลัย
แมน ซอย 1 
 

กองชาง             

2. โครงการซอมแซมปาย
บอกทางชนิดเสาสูง 

 

- ซอมแซมปายบอกทาง ชนิดเสาสูง 
จํานวน 13 ตน โดยขูดลอก 
สติ๊กเกอรเดิม ติดสติ๊กเกอรพ้ืนหลังและ
ขอความใหมดวยสติ๊กเกอรสะทอนแสง 
สะทอนแสงตามมาตรฐาน 

683,000 ฝาย
สาธารณูปโภค 
- ภายในเขต
เทศบาลเมือง 

สุพรรณบุรี 

กองชาง             

3. โครงการกอสราง
ระบบสูบน้ําประปา
ภายในสวนเฉลิมฯ 

คากอสรางระบบสูบน้ําสําหรับผลิต
น้ําประปา ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี 
1. งานกอสรางโรงสูบน้ําขนาดเล็ก 
จํานวน 1 หลัง 
2. งานกอสรางระบบทอสงน้ํา 
3. งานติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยแบบ  
On Grid  แรงดันไฟฟา 3 เฟส 50Hz 
ขนาดรวมไมนอยกวา  
10 กิโลวัตต จํานวน 1 ระบบ 

1,000,000 ฝายการโยธา 
(งาน

สวนสาธารณะ) 
ภายในสวน

เฉลิมภัทรราชินี 
 

กองชาง             

- 41 - 



 

 

 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการปรับปรุง

พ้ืนผิวและระบบกัน
ซึมกันชื้นดาดฟาและ
สวนประกอบอื่น
อาคารหอคอยสวน
เฉลิมภัทรราชินี  

- - ปรับปรุงซอมแซมผิวและระบบกันซมึ
กันชื้น พื้นอาคารหอคอย 
ชั้นยอดหอคอยบริเวณแท็งคน้ํา , ชั้น 4 
และชั้น 2 พ้ืนท่ีรวม  
ไมนอยกวา 428 ตารางเมตร   

 

2,485,000 ฝายการโยธา 
(งาน

สวนสาธารณะ) 
ภายในสวน

เฉลิมภัทรราชินี 

 

กองชาง             

5. โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําพุดนตรี
ภายในสวนเฉลิมฯ 

 

- ปรับปรุงระบบน้ําพุดนตรี ภายในสวน
เฉลิมภัทรราชินี โดยรื้อถอนและ 
ติดต้ังหัวน้ําพุพรอมวาลวไฟฟา ชนิด
แรงดันไฟฟา 24 โวลท หัวน้ําพุ 
จํานวน 18 ชุด ,หัวน้ําพุประธาน จํานวน 
12 ชุด และงานระบบควบคุม 
เปลี่ยนระบบควบคุมการเปด-ปด น้ําพุ 
ตามจังหวะจํานวน 1 ระบบ, 
ติดต้ังสายวงจรควบคมุ จํานวน 1 ระบบ 

500,000 ฝายการโยธา 
(งาน

สวนสาธารณะ) 
ภายในสวน

เฉลิมภัทรราชินี 

 

กองชาง             

6. โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ถนนขุนแผน
ซอยกลางระหวางซอย 
5 กับซอย 7 ขาง
บานเลขท่ี 239 

- คากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 479 ตาราง
เมตร 

 

335,000 ถนนขุนแผน
ซอยกลาง 

ระหวางซอย 5 
กับ 

ซอย 7 ขาง
บานเลขท่ี 239 

กองชาง             

7. โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล.ถนนเณรแกว 
ซอยกลางฝง
ตะวันออก   

- คากอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา  
800 ตารางเมตร  

500,000 ถนนเณรแกว 
ซอยกลาง 

ฝงตะวันออก 
 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

ค.ส.ล.ริมคลองสงนํ้า
ชลประทาน 1 ขวา 1 
ซาย (บริเวณโรงแรม
สองพันบุรี) 

- คากอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
ความกวาง 4.00 – 10.00 เมตร  
ความยาวไมนอยกวา 163 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,430  ตารางเมตร   
พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. Æ 
1.00 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ฝา  
ค.ส.ล. จํานวน 16 บอ ความยาวรวมบอ
พักไมนอยกวา 157 เมตร และ 
กอสรางทางเทา 

4,386,200 บริเวณโรงแรม    
สองพันบุรี 

กองชาง             

9. โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนทาสิบ
เบี้ยตอนปลาย  

- คากอสรางปรับปรุงยกระดับผิวจราจร
ปองกันนํ้าทวมขัง ขนาดพ้ืนท่ีคอนกรีต
หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
426 ตารางเมตร พรอมติดตั้งไฟฟา 
สาธารณะเสาเหล็กปลายลีบ สูง 7.00 
เมตร หลอด LED  ขนาด 110 วัตต  
จํานวน 4 ตน 

795,000 ฝายแบบแผนและ
กอสราง 

ถนนทาสิบเบี้ย
ตอนปลาย 

 

กองชาง             

10. โครงการกอสราง
ซอมแซมผิวจราจร
ถนนขุนชาง ตั้งแตซอย 
6 ถึงสุดสะพานบาง
ไกรทอง  

- กอสรางซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
พ้ืนที่ผวิทาง ไมนอยกวา 1,850 ตาราง
เมตร พรอมทาสีตเีสนจราจาร 

800,000 ฝายแบบแผนและ
กอสราง 

ถนนขุนชาง ตั้งแต
ซอย 6 

ถึงสุดสะพานบาง
ไกรทอง 

กองชาง             

11. โครงการปรับปรุงทาง
เทาพรอมฝาทอระบาย
น้ํา 

- ปรับปรุงทางเทาพรอมฝาทอระบายนํ้า 
ถนนขุนแผน ถนนหมื่นหาญ   
ถนนนางพิม ถนนพระพันวษา 

1,800,000 ฝายแบบแผนและ
กอสราง 

ถนนขุนแผน ถนน
หมื่นหาญ 

ถนนนางพิม ถนน
พระพันวษา 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสระน้ําวัดจําปา 
- ปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําวัดจําปา กวาง
ประมาณ 19.00  เมตร ยาวประมาณ 
19.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 361 
ตารางเมตร ใหมีทิวทัศน 
สวยงาม น้ําใสสะอาด 

350,000 ฝายแบบแผน
และกอสราง 
สระน้ําวัดจําปา 

กองชาง             

13. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลองหัวเวียงและ
คลองปาเลไลยก 

- ปรับปรุงภูมิทัศนคลองหัวเวียงและคลอง
ปาเลไลยก ใหมีทิวทัศนสวยงาม 

500,000 ฝายแบบแผน
และกอสราง 
คลองหัวเวียง 
และคลอง
ปาเลไลยก 

กองชาง             

14. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลองสงน้ํา 1 
อาร และคลองหลัง
หางบิ๊กซี 

- ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสงนํ้า 1 อาร และ
คลองหลังหางบ๊ิกซี ใหมีทิวทัศนสวยงาม 

 

500,000 ฝายแบบแผน
และกอสราง 
คลองสงน้ํา 1 
อาร และคลอง
หลังหางบิ๊กซี 

กองชาง             

15. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนนเณรแกวทั้ง 
2 ฝง  

- ปรับปรุงภูมิทัศนถนนเณรแกวทั้ง 2 ฝง  
ใหมีทิวทัศนสวยงาม     

200,000 ฝายแบบแผน
และกอสราง 
ถนนเณรแกว
ทั้ง 2 ฝง 

กองชาง             

16. โครงการปรับปรุง
ซอมแซมเขื่อน ค.ส.ล.
ริมแมน้ําทาจีน   

- ปรับปรุงซอมแซมเขื่อน ค.ส.ล.ริมแม
น้ําทาจีนใหมีความแข็งแรงปลอดภัย 

1,000,000 ฝายแบบแผน
และกอสราง 
เขื่อนริมแม
น้ําทาจีน 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

จราจรถนนพลายชุมพล
ทั้งสองฝงแมน้ําทาจีน    

 

- ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลทตกิคอ
นกรีต ความหนาเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร      
โดยมีพื้นท่ีรวมท้ังหมดไมนอยกวา 
1,285 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงขอบ
และฝาบอพัก จํานวน 18 บอ  

 

720,000 ฝายแบบแผนและ
กอสราง 

ถนนพลายชุมพล 
ทั้งสองฝงแมน้ํา   

ทาจีน 

 

กองชาง             
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ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  ชุมชนเ 
ทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจดัตั้งกลุม
เยาวชนในชุมชน 
(อายุ 15-25 ป) 

-  จัดตั้งกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชน / 
จัดการอบรมสมัมนา  และจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน ในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี

50,000 เ ทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการชุมชน
สัมพันธ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการระหวางชุมชนและ
หนวยงาน ที่เก่ียวของ และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
วันเทศบาล และวันสําคัญตาง ๆ 

250,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. โครงการพอดเีดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดตีอสถาบนัพระมหากษัตริย เพื่อ
เทิดทูนพระคุณพอระหวางชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ กิจกรรมที่เก่ียวของกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย วันเทศบาล และวันสําคัญตาง ๆ  

50,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5. โครงการแมดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ือ
เทิดทูนพระคุณแมระหวางชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ กิจกรรมที่เก่ียวของกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย วันเทศบาล และวันสําคัญตาง ๆ  

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. 2563 พ.ศ. 2564 

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  

600,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุแีละ
นอกสถานที ่

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

9. โครงการดนตรเีพื่อ
ประชาชน 

- จัดการประกวดดนตรฝีกอบรมใหความรูแก
เด็ก เยาวชนหรือผูสนใจ ในเรือ่งดนตร ี
 

100,000 ในชุมชนท้ัง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

10. โครงการชุมชน
เขมแข็งเอาชนะ   
ยาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาล 

- จัดประชาคม ประชุม อบรมเกี่ยวกับเรื่องยา
เสพติด และการดําเนินกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

100,000 ในชุมชนท้ัง  16 
ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

11. โครงการคนดี      
ศรีสุพรรณ 

- จัดกิจกรรมเชิดชูสําหรับบุคคลตัวอยางที่
สรางคณุงามความดีและสมควรยกยองใหเปน
คนดีศรสีุพรรณ 
- มอบประกาศนียบตัรแกบุคคลตัวอยาง 

50,000 ในชุมชนทั้ง  16 
ชมุชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

13. โครงการเตรยีมความ
พรอมเพ่ือสํารวจขอมูล
ผูมีสิทธไิดรบัเงิน
สงเคราะหเบ้ียยังชีพฯ 
(ผูสูงอายุ   ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูปวยโรค
เอดส) เพ่ือดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

1.จัดคณะทํางานเพ่ือสํารวจ ประชาสมัพันธ 
รับลงทะเบยีนผูมสิีทธิฯ  
2. เตรียมแบบคําขอลงทะเบียนฯ,หนังสือ
มอบอํานาจ 
3. บันทึกสรปุ/ รวบรวม/รายงานขอมลูผูมีสทิธิฯ 
ใหคณะผูบริหาร และจังหวดัฯ ทราบ 
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิฯ เพ่ือประชาสมัพันธ และ
ตรวจสอบสิทธิ์ฯ 
5. สรปุรวบรวมประมวลผลและประเมินผล
งานใหคณะผูบริหารทราบ 

50,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

14. โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) 

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

10,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

15 โครงการสงเสริม
อาชีพ 

- จัดการอบรม สงเสริม ฝกอาชพีตาง ๆ 
ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอและ
ตามที่เทศบาลกําหนด 

480,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  

32,097,600 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

จายเปนเบ้ียยังชีพสาํหรับผูพิการในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบรุทีั้ง 16ชุมชนจาย
คนละ 800 บาท / เดือน 

4,291,200 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูปวยโรคเอดส 

จายเปนเบีย้ยังชีพสําหรับผูปวยโรคเอดส  
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรทีั้ง 16
ชุมชน จายคนละ 500 บาท /เดอืน 

228,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. โครงการสนับสนุนการ
จัดการชุมชนเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

- จายเปนเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการจัด
สวัสดิการ และกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี

200,000 กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน
เทศบาล

เมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน พ.ศ. 2564 
หนวยงาน บมจ. ทีโอที จังหวัดสุพรรณบุรี (หนวยงานภายนอก) 

  

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. ปรับปรุง สายสื่อสารลงดิน 

โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิม
พระเกียรต ิ

ทอ HDPE ขนาด 160 มม. ความ
ยาว 630 เมตร 

931,500 ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

บมจ.ทีโอที
สุพรรณบุรี  

 ออก แบบ   
ประ
กวด 

 

รา 
คา 

 

 
  

 
ปรับ
ปรุง 

 
 
สาย
สื่อ
สาร 

 
 
ลง
ดิน 

 
 
 

                  

                  

                  

 

- 50 - 



 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน พ.ศ. 2564 
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (หนวยงานภายนอก) 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. สงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคในชอง
ปากประชาชน 
จังหวัดสุพรรณบรีุ 

กลุมเด็กอายุ 0 – 3 ป 
1. ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากและคัดกรองความ
เสี่ยง 
2. ใหความรูและฝกทักษะการแปลงฟน 
3. ทา/เคลือบฟลูออไรดวารนิช (เฉพาะที่มีฟน) 
กลุมผูปวยดวยโรคเบาหวาน (อาย≥ุ 25 ป) 
1. ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากและคัดกรองความ
เสี่ยง 
2. ใหความรูและฝกทักษะการแปลงฟน 
ผูปวยติดบานติดเตียง (อายุ≥ 25 ป) 
1. เยี่ยมบาน 
2. ตรวจคัดกรองสุขภาพชองปากและคัดกรองความ
เสี่ยง 
3. ทา/เคลือบฟลูออไรดวารนิช (เฉพาะที่มีฟน) 

PPA 
(สปสช.) 

ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
 

คลินิก
เบาหวานใน 

รพศ. 
 

ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

รพศ.
เจาพระยา

ยมราช  

            

2. บริการสรางเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรคในชองปากที่
มุงเนนการเขาถึง
บริการบางกลุมวัย
เปนการจําเพาะ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ 

กลุมหญิงต้ังครรภ 
1. ตรวจสุขภาพชองปาก 
2. บริการขัดและทําความสะอาดฟน 
กลุมเด็กอายุ 4 – 12 ป 
- บริการทา/เคลือบฟลูออไรดวารนิชเฉพาะที ่
กลุมเด็กอายุ 6 – 12 ป 
- บริการเคลือบหลุมรองฟน ฟนกรามถาวรซี่ท่ี 6 และ 7 

Fee 
schedule 
(สปสช.) 

รพศ. และใน
พ้ืนที่เทศบาล

เมือง
สุพรรณบุร ี

 

รพศ.
เจาพระยา

ยมราช 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

กฎหมายดาน
สุขภาพ 

- สรางเครือขายการบังคับใชกฎหมาย การสื่อสาร
ในทุก ๆ  ชองทาง เก่ียวกับการดําเนินงานบังคับใช
กฎหมายดานการโฆษณาผลิตภัณฑ หรือบรกิาร
สุขภาพ 
- ดําเนินการบังคบัใชกฎหมาย การเฝาระวัง ตรวจ
เตือนและการดําเนินคด ี
- สงเสริมพัฒนาความรูการบังคับใชกฎหมาย
แลกเปลีย่นเรียนรู ผลการดําเนนิงาน ปญหา 
อุปสรรค และการพัฒนาการบังคับใชกฎหมาย
รวมกับเครือขายพนักงานเจาหนาที ่

- ในพื้นที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กลุมงาน   
นิติการ 
สสจ. 

สุพรรณบุร ี

            

. โครงการผลติภัณฑ
สุขภาพปลอดภัย ใส
ใจสุขภาพ 

- อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีจาก 
อปท. เพ่ือดําเนินงานงานการคุมครองผูบรโิภค 
- สุมตรวจฉลากผลติภณัฑสุขภาพในรานคาขายสง 
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

รอการพิจารณา ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กลุมงาน   
คุมครอง
ผูบริโภค 

สสจ. 
สุพรรณบุร ี

            

5. โครงการอาหาร
ปลอดภยั 

- สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพือ่ตรวจสอบ
สารปนเปอนโดย Mobile Unit เขต 5 

รอการพิจารณา ตลาดสด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กลุมงาน   
คุมครอง
ผูบริโภค 

สสจ. 
สุพรรณบุร ี

            

6. โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการ
สุขภาพ 

- อบรมใหความรูผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุ 
เนื่องจาก พรบ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงกําหนดใหสถานดูแล
ผูสูงอายุจัดเปนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
ตองขออนุญาตประกอบกิจการ 
- ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประเภทสถานดแูลผูสูงอายุ 

รอการพิจารณา สถานดูแล
ผูสูงอายุใน
เขตเทศบาล

เมือง
สุพรรณบุร ี

 

กลุมงาน   
คุมครอง
ผูบริโภค 

สสจ. 
สุพรรณบุร ี
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการพัฒนา

ศักยภาพและ
ประเมินผลคุณภาพ
บริการอนามยั
สิ่งแวดลอมของ 
อปท. จังหวัด
สุพรรณบุรี ป 
2564 

- การดําเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
สมัครเพ่ือประเมิน EHA : 2001 การจัดการ
คุณภาพประปา (ผลิตโดย อปท.) 
EHA : 2002 การจัดการคุณภาพประปา (ผลิตโดย 
หนวยงานอ่ืน) 
EHA : 2003 การจัดการคุณภาพตูน้ําหยอด
เหรียญเพ่ือใหไดมาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรวมกับกรม
สงเสริมปกครองทองถ่ิน 

- ในพื้นที่
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 

กลุมงาน   
อนามัย

สิ่งแวดลอม 
และกอง

สาธารณสุข 

            

8. โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือยขาย
สุขาภิบาลอาหาร 
จังหวัดสุพรรณบรีุ 
ป 2564 

- พัฒนายกระดับและเฝาระวังดานสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

งปม.เทศบาล 
และ สสจ. 
สุพรรณบุร ี

รานอาหาร
แผงลอย 
ตลาดสด 

ตลาดนดัพ้ืนที่
รับผิดชอบ

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กลุมงาน   
อนามัย

สิ่งแวดลอม 
และกอง

สาธารณสุข 

            

9. โครงการสงเสริม
ภูมิคุมกันโรคในเด็ก
และผูใหญ ป 
2564 งานสราง
เสรมิภูมิคุมกันโรค 

1 .  กา ร ให บริ ก า ร วั ค ซี นขั้ น พ้ื นฐ านแก
กลุมเปาหมายตามกําหนดปกติ รวมทั้งติดตามเก็บ
ตกในกลุมเปาหมายที่ไดรัยวัคซีนไมครบถวน 0 – 
5 ป,วัยเรียน,ผูใหญกลุมเสี่ยง เพ่ือใหประชาชนมี
ภูมิคุมกันโรค และลดปวย ลดการเสียชีวิต 
2. รณรงคใหวัคซีนเสริมในประชากรกลุมเสี่ยง เพื่อ
ลดการแพรระบาดของโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน 
3. ติดตามประเมินผลความครอบคลมุการไดรับวัคซีน 

PP คลินิก EPI 
เขตเทศบาล

เมือง
สุพรรณบุร ี

 

กลุมงาน   
ควบคุม

โรคตดิตอ 
และ รพศ. 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. เฝาระวังโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน

รวมทั้ งอาการภายหลังไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค (AEFI)  
5. สอบสวนโรคและควบคุมโรคในผูปวยโรคติดตอ
ที่ปองกันไดดวยวัคซีน เพื่อลดการแพรระบาดของ
โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

               

10. โครงการคนหาผูติด
เชื้อ HIV รายใหม 
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธอยาง
ยั่งยืน ป 2564 

- สํารวจและจัดเก็บขอมูลในการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาเอดสโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เพ่ือวิเคราะหขอมูลปญหาเอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเพื่อใชในการวางแผน
แกไขปญหา 

- เขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

กลุมงาน   
ควบคุม

โรคตดิตอ 
และ รพศ. 

สสจ. 
สุพรรณบุร ี

            

11. โครงการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ
นําโดยยุงลาย 

1. การดําเนินการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน ฯ DHP 
เพ่ือควบคุมโรคใหทันเหตุการณและไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  
2. การสอบสวนโรคในผูปวยรายแรก (Index 
case) และควบคุมโรคเพ่ือการตัดวงจรการ
แพรเชื้ออยางรวดเร็วโดยกาํจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายรวมกับการฉีดพนสารเคมีในบานผูปวย
และรอบบานผูปวยตามมาตรการ 3-1-2 และ
ดําเนินตามมาตรฐานใหครอบคลมุรศัมี 100 
เมตรจากบานผูปวย ภายใน 24 ชัว่โมง โดย
อยางนอย 2 ครั้งในรอบ 7 วัน 

กองสาธารณสุข เขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

กลุมงาน   
ควบคุม

โรคตดิตอ 
และ รพศ. 

สสจ. 
สุพรรณบุร ี
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการลดความ

เสี่ยงการ
แพรกระจายเชื้อดื้อ
ยาในกลุมผูปวยตดิ
เตียง ป 2564 

1. สํารวจกลุม care manager care giver อําเภอ
เมืองท่ีดูแลกลุมผูปวยติดเตียงท่ีพบการติดเช้ือ 
เพ่ือทราบกลุมเสี่ยงและขนาดของปญหาการติด
เชื้อดื้อยาในพื้นท่ี 
2. จัดอบรมการปองกันการแพรเชื้อดื้อยาใหกลุม 
care manager care giver อําเภอเมือง เพื่อใหความรู
และชี้แจงแนวทางการปองกันการแพรเชื้อดื้อยา 
3. จัดทําโครงขายเช้ือดื้อยา รพศ. และทองถิ่น 
เพื่อสรางชองทางการประสานงานการดูแลและวาง
แผนการปองกันการแพรเช้ือดื้อยาจากผูปวยสู
ผูอื่นในครอบครัว 
4.เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคในการดูแลการปฏิบัติงานของ care 
manager care giver 

กองสาธารณสุข เขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

กลุมงาน   
ควบคุม

โรคตดิตอ 
และ รพศ. 

สสจ. 
สุพรรณบุร ี

            

13. เสรมิสรางบทบาท
ภาคีเครือขาย
สุขภาพภาค
ประชาชน จังหวัด
สุพรรณบุร ีป 
2564 

1. พัฒนาตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
3.เสริมสรางศักยภาพตนเองระดับครอบครัว 
(อสค.) CKD ระยะที่ 4 NCD LTC ครอบครัว
ปลอดควันบุหรี ่
4. คัดเลือก อสม.ดีเดนและเชิดชูเกียรติวัน อสม.
แหงชาติ หมูบาน/ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โรงเรียนสุขบัญญัติองคกร อสม.ลดโรค 
5.รายงานผลการดํ าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน 7 ฐานขอมูล สช. 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

เขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

งาน   
สุขภาพภาค
ประชาชน 
และ รพศ. 
เจาพระยา

ยมราช 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. พัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) และโรงเรยีนนวตกรรมสขุภาพชุมชน 
(รน.สช.) ในเขตเมือง 
7. พัฒนาความเขมแข็งชองชมรม อสม. และ
กองทุนฌาปณกิจ อสม. (ฌกส. อสม. ของ
กระทรวง) ในเขตเมือง 

               

14. พัฒนาเครือขาย
กําลังคนดาน
สุขภาพ 

- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ใหม/ทดแทน Non Uc กลุม
งานพัฒนา
ยุทธศาสตร 

เขตเทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

งาน   
สุขภาพภาค
ประชาชน 
และ รพศ. 
เจาพระยา

ยมราช 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน พ.ศ. 2564 
หนวยงาน สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุร ี(หนวยงานภายนอก) 

  

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.2564 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
        1.1 แผนงานการศึกษา   1.1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ถังน้ําแบบสเตนเลส  - ถังน้ําแบบสเตนเลส ขนาดความจุ            
ไมนอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 

30,000 รร.ท.2 
 

กองการศึกษา             

2. พัดลมไอเย็น  - พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ําไมนอยกวา  
93 ลิตร จํานวน 4 ตัว 

92,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 
 

 

โตะครู ระดับ 7 - 9 
 
โตะพรอมเกาอ้ีนักเรียน
ประถม 
โตะและเกาอี้นักเรียนอนุบาล 
 
ตูไมใสหนังสือ 
 
ตูเหล็กใสเอกสาร ชนิด  
2 บานเปด 
เคาเตอรบริการยืม-คืน 
พรอมเกาอ้ี 
เครือ่งปรับอากาศแบบ 
แยกสวน แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 

- โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้ลอเลื่อน
มีพนักพิง จํานวน 10 ชุด 
- โตะพรอมเกาอ้ีนักเรียนประถม  
จํานวน 50 ตัว 
- โตะและเกาอ้ีนักเรียนอนุบาล  
จํานวน 70 ชุด 
- ตูไมใสหนังสือ แบบ 6 ช้ัน 18 ชอง 
จํานวน 10 ตู 
- ตูเหล็กใสเอกสาร ชนิด 2 บานเปด 
จํานวน 20 ตู 
- เคาเตอรบริการยืม-คืน พรอมเกาอ้ี 
จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 
10 เครื่อง 

49,000 
 

30,000 
 

294,000 
 

253,000 
 

110,000 
 

14,400 
 

554,000 

รร.ท.2 
 

รร.ท.2,4 
 

รร.ท.3,4 
 

รร.ท.4 
 

รร.ท.4 
 

รร.ท.4 
 

รร.ท.3,4 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
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                1.2 แผนงานสาธารณสุข  1.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เกาอ้ีสํานักงาน - เกาอ้ีสํานักงาน มีลอเลื่อน มีพนกัพิง
และมีท่ีทาวแขน จํานวน 2 ตัว 

8,000 กอง
สาธารณสุขฯ 
(งานบริการฯ) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 
2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

       2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  2.1.1 งานไฟฟาถนน  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 รถบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิค  
 

-  เปนรถบรรทุกชนิด 6 ลอ  

- เครื่องยนตดีเซล กําลังแรงมาไมนอย
กวา 240 แรงมา 
- รับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอย กวา 
5,000 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน 

3,800,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

ฝายการโยธา 
กองชาง 

 

            

 
      2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  2.1.2 งานสวนสาธารณะ  

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  
 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
6,000 ซีซ ี 
- หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต  
- แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน   

2,500,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

ฝายการโยธา 
กองชาง 
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    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  2.1.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 6 ตัน 6 ลอ 
แบบอัดทาย 

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 2 คัน  

4,800,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะ 
มูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 รถบรรทุกขยะ  
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
แบบเปดขางเททาย 

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต  แบบเปดขางเททาย 
จํานวน 1 คัน  

2,119,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะ 
มูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 รถบรรทุกขยะ 
แบบคอนเทน
เนอร 

- รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร 
ขนาดความจไุมนอยกวา 4 ลูกบาศก
เมตร เปนรถบรรทุกชนดิ 6 ลอ 
เครื่องยนตดเีซล มีกําลังแรงมาไมนอย
กวา 150 แรงมา ตัวกระบะบรรทุกถัง
คอน-เทนเนอรสรางดวยแผนเหล็ก สวน
พ้ืนใชแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 4.5 
มิลลเิมตร ชุบเคลือบผิวปองกันสนิม 
ตัวถังบรรทุกขยะขนาดความจไุมนอยกวา 
4 ลูกบาศกเมตร ผนังดานขางใชแผน
เหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร ฝาปด 
– เปดดานบนใชแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 
2 มิลลิเมตร สวนพ้ืนใชแผนเหล็กหนา ไม
นอยกวา 4 มิลลิเมตร จํานวน 1 คัน 

2,500,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะ 
มูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

 

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. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เลื่อยโซยนต - เลื่อยโซยนต ขนาดไมนอยกวา 3 
แรงมา ขนาดความยาวไมนอยกวา 18 
นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง 

54,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

งานปองกัน ฯ 
สํานักปลดั ฯ 

            

             3.2 แผนงานสาธารณสุข   3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เครื่องพน
หมอกควัน 

- เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง ปริ
มาตรการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตร
ตอชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร 
กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา  

118,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 เครื่องพนละออง
ฝอยแบบสะพาย
หลัง 

- เครื่องพนละอองฝอยแบบสะพายหลัง 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

100,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
              4.1 แผนงานการศึกษา  4.1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เครื่องรับโทรทัศนจอ  
LED TV 

- โทรทัศนสีแบบแอล อี ดี (LED TV) 
Smart TV ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว 
จํานวน 10 ชุด 

253,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             
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5. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.1.1 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
จํานวน 1 ตัว 

23,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการ ฯ             

  5.2 แผนงานการศึกษา 5.2.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 24,000 รร.ท.1 กองการศึกษา             
2. เครื่องฉายมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  
ระดับ SVGA ความละเอียดไมนอยกวา 3,500 
ANSI Lumens จํานวน 5 เครื่อง 

75,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

3. กลองวงจรปด (CCTV) - กลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งจํานวน 1 
ชุด 

124,500 รร.ท.2 กองการศึกษา             

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     6.1.1 งานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ผามาน พรอมอุปกรณ - ผามานพรอมหลุยส และอุปกรณ
ติดตั้ง  จํานวน  5  ชุด  ดังน้ี 
- ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 1.80 × 

142,000 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ 
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2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด  

       

 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - ผามานพรอมหลุยส และอุปกรณติดตั้ง  
จํานวน  5  ชุด  ดังน้ี 
- ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 1.80      
× 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด  
 - ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 4.30      
× 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด   

- ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 4.80       
× 2.20 เมตร จํานวน 2 ชุด   
- ผามานพรอมหลุยส  ขนาด 4.50        
× 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด   

               

      6.2 แผนงานการศึกษา     6.2.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ตูเย็นสําหรับแชอาหาร - ตูเย็นสําหรับแชอาหาร ขนาด 13 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 เครื่อง 

18,500 รร.ท.1 กองการศึกษา             

2. ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต - ตูแช ขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 35,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน  6.3.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครภุัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 2 เครื่อง 

19,000 กองสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุข             
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2 รถเข็นขยะ ขนิด 2 ลอ - รถเข็นขยะ ชนิด 2 ลอ จํานวน 10 คัน 20,000 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข             

 

7. ประเภทครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 
     7.1 แผนงานการศึกษา    7.1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 25634 
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. เครื่องดนตรีวงเมโลเดียน - เครื่องดนตรีวงเมโลเดียน จํานวน 1 วง 100,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

8. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
             8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   8.1.1 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

            

9. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
              9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   9.1.1 งานบริหารท่ัวไป 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

            

              9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   9.1.2 งานวางแผนและสถิติ 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 3 ชุด 120,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             
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ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอม
อุปกรณ 

- คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณ จํานวน     
1 ชุด 

22,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองวิชาการฯ             

    9.2 แผนงานการศึกษา     9.2.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. หองเรียนอัจฉริยะ - หองเรียนอัจฉริยะ จํานวน 2 ชุด 1,000,000 ศูนยฯ วัดไทรย กองการศึกษา             
2. คอมพิวเตอรสําหรับ 

การเรียนการสอนพรอมอุปกรณ 
- คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 
พรอมอุปกรณแบบที่1 จํานวน 20 เครื่อง

600,000 
 

รร.ท.1,2 
 

กองการศึกษา 
 

            

3. คอมพิวเตอรสําหรับ 
การเรียนการสอนพรอมอุปกรณ 

- คอมพิวเตอรสําหรบังานประมวลผล 
พรอมอุปกรณแบบที่2 จํานวน 20 เครื่อง

580,000 
 

รร.ท.1,2 
 

กองการศึกษา 
 

            

4. เครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สําหรับงานประมวลผล 

- เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาํหรับ
งานประมวลผล จํานวน 10 เครื่อง 

230,000 
 

รร.ท.3,4 
 

กองการศึกษา 
 

            

5. จอ INTERACTIVE LED 
TOUCH SCREEN 

- จอ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN 
ขนาด 64.5 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง 

540,000 รร.ท.2,3,4 กองการศึกษา             

             9.3 แผนงานสาธารณสุข   9.3.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  

4,300 กองสาธารณสุข
ฯ 

(งานบริการฯ) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            



           

 

 

             9.4 แผนงานเคหะและชุมชน   9.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
2  จํานวน 2 เครื่อง 

60,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network  แบบที่ 1 

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network  แบบที่ 1 จํานวน  1 เครื่อง 

8,900 หองกองชาง กองชาง 
 

            

   9.4 แผนงานเคหะและชุมชน   9.4.2 งานสวนสาธารณะ 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2  
จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 หองกองชาง กองชาง 
 

            

9.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  9.4.3 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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
สําหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกว า  19 นิ้ ว ) 
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด      

30,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะฯ) 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 เครื่องปริ๊นเตอร - เครือ่งพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 ชุด  

4,300 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะฯ) 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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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. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 

 

โตะทํางาน 1. โตะทํางาน ขนาด ลึก 76 ซม. ×            

กวาง 180 ซม. × สูง 85 ซม.  
ตูขางยาว ขนาดลึก 52 ซม. ×              

กวาง 120 ซม. × สูง 76 ซม.  ตูเล็ก  
ขนาด ลึก 40 ซม. × กวาง 47 ซม. 
×  สูง 54 ซม. จํานวน  2  ชุด   

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ 
 

 
 

           

2. 
 

เกาอ้ีชนิดลอ 5 แฉก 2. เกาอี้ชนิดลอ 5 แฉก  มีทาวแขน     
มีพิงหลังสูงปรับโชคสูง - ต่ําได            
จํานวน 2 ตัว   

10,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ 
 

            

3. ตูเอกสาร 3. ตูเอกสาร ขนาดกวาง  160 ซม. 
× ลึก 43 ซม. × สูง 120 ซม.           
จํานวน  1  ตู                            

9,500 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

สํานักปลดั ฯ             

 

             1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   1.1.2 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส - ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 
2,500 ลิตร  จํานวน 5 ใบ 

46,500 เทศบาล
เมือง

สุพรรณบุร ี

งานปองกัน ฯ 
สํานักปลดั ฯ 
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