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สวนท่ี 1 
 

1.  บทนํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  กําหนดใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ตองจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น   
มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล
ประจําปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุโครงการ /กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณนั้นของเทศบาลใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทํางาน
กับหนวยงานอ่ืน  ซึ่งการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตาม
ประเมินผล เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  

2.1 เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน ใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2.2 ใชเปนเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.3 ใชเปนเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภายในและประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอก 
2.4 เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการในพ้ืนที่ของเทศบาล

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 
ขอ 26) ไดกําหนดใหเทศบาลตองจัดทาํแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเก็บรวบรวมขอมูล โครงการ / กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   ซึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลและโครงการ / 
กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่   ในสวนของเทศบาลจะเปนโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณท่ีผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรีประกาศใชเปนเทศ
บัญญัติงบประมาณแลว  สําหรับหนวยงานภายนอกเทศบาลไดประสานขอขอมูลดังกลาวจากหนวยงานที่มี
โครงการดําเนินงานอยูในพ้ืนที่เขตเทศบาล 

 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางแผนดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู
โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลโดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดแบงออกเปน 2 สวน คือ 

   สวนท่ี  1  บทนํา 
   สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 



จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจะนํารางแผนการดําเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาแลวเสนอผูบริหารเทศบาลเพ่ือใหความเห็นชอบ 

 ข้ันตอนท่ี  3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

  เมื่อผูบริหารเทศบาลใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลวใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงานประจําป  โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับจากวันที่ประกาศ  เพ่ือใหประชาชน
ในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

  จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

4.1  ทําใหการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการ / กิจกรรม เพ่ือพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลเปนไปแบบ         
บูรณาการงานกันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนด 

4.2  ทําใหการบริหารจัดการงานของเทศบาลเปนไปอยางมีระบบโปรงใสและตรวจสอบได 
4.3  ทําใหผูบริหารใชแผนดําเนินงานเปนเครื่องมือในการควบคุมกํากับการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 

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

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัทําแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 

ผู้บริหารเทศบาล 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

จดัทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯตอ่ผู้บริหารเทศบาล 

ผู้บริหารเทศบาลให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

เทศบาลเมืองสพุรรณบรีุ 

หน่วยงานอนื 

- ๒ - 



 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 
 เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

 
 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการ  

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 

 
17 

 
17.35 

 
4,569,000 

 
4.64 

 
-  สป. , วช. , กค. 

1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 1 1.02 7,238,900 7.34 -  สป.(งานปองกันฯ, เทศกิจ) 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

1 
1 
1 
3 

1.02 
1.02 
1.02 
3.06 

7,491,900 
92,600 

433,800 
290,000 

7.60 
0.09 
0.44 
0.29 

-  กศ. 
-  สธ. 
-  สธ, กช. 
-  สส. 

รวม 24 24.49 20,116,200 20.41 7  หนวยงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
2.1   แผนงานบริหารทั่วไป 

 
1 

 
1.02 

 
100,000 

 
0.10 

 
-  สป.  

2.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน - - - - -  สป.(งานปองกันฯ, เทศกิจ) 
2.3 แผนงานการศึกษา 14 14.29 2,455,000 2.49  -  กศ. 
2.4  แผนงานสาธารณสขุ 
2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
2.6  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8  แผนงานงบกลาง 

16 
1 
2 
9 
1 

16.33 
1.02 
2.04 
9.18 
1.02 

2,555,000 
400,000 
250,000 

5,680,000 
2,000,000 

2.59 
0.41 
0.25 
5.76 
0.00 

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

รวม 44 44.90 13,440,000 13.63 5  หนวยงาน 

 

- ๓ - 



 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ/
บาท 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวยงานดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
3.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- สป. 
- กศ. 

3.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - สธ. 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.02 800,000 0.81 - สส. 

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
3.7 แผนงานงบกลาง 

6 
20 
3 

6.12 
20.41 
3.06 

27,551,300 
3,250,000 

33,414,000 

27.95 
3.30 

33.90 

- กช. ,สธ.  
- กศ. 
- สส. 

รวม 30 30.61 65,015,300 65.96 4 หนวยงาน 

รวมทั้งสิ้น ๙8 100.00 98,571,500 100.00 7 หนวยงาน 

 
 
 
 

 
หมายเหต ุ สป.   =   สํานักปลัดเทศบาล     วช.   =   กองวิชาการและแผนงาน     กค.   =   กองคลัง     กศ.   =   กองการศึกษา     สธ.   =   กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
 กช.   =   กองชาง            สส.   =   กองสวสัดิการสังคม 

 
 
 
 

- ๔ - 



 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ตางๆ(ส.ส.,ส.ว.,ส.จ., ส.ถ.หรือ 
ผ.ถ.) 

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

2,200,000 
 

 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

2. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานของผูบริหารและคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา
สวนการงาน  และเจาหนาที่    
ที่เกี่ยวของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
การงานและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
ศึกษาดูงาน  

500,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 
 

            

3. โครงการพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะ     
ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

-  จัดอบรมและนําคณะผูบริหาร  
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง           
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษา
และดูงาน รวมประมาณ 150 คน 

400,000 
 
 
 

 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
และทัศน

ศึกษาดูงาน          
นอกสถานที ่

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 
 

 

            

4. โครงการพัฒนาจริยธรรมของ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล  
และลูกจางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมฝกปฏิบัติใหความรูเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมตามกรอบ
มาตรฐานแกผูบริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และลูกจาง จํานวน 2 คร้ัง 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

งานการ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัฯ 

            

 

- ๕ - 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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  ลูกจางสังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีทุกคน 

10,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 
 

งานการ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัฯ 
 

            

6. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางของ
เทศบาลที่ไดรับการบรรจุ
แตงต้ังใหม 

- จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี จํานวน 100 คน 

- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่มาฝกงานที่เทศบาล
อบรมเปนเวลา 1 วัน 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 

            

7. โครงการปฐมนิเทศและปจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝกงานเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

- ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝกงานของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  

- จัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศกึษา
ฝกงานเทศบาล เปนเวลา 1 วนั 

5,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 

งานการ
เจาหนาที่ 

สํานักปลดัฯ 

            

8. โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือ
(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

120,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
 

 งานธุรการ 
สํานักปลดัฯ 

            

9. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 
 
 
 
 

- จัดประชุม , จัดทําแบบฝกหัด และการ
จัดทําเอกสารทบทวนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563) 
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ( พ.ศ. 2561 – 
2564) จํานวน 1๐0 เลม  และ
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 
2561 จํานวน 70 เลม 

150,000 
 
 
 

 

เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

 
 

 

กองวชิาการฯ 
 
 

 

            

- ๖ - 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกบุคลากรภายใน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรแีละ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี 

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีจํานวน 100 คน 

80,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

งานนิติการ 
กองวิชาการฯ 
 

            

11. โครงการจัดทําวารสารรายงาน
กิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

- จัดทําวารสารรายงานกิจการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป 
จํานวน 9,000 เลม 

260,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ             

12. โครงการจัดทําวารสาร
จดหมายขาวเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรีราย 4 เดือน 

- จัดทําวารสารจดหมายขาวราย 4 
เดือน จํานวน 3 คร้ังๆละ    
6,000 เลม 

100,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ             

13. โครงการจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

- จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ
กิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
จํานวน 10,000 ฉบับ 

200,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ             

14. โครงการปรับปรุงและยกราง
เทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมบุคลากรภายในเร่ือง
ปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติ
เทศบาลฯ จาํนวน 100 คน 

30,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ 
 

            

15. โครงการสํารวจพื้นท่ีทาง
สาธารณะประโยชนภายในเขต
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

- สํารวจและกําหนดพื้นที่ท่ีเปน
สาธารณะอยางชัดเจน 

100,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองวชิาการฯ 
 

            

16. โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือ(ครุภณัฑ) 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน 

16.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

40,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 

กองวชิาการฯ 
 

            

  16.2 โทรทัศนแอลอีด ีขนาดไมนอย
กวา 55 นิ้ว จํานวน 7 เคร่ือง 

210,000 เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 

กองวชิาการฯ 
 

            

- 7 - 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  16.3 กลองบันทึกภาพนิ่ง DSLR 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด 
40,000 เทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 
  กองวิชาการฯ 
 

            

  16.4 เลนสซมุทางยาวโฟกัส ขนาด 
18-300 มม. จาํนวน 1 ตัว 

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

  กองวิชาการฯ 
 

            

17. โครงการจัดซือ้เครื่องมือ
(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

17.1 รถจักรยานยนต ขนาด110 ซีซ ี 
จํานวน  1  คัน   
17.2 โทรทัศนแอลอีด ีขนาดไมนอยกวา 
40 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 

44,000 
 

15,000 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล(งานปองกันฯ) 

1.1 เครื่องสูบน้ําเทอรไบร  จํานวน 4  
เคร่ือง   
1.2 กลองถายภาพระบบดิจิตอล (DSLR) 
จํานวน 1 ชุด 

6,000,000 
 

38,900 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดัฯ 
งานปองกันฯ 
สํานักปลดัฯ 

 
 

           

  1..3 รถยนตตรวจการณแบบดบัเบิ้ลแคป 4 
ประตู จํานวน 1 คัน 

1,200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดัฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา 

1.1 ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ชั้น  
จํานวน  2  ชุด   
1.2 โทรทัศนแอลอีด ีขนาดไมนอยกวา 
40 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง 

17,000 
 

30,000 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

 
 

           

  1.3 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด 

120,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา 
 

            

  1.4 เครื่องดูดฝุนขนาด 25 ลิตร
จํานวน 2 เคร่ือง  

28,000 ร.ร.ท.2 กองการศกึษา 
 

            

  1.5 เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอย
กวา 30,000  บีทีย ูชนิดตั้งพ้ืนหรือ
แขวนพรอมติดตั้งจํานวน 20 เครื่อง 

804,000 ร.ร.ท.1,2,3 กองการศึกษา 
 

            

  1.6 เครื่องพิมพบัตรนักเรียน (บัตร
พลาสติก) จํานวน 2 เคร่ือง 

96,000 ร.ร.ท.2,3 กองการศึกษา 
 

            

  1.7 ชุดรับแขกโซฟาแบบหนังอยางดี
จํานวน 1 ชุด 

25,000 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา 
 

            

  1.8 ตูลอ็กเกอร18 ชองจํานวน 5 ตู 35,000 ร.ร.ท.1 กองการศึกษา             

  1.9 ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปด 
จํานวน 28 ตู 

154,000 ร.ร.ท.1,4 กองการศกึษา             

  1.10  ตูเหล็กใสหนังสอืจํานวน 10 ตู 54,000 ร.ร.ท.2 กองการศกึษา             
  1.11 โตะ เกาอี้นักเรียนอนุบาล

จํานวน 24 ชุด 
72,000 ร.ร.ท.2 กองการศกึษา             

  1.12 โตะ–เกาอี ้สแตนเลส ใชสําหรบัโรง
อาหาร จํานวน 80 ชุด 

880,000 ร.ร.ท.2,4 กองการศกึษา             

- 10 - 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.13 โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 200 ชุด   
1.14 โตะครู ระดับ 7-9 พรอมเกาอี้
ลอเลือ่นมีพนักพิงจํานวน20 ชุด 

240,000 
 
100,000 

รร.ท.4 
 

รร.ท.3,4 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

 
 

           

  1.15 โตะหมูบูชาจาํนวน 4 ชุด 34,000 ร.ร.ท.1,4, 
 ศูนยวดัไทรย 

กองการศึกษา 
 

            

  1.16 ถังน้ําแบบสแตนเลส ขนาด
ความจ ุ2,000 ลิตร จํานวน 3 ชดุ 

45,000 รร.ท.1,4 กองการศึกษา 
 

            

  1.17 พัดลมชนิดโคจร  ใบพัด
ขนาด 18 น้ิว พรอมคาติดตั้ง
จํานวน 56 ตัว 

123,200 ร.ร.ท.3, 
 ศูนยวดัไทรย 

กองการศึกษา             

  1.18 พัดลมชนิดตดิผนังขนาด
18 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 20 ตัว 

44,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  1.19 พัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรมขนาด
ไมนอยกวา 24 นิ้วจํานวน 20 ตัว 

58,000 รร.ท.3,4 กองการศึกษา             

  1.20 พัดลมไอเย็น ขนาดเติมน้ํา  ไม
นอยกวา 93 ลิตร จํานวน 5 ตัว 

115,000 รร.ท.4 กองการศึกษา             

  1.21 มาน่ังหินขัดจํานวน 10 ตัว 6,000 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             
  1.22รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ ี

แบบเกียรอัตโนมัต ิจํานวน 1 คัน 
44,000 รร.ท.4 กองการศึกษา             

  1.23 เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 1 เคร่ือง 

10,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

  1.24 เคร่ืองขยายเสียงชวยสอน แบบ
พกพา พรอมไมคลอยและไมโครโฟน
ติดปกเสื้อ จํานวน 60 ช ุ

240,000 รร.ท.1,2 กองการศกึษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.25 มิกเซอร อนาล็อก 22 ชาแนล
จํานวน 1 ชุด 

38,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

  1.26 ตูลําโพงอเนกประสงคขนาด 15 นิ้ว
แบบเคลื่อนที่พรอมไมคลอย
จํานวน 10 เคร่ือง 

100,000 รร.ท.3 กองการศกึษา             

  1.27 กลองโทรทัศนวงจรปดพรอม 
อุปกรณบันทึกภาพ จํานวน 1 ชุด  

109,000 รร.ท.2 กองการศกึษา             

  1.28 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 3 เครื่อง 

72,000 รร.ท.1,2 กองการศึกษา             

  1.29 เครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร
ระดับ SVGA ความละเอียดไมนอยกวา
3,500 ANSI Lumensจํานวน 2 ชุด 

72,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  1.30  เครื่องรบัสัญญาณดาวเทียม
จํานวน 8 ชุด 

64,000 รร.ท.2,3 กองการศึกษา             

  1.31 ชุดไมโครโฟนหองประชุมสามารถ
บันทึกเสียงได พรอมม ีAnti - 
Feedback ในตัว พรอมติดตั้ง  

190,000 รร.ท.1 กองการศกึษา             

  1.32 โทรทัศน แอล อ ีด ีขนาดไมนอย
กวา 55 นิ้ว จํานวน 32 เคร่ือง พรอม
อุปกรณ และติดตั้ง 

960,000 รร.ท.1,2,3 กองการศึกษา             

  1.33 กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตาสําหรับ
การสอน จํานวน 5 ตัว 

195,000 รร.ท.3 กองการศกึษา             

  1.34 กระทะไฟฟาแบบมีซึ้ง
จํานวน 2 ใบ 

2,800 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             

  1.35  เครื่องดูดควัน จํานวน 2 เคร่ือง  38,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.36 เคร่ืองตัดแตงพุมไมขนาด22 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 

10,200 รร.ท.1 กองการศึกษา             

  1.37 เคร่ืองตัดหญาสะพายขาง แบบ
ขอแข็ง  จํานวน 2 เคร่ือง 

19,000 ร.ร.ท.1, 
 ศูนยวดัไทรย 

กองการศึกษา             

  1.38  ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู 

35,000 รร.ท.1 กองการศึกษา             

  1.39 ตูแชอาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต
จํานวน 2 ตู 

132,000 รร.ท.3,4 กองการศกึษา             

  1.40 ตูทํานํ้าเย็นสแตนเลสชนดิ 4 หัว
กอก พรอมติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้า ขนาด
ความจุไมนอยกวา 60 ลิตรและตดิตั้ง
เคร่ืองกรองน้ํา 1 เครื่อง จํานวน 2 ตู 

46,800 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             

  1.41 ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง 

6,000 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             

  1.42 มานหองสมุด (ประตูหนาตาง)
จํานวน 1 ชุด 

250,000 รร.ท.3 กองการศกึษา             

  1.43 หมอหุงขาวชนิดใชแกส ความจุไม
นอยกวา 5 ลิตร จํานวน 3 ใบ 

30,000 รร.ท.3 กองการศึกษา             

  1.44 หมอหุงขาวชนดิใชไฟฟา ความจุ
ไมนอยกวา 10 ลิตรจํานวน 1 ใบ 

4,000 ศูนยฯวัดไทรย กองการศึกษา             

  1.45 เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ
ขนาด 1.60 มิลลิเมตรจํานวน 1 เคร่ือง 

15,000 รร.ท.1 กองการศึกษา             

  1.46 เลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถอื
ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 

6,900 รร.ท.2 กองการศึกษา             

- 13 - 



 

 

 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1.47 เคร่ืองดนตรีสากลจํานวน 1 ชุด   150,000 รร.ท.2 กองการศกึษา             

  1.48 คอมพิวเตอรสาํหรับใชประกอบการ
เรียนการสอนพรอมโตะวางคอมพิวเตอรและ
เกาอี้จํานวน 30 ชุด 

900,000 ร.ร.ท.1,3 กองการศกึษา             

  1.49 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสาํหรับ
งานประมวลผล พรอมติดตั้ง
โปรแกรม จํานวน 4 ชุด 

84,000 ร.ร.ท.1,3 กองการศึกษา             

  1.50 คอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 พรอมอุปกรณ
และติดตั้งโปรแกรมจํานวน 4 ชุด 

120,000 ร.ร.ท.3 กองการศึกษา             

  1.51 เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี
จํานวน 4 เครื่อง 

68,000 รร.ท.2 กองการศึกษา             

  1.52  ยางปูพ้ืนสนาม
วอลเลยบอล PU.SPORT ขนาด
กวาง 13 เมตร ยาว 22 เมตร
หนา 4 มิลลิเมตร พรอมปรับพ้ืน
สนาม และติดตั้งตามมาตรฐาน  
จํานวน 1 แหง 

400,000 ร.ร.ท.3 กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอย
กวา 18,000  บีทีย ูชนิดตั้งพ้ืนหรือ
แขวนพรอมติดตั้งจํานวน 1 เคร่ือง   
1.2 คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ
จํานวน 2 ชุด 

28,000 
 

 
64,600 

หองผอ.กอง
สาธารณสขุฯ 

 
ศูนยบริการ

สาธารณสขุ 1 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(ครุภัณฑ)เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง 

1.1 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรระดับ
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
พรอมจอรับฉาพจํานวน 1 เครื่อง   

36,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.2 เคร่ืองสํารองไฟขนาด 800 VA
จํานวน 6  เคร่ือง 

16,800 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  21.3 ชุดรับแขกโซฟาหนังอยางด ี
จํานวน 2 ชุด 

40,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.4 โตะพับเอนกประสงคสเตนเลส 
จํานวน 50 ตัว 

150,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1..5 เ กาอี้พลาสติกอยางหนา มีพนักพิง
จํานวน 500 ตัว 

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

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

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.7 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง 

60,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             

  1.8 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เคร่ือง 

21,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองชาง             
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ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ประชาธิปไตย 
- จัดการประชุมและหรืออบรม

สัมมนาคณะกรรมการชุมชน      
ทั้ง 16 ชุมชน และครือขาย         
ที่เก่ียวของ 

50,000 ในเขตเทศบาล               
และชุมชน 
ทั้ง 16  แหง 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2. โครงการจัดทําแผนชุมชน - จัดประชุม ,จัดทําแบบฝกหัด และ
การจัดทําเอกสารแผนชุมชน 
จํานวน 50 เลม 

40,000 ชุมชนทั้ง 16 
ชุมชนและ

เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการฯ 

    

       

 

3. โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมลูพ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

 - สํารวจและจัดเก็บขอมลูพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนา /ประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การฝกอบรม 

2๐0,000 
 

ชุมชนทั้ง 16  
ชุมชนและ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวสัดิการฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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.เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี 
 

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

100,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

สํานักปลดัฯ             
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศึกษา 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ปฏิบัติการวิชาการของ
พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง 
และบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

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

800,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี      

และนอกสถานที ่   

กองการศึกษา 
 

            

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับพนักงานครเูทศบาล 
บุคลากรทางการศึกษา 

-  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางดานคอมพิวเตอรสําหรับ
พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 
 

โรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
 

            

3. โครงการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนสาํหรับครผููสอนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

-  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารและพนักงานครูเทศบาล 

80,000 
 
 

โรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

4. โครงการอบรมพัฒนา
จริยธรรมพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  จัดอบรม ฝกปฏิบัต ิใหความรู
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานครเูทศบาล 
ลูกจาง และบุคลากรทางการศกึษา 

50,000 
 

สํานักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา 
 

            

- ๑9 - 



 

 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการเตรียมความ

พรอมการสอบ O - NET 
- จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- เตรียมความพรอมการสอบ O – NET 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 

200,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

6. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

-  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
-  จัดทําเอกสารสรปุผลการประเมินฯ 

50,000 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา             

7. โครงการงานมหกรรม
ทางวิชาการ 

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

700,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

และเทศบาล
ตางๆที่เปน
เจาภาพ 

กองการศึกษา 
 

            

8. โครงการแขงขันคนเกง - สอบคัดเลอืกระดับประเทศ 
- นําไปแขงขันระดับประเทศ  

100,000 
 

เมืองทองธาน ี
 

กองการศึกษา             

9. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่
จบการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

- จัดมอบประกาศนียบัตรสําหรับ
นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล  และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

50,000 
 
 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กองการศึกษา             

10. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
การศกึษา คณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการระดับ
จังหวัด ระดับกลุม
การศกึษาทองถิ่นท่ี 5 และ
ระดับสวนกลาง 

-  จัดอบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศกึษา คณะกรรมการกลุม
วิชาการระดับเทศบาล ระดับกลุมการศกึษา
ทองถิ่นที ่5 
 

50,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา 
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ลําดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท)   

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการประกวด แขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

- จัดประกวด แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ของนักเรยีนในสังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

200,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

12. โครงการโรงเรียนพอเพียง
ทองถิ่น 

- จัดอบรมประชุมเพื่อเพิ่มทักษะ และ
ฝกปฏิบัต ิพรอมจัดกิจกรรมให
พนักงานครู และนักเรยีนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

70,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

13. โครงการปรับพ้ืนฐาน
นักเรียน 

- เสริมสรางความรูกอนการเรียนการ
สอนใหกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในกลุมสาระตางๆ 

15,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืง
สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

14. โครงการเขาคายคณุธรรม - จัดอบรมเขาคายคุณธรรมใหกับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

40,000 วัดตาง ใๆน
จังหวัด

สุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

สะอาด 
1.พัฒนาสขุาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน 
บานเรือน วัด โรงเรยีน ชุมชน รั้ว ถนน ทาง
เทา ตรอกซอย แมนํ้า คูคลอง ทางระบายน้ํา 
ใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม 
2.พัฒนาศักยภาพของพนักงานจาง ลกูจาง 
เจาหนาที่เทศบาล ซึ่งมีสวนเก่ียวของในการ
รักษาความสะอาด โดยจดัอบรม ศึกษาดูงาน 
และประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 3.
สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม เครือขายภาค
ประชาชน และพัฒนาศกัยภาพในการรักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน 
 4.จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี 
สารชีวภาพ เพ่ือใชในการรักษาความสะอาด 
5. จัดใหมีกิจกรรมการประกวด สรรหาบุคล 
หนวยงานที่เปนตัวอยาง ตนแบบของการ
ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดพรอมมอบ
รางวลั 

100,000 ในเขตเทศบาลฯ กองสาธารณสขุฯ             

2. โครงการตลาดสดนาซื้อ 1.พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนไปตาม
หลักเกณฑตลาดสดนาซื้อ ทั้งเร่ือง 
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

30,000 ในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการพัฒนางาน

สุขาภิบาลอาหาร 
1.จัดกิจกรรมการตรวจสอบ แนะนําดาน
สุขลักษณะของสถานประกอบการตามเทศ
บัญญัติเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี และเพื่อ
เสนอคณะกรรมการประกอบการพิจารณา
อนุญาตกอนที่จะออกใบอนุญาต หรือออก
หนังสือรบัรองการแจง 
2.กิจกรรมการตรวจยกระดับมาตรฐาน
รานอาหาร แผงลอย และโรงอาหาร 
ดําเนินการ ดังนี ้
     2.1 ตรวจยกระดบัมาตรฐานสถาน
ประกอบการเดิม 
     2.2 ตรวจยกระดับมาตรฐานโรงอาหาร 
โดยตองผานเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย 15 
ขอ และผานเกณฑทางแบคทีเรียไมต่าํกวา
รอยละ 90 
3.กิจกรรมการตรวจเฝาระวังความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสําหรับใชประกอบอาหาร 
จํานวน 6 ชนิด ไดแก 
ยาฆาแมลง สารกันรา สารบอแรกซ สายฟอก
ขาว สายฟอรมาลีน สารเรงเน้ือแดง และ
ตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําและน้ําแข็ง 
พ้ืนท่ีเปาหมาย ดังน้ี 
    3.1 รานอาหาร 
    3.2 แผงลอยจําหนายอาหา 
   3.3 รานสะสมอาหาร 
   3.4 โรงอาหารในโรงเรียน 

200,000 -สถานที่
จําหนาย
อาหาร สะสม
อาหาร แผง
ลอยจําหนาย
อาหารในเขต
เทศบาล 
-สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล 
-หองประชุม
เทศบาล 

งาน
สุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

     3.6 ตลาดสด 
4.กิจกรรมควบคุมความปลอดภยัในอาหารท่ี
จําหนายรอบสถานศึกษา ในเขตเทศบาล 
5.กิจกรรมจัดสอบทําบัตรผูสัมผัสอาหารตาม
หลักสตูรของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสขุ ใหแกผูสัมผัสอาหารในสถาน
ประกอบการดานอาหาร แผงลอยจําหนาย
อาหาร สถานที่ผลิตอาหาร ตลาดสดและ 
โรงอาหารสถานศึกษาทุกแหง 
6.กิจกรรมสงเสริมความรูกากรเรียนรูแก
ประชาชนผูบรโิภค ผูประกอบการและภาคี
เครือขาย โดยการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
ดังน้ี 
    6.1 จัดทําปายแสดงจุดจําหนายสินคาใน
การควบคุมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
    6.2 จัดทําปายประชาสมัพันธ รถ
ประชาสัมพันธ จอ LED และประชาสมัพันธ
ดวยเสียงตามสายในชุมชน 
    6.3 จัดทําคูมอืความรู กฎหมายเก่ียวกับ
การขออนญุาตประกอบกิจการ 
    6.4 จัดทําแผนพับและสติ๊กเกอรรณรงคให
ความรูแกประชาชน 
    6.5 จัดทําปายอาหารสะอาด รสชาตอิรอย 
“Clean Food Good Taste” และปาย
รับรองมาตรฐานอื่นๆ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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.กิจกรรมอบรมผูประกอบการสถานที่สะสมอาหาร

ในเขตเทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี
8.กิจกรรมประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางเทศบาลกับคณะกร
กรมการชมรมผูประกอบการจําหนายอาหาร
สุพรรณบุรี สมาคมแผงลอยจําหนายอาหาร
สุพรรณบุรี และเครื่องขายที่เก่ียวของกับอาหาร
เพื่อพัฒนาสขุาภิบาลอาหาร 
9.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ใบอนุญาต/หนังสือรบัรองการแจงสถาน
ประกอบการดานอาหาร และเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 
10.กิจกรรมอบรมใหความรูและศึกษาดูงานและ
เปลี่ยนเรียนรูสําหรับเครอืขายผูประกอบการดาน
อาหารและเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 
11.กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การมสีวนรวม
ชมรม/สมาคมผูประกอบการดานอาหารในการ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและ
ผูประกอบการ เพ่ือพัฒนางานสขุาภิบาลอาหารและ
พัฒนาสถานประกอบการและเชิดชูเกียรติ โดยมอบ
เกียรติบัตรแกคณะกรรมการที่ไดรวมดําเนินงานกับ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

               

4. โครงการอบรม
ผูสัมผสัอาหาร 

1.กิจกรรมอบรมผูสัมผัสอาหาร โดยแบงกลุมการ
อบรม ดังนี ้
     1.1 สถานประกอบการรานอาหาร และสถานท่ี
ผลิตอาหาร 
     1.2 แผงลอยจําหนายอาหาร 

20,000 -สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล 
-หองประชุม
เทศบาล 

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

     1.4 ตลาดสด 
2.จัดทําทะเบียน และบัตรผูสัมผัสอาหาร ตาม
หลักสตูรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

               

5. โครงการจัด
กิจกรรม 
ออกราน
จําหนายทีถู่ก
สุขลักษณะ ใน
ชือ่งานมหกรรม
อาหารอรอยและ
ของดีเมือง
สุพรรณ 

1. เตรียมความพรอมกําหนดแผนปฏบิัติการตาม
โครงการ 
2.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
4.ประชาสัมพันธเชิญชวนรานคาท่ีไดรับการ 
ยกระดับมาตรฐานเขารวมงานและรับฟง 
หลักเกณฑเงื่อนไขการออกราน 
5.จัดงานมหกรรมอาหารอรอยและของดีเมอืง
สุพรรณ วันที่ 12 – 18 กุมภาพนัธ 2561 
6. ประเมินผลการจัดงาน 

1,500,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

6. โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐาน 
สถานประกอบ 
การแตงผม 
เสริมสวย 
 

-จัดประชุม/อบรม/ศกึษา ดูงาน 
ใหความรูผูประกอบการรานเสริมสวยแตงผม 
-จัดกิจกรรมตรวจยกระดับมาตรฐาน รานเสริมสวย
แตงผม 
-ควบคุมความปลอดภัยของเครื่องสําอาง และ
อุปกรณในรานเสรมิสวยแตงผมใหเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 

60,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

7. โครงการ
อาสาสมัคร
พิทักษ
สิ่งแวดลอม 

-จัดใหมีการอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน
เพ่ือใหความรูและสรางประสบการณแกผูรวม
เปนอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม 

50,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสขุ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการ

พัฒนาสวม
สาธารณะ 

เปาหมาย 
1.ประเมินสวมสถานศึกษา ในเขตเทศบาล จํานวน 17 แหง 
2.วัด/ศาสนสถาน ในเขตเทศบาล 
3.สถานบริการน้ํามัน/GAS 
4.สถานที่ราชการ 
5.สถานที่ทองเที่ยว 
6.ตลาดสดเทศบาล 
 7.หางสรรพสินคา 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
1.ขอรายชือ่คณะกรรมการรวมตรวจประเมิน 
2.ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
3.จัดประชุมคณะกรรมการ 
4.ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินตาม มฐ.HAS 
5.สรุปผลประเมิน 
6.แจงผลการประเมินใหทราบ 
 7.มอบใบประกาศนียบัตรสถานทีผ่านเกณฑ มฐ.ซึ่ง
รับรองจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสุพรรณบุรี 

30,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ 

            

9. โครงการ
เนื้อสัตว 
สะอาด
ปลอดภัย 

1.สํารวจ ขึ้นทะเบียนผูประกอบการ อบรมให
ความรู ตรวจสอบการลักลอบการฆาสัตว การ
จําหนายเนื้อสัตว ศกึษาดูงาน 
2.ตรวจสารเรงเน้ือแดงในโรงฆา ตลาดสด และ
สถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในเขตเทศบาล 
3.ตรวจการปนเปอน สารบอเร็กในหมูสับ ตลาดสด 
และสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวในเขตเทศบาล 
4.ควบคุมการฆาสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

50,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการ

ควบคุม
และ
ปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

-ใหความรู บริการฉีดวัคซีน 
ปองกันโรค ยาคุมกําเนิดแกสุนขั แมว สตัวอื่น ตามจุด
นัดหมายในชุมชน ตาง  ๆ

100,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

11. โครงการ
ปองกันและ
ควบคมุ
โรคติดตอใน
ชุมชน/
โรงเรียน 

-ประชุมผูที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
-ประสานงาน ร.พ./ร.ร./สสจ. 
-จัดประชุมเครือขายในการปองกันโรคติดตอในทองถิ่น 
-จัดรณรงคเร่ืองโรคติดตอที่เปนปญหาของชุมชนและโรงเรียน 
-ดําเนินการควบคุมปองกันโรคที่เปนปญหาของชุมชน
และในโรงเรียน 

80,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

12. 
 
 
 
 

 

โครงการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
โรคเอดส  
ในเด็กและ
เยาวชน 

-ประชุมผูที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนดําเนินงาน 
-ประสานงาน ร.พ./ร.ร./สสจ. 
-จัดอบรมใหความรูเร่ืองโรคเอดสการปองกันควบคมุโรค 
-สรปุผลการประเมิน 

40,000 -โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

13. โครงการ
พัฒนา
โรงเรียน
สงเสริม
สุขภาพสู
ระดับเพชร 

-จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
-จัดอบรมผูนํานักเรียน 
-ติดตามผลการดําเนินงานชมรมเด็กไทยทําได ใน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
-ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

50,000 โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
จํานวน 13 
โรงเรียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการ

พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตแมและ
เด็ก 

-ออกติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลงัคลอดในชุมชน 
-จัดอบรมใหความรูมารดาหรือผูปกครองเรื่อง
โภชนาการและพัฒนาการสมวัย  
เด็ก 0-5 ป  

40,000 ในเขตเทศบาลฯ กอง
สาธารณสขุ

ฯ 
 

            

15. โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็ก
และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

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

85,000 -ในเขตเทศบาล 
-ในเขตเทศบาล 
 
-ศพด.วัดไทรย 
 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล และ รร.
วิทยาศึกษา 

“ 
 “ 

 
“ 

ในเขตเทศบาลฯ 
 
ในเขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสขุ

ฯ 

            

16. โครงการพัฒนา
ระบบและบริการ
สาธารณสุข 
สูความเปนชุมชน
สุขภาพด ี

-จัดประชุมประชาคมวิเคราะหปญหาชุมชน 16 
ชุมชน เพ่ือใหเกิดแผนพัฒนาสขุภาพตามความ
ตองการของประชาชนในชุมชนซึ่ง อสม.เปนผูจัดทํา 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมเสนอแนะ 

120,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 16 

ชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุ

ฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการสุพรรณบุรี

เมือง นาอยู ฟนฟู
ดูแลสิ่งแวดลอม 

1.สนับสนุนชุมชน/องคการ/สถาน
ประกอบการใหมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณ
มูลฝอย 
 1.1 กิจกรรมรณรงคแมน้ํา คูคลอง 
ดวยระเบิดน้ําใส 
 1.2 จัดทอดผาปาขยะรีไซเคิล 
 1.3 จัดสาธติการทําน้ําหมักชีวภาพ 
 1.4 จัดตลาดสินคามอื 2 
 1.5 ขยะสานฝน 
 1.6 กิจกรรมการเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการจัดการขยะ
ใหกับเยาวชนในสถานศึกษา 
2.การพัฒนาเครือขายดานสิ่งแวดลอม 
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการรวบรวมเก็บขนและกําจัด 
4.การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ และ
สื่อเพ่ือการเรียนรูดานการจัดการขยะให
ทันสมัยและใชประโยชนได 
5.จัดอบรมรวมพลคนรักขยะ 
6.สนับสนุนใหสถานศึกษาสรางศนูย
เรียนรูการจัดการมูลฝอยในโรงเรียน 

400,000 ในเขต
เทศบาล 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

คุณภาพชีวติผูสูงอายุ 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดอบรมใหความรูตามวัตถุประสงค
และหลักสูตรที่กําหนด 
- ศึกษาดูงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 
- สรุปรวบรวมประมวลผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

200,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 
และจังหวดั
ใกลเคียง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

           

2. โครงการชุมชน      
สีเขียว 

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

50,000 ชุมชนทั้ง 16 
ชุมชน และ 
เทศบาล 
เมืองสุพรรณบุรี 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

เยาวชน ประชาชนและ
ฝกอบรมกีฬาองคกร
ปกครองทองถิ่น  

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

1,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 ในจังหวดั
สุพรรณบุร ี

และตางจังหวดั 

กองการศึกษา             

2. โครงการสงเสริม
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ดานกีฬาของโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดหาอุปกรณการเรียน / เครื่องใชประจําวัน 
อุปกรณกีฬาไวใชในการฝกซอมและเขารวม
การแขงขัน 

- จัดหาผูฝกซอมกีฬาท่ีมีความ สามารถดาน
กีฬาและเพ่ือเปนพ้ืนฐานเตรียมขยาย
การศึกษาในระดับสูงขึ้น 

1,500,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

3. 
 
 
 
 

โครงการวันสําคัญ        
ทางสถาบันพระมหา-
กษัตริย 

-  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

-  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ 

-  จัดงานตางๆ  ที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย จํานวน 3 คร้ัง 

1,000,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 

            

4. 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่น 

-  จัดงานประเพณีลอยกระทง 
-  จัดงานวันขึ้นปใหม (ทําบุญตักบาตร) 
-  จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาต ิ

1,750,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

กองการศึกษา 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

- จัดงานประเพณีสงกรานต 
- จัดงานแหเทียนพรรษา 

- จัดงานประเพณีท้ิงกระจาด  
- จัดงานวนัครู 

- จัดงานวันเยาวชนแหงชาต ิ

- จัดงานวันสําคัญทางศาสนาท่ีมไิดกําหนดไว 

               

5. โครงการเยาวชนคนดี
ศรสีุพรรณ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจติสํานึกและสงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค 11 ประการ 

100,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

 

กองการศึกษา             

6. โครงการสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ 

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

50,000 
 
 

ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี
และนอกสถานที ่

กองการศึกษา             

7. โครงการประกวด
มารยาท 

- จัดการสาธติและประกวดมารยาท ตาม
แบบที่ถูกตองตามประเพณขีองไทย 

50,000 ในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

กองการศึกษา             

8. โครงการเขาคายชุมนุม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
เนตรนารี 

- จัดสงนักเรียนตัวแทนในการเขารวม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสอื ยุวกาชาดและ
เนตรนารี ในระดับภาค ระดับประเทศ 

150,000 จังหวัดท่ีเปน
เจาภาพในกา

การรจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา             

9. โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดของ
สถานศึกษา 

- จัดอบรมโครงการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

80,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืง

สุพรรณบุรี หรือ
นอกสถานที ่

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แผนงานงบกลาง 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

สัญญาณไฟจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจรใน
เขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- คาตดิตั้งและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
และเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

2,000,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 

สํานักปลดัฯ             
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ประชาชน 
- ชวยเหลือ  สงเคราะห มอบเครื่องยังชีพแก 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติ เชน 
อัคคีภัย  อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

800,000 ในชุมชนทั้ง 16 
ชุมชนในเขต 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการจัดซื้อ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช
สําหรับสวนเฉลิม
ภัทรราชินีเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

1.1 เคร่ืองเปาลมรอน จํานวน 1 ชดุ 
1.2 ถังผสมสารเคมี ขนาด 500 ลติร     
จํานวน 2 ถัง 

3,000 
20,000 

สวนเฉลิมฯ 
สวนเฉลิมฯ 

กองชาง 
กองชาง 

            

2. โครงการปรับปรุง
โคมไฟฟาสาธารณะ 

2.1 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะชนิดก่ิง
เดี่ยวสูง 9.00 เมตร ถนนนางสรอยฟา โดย
เปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม 150 
วัตตเปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 110 วัตต 
จํานวน 7 ชุด พรอมอุปกรณ(พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

238,000 ถนนนางสรอยฟา กองชาง             

  2.2 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะชนิดก่ิง
เดี่ยวสูง 9.00 เมตร ถนนคูเมือง(จากราน
เอมโอช-สุดเขตเทศบาล) ถนนคูเมืองใตฝง
ตะวันออก(จากถนนนางแวนแกว-สุดเขต
เทศบาล) โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอร
โซเดียม 150 วตัตเปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 
110 วัตต จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ
(พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

510,000 ถนนคเูมอืง กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

9.00 เมตร ถนนคูเมอืงใต(ฝงตะวันตกบานส.ท.อํานาจ) 
ถนนคูเมอืงใตฝงตะวันตก(จากถนนนางแวนแกว-สุดเขต
เทศบาล) โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม 
150 วัตตเปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 110 วัตต 
จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ(พรอมรื้อดวงโคมไฟฟา
เดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

510,000 ถนนคูเมอืงใต กองชาง             

  2.4 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะชนิดก่ิงเดี่ยวสูง 
9.00 เมตร ถนนขางโรงแรมสองพันบรีุ-สุดเขตเทศบาล 
2 ฝง ถนนเณรแกว(ฝงโรงแรมสองพันบุรี)จากหอนาฬิกา
ถึงสดุเขตเทศบาล โดยเปล่ียนโคมหลอดไฮเพรสเซอร
โซเดียม 150 วตัตเปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 110 
วัตต จํานวน 35 ชุด พรอมอุปกรณ(พรอมร้ือดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

1,190,000 ถนนขางโรงแรม    
สองพันบุร ี- สุดเขต

เทศบาล 

กองชาง             

  2.5 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะชนิดก่ิงเดี่ยว ถนน
หลวงนายฤทธิ ์โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม 
150 วัตตเปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 110 วัตต 
จํานวน 3 ชุด พรอมอุปกรณ(พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

102,000 ถนนหลวงนายฤทธิ ์ กองชาง             

  2.6 คาติดตั้งเสาโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง

9.00 เมตร ถนนพระพันวษา (จากสี่แยกเทศบาลถึง- 
337,500 ถนนพระพันวษา กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  สุดเขตเทศบาล) [ถนนพระพันวษา ฝงทิศตะวนัตก(จากสี่

แยกเทศบาลถึงแยกตดัถนนนางสรอยทอง]พรอมโคม
หลอดไฟ LED ขนาด 110 วัตตจํานวน 5 ตน พรอม
อุปกรณ และตูควบคมุไฟฟาจํานวน 1 ชุด ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมอืงสพุรรณบุรี 

               

  2.7 คาติดตั้งเสาโคมไฟฟาสองสวาง  ชนิดเสาสูง 15.00
เมตร แยกถนนเณรแกวตัดถนนพันคาํจํานวน 1 ตน พรอม
โคมหลอดเมทัลฮาไลท ขนาด 400 วัตต จํานวน 6 โคม/
ตน พรอมอปุกรณ และตูควบคุมไฟฟาขนาด 60 แอมป
จํานวน  1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

560,000 แยกถนนเณรแกว
ตัดถนนพันคํา 

กองชาง             

  2.8 คาติดตั้งเสาโคมไฟฟาสองสวาง ชนิดประติมากรรม
ชางอลูมิเนียมภายในกลวง  เสาสูง 7.00 เมตรเกาะกลาง
ถนนหมื่นหาญจํานวน 6 ตน พรอมโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียม ขนาด 250 วัตตจํานวน 6 ชุด พรอม
อุปกรณ และชุดควบคุมการเปด-ปดอตัโนมัต ิ
จํานวน 1 ชุด  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

1,188,000 เกาะกลางถนน  
หมื่นหาญ 

กองชาง             

  2.9 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยระยาโดยเปลี่ยนโคมหลอด      
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 85 
วัตต จํานวน 4 ชุด  พรอมอุปกรณ  (พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก)  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

124,000 ถนนนางสรอยระยา กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2.10 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง

7.00 เมตร  ถนนนางศรีประจัน  โดยเปลี่ยนโคม
หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED
ขนาด 85 วัตตจํานวน 3 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอม
รื้อดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี  

93,000 ถนนนางศรีประจัน กองชาง             

  2.11 คาปรับปรงุโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว สูง
7.00 เมตร ถนนหมื่นประจญ โดยเปลี่ยนโคมหลอด      
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด
85 วัตต จํานวน 9 ชุด พรอมอุปกรณ  (พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

279,000 ถนนหมื่นประจญ กองชาง             

  2.12 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร  ถนนทาสิบเบ้ียโดยเปลี่ยนโคมหลอด ไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม  เปนโคมหลอดไฟ LEDขนาด 85 วัตต 
จํานวน 7 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

217,000 ถนนทาสิบเบี้ย กองชาง             

  2.13 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยแกว โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED ขนาด 85 วัตต
จํานวน 12 ชุด พรอมอุปกรณ  (พรอมร้ือดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก)  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

372,000 ถนนนาง สรอยแกว กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

  2.14 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว
สูง 7.00 เมตร  ถนนพลายณรงค  โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮ
เพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LEDขนาด 85 วัตต 
จํานวน 6 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี 

186,000 ถนนพรายณรงค กองชาง             

  2.15 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว
สูง 7.00 เมตร ถนนประชาธิปไตย ซอย 8 โดยเปลี่ยนโคม
หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED
ขนาด 85 วัตต จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวง
โคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

124,000 ถนนประชาธิปไตย 
ซอย 8 

กองชาง             

  2.16 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยฟา (หลัง รร.พชร) โดยเปลี่ยนโคม
หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด
85 วัตต จํานวน 16 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

496,000 ถนนนางสรอยฟา 
(หลัง รร.พชร) 

กองชาง             

   2.17 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยฟาซอย 1 โดยเปลี่ยนโคมหลอด  
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด
85 วัตต จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ พรอมร้ือดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลน 

124,000 
 
 
 
 

ถนนนางสรอยฟา     
ซอย1 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

   ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
2.18 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยฟาซอย 2 โดยเปลี่ยนโคมหลอด  
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด
85 วัตต จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

 
 

124,000 
 
 
 
 

 
 

ถนนนางสรอยฟา     
ซอย 2 

 
 

กองชาง 

            

   2.19 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว
สูง 7.00 เมตร ถนนนางสรอยฟาซอย 3 โดยเปลี่ยนโคม
หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด
85 วัตต จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

155,000 
 
 
 
 

ถนนนางสรอยฟา     
ซอย 3 

กองชาง             

   2.20 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยฟาซอย 4 โดยเปลี่ยนโคมหลอด  
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด
85 วัตต จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคม
ไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

155,000 
 

ถนนนางสรอยฟา     
ซอย 4 

กองชาง             

  2.21 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางสรอยฟาซอย 5 โดยเปลี่ยนโคมหลอด  
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟLED  ขนาด
85 วัตต จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ  

124,000 
 

ถนนนางสรอยฟา     
ซอย 5 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวย      
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

   (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2.22 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนพลายแกว(แยกกลางซอย)รานตั๊ก โดยเปลี่ยน
โคมหลอดไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ
LED  ขนาด 85 วัตต จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอม
รื้อดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

 
 

124,000 
 
 
 
 

 
 

ถนนพลายแกว    
(แยกกลางซอย)    

รานตั๊ก 

 
 

กองชาง 

            

   2.23 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนคลองชะลา โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟLED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

155,000 
 
 
 
 

ถนนคลองชะลา กองชาง             

   2.24 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว
สูง 7.00 เมตร ถนนทาสิบเบ้ีย ซอย 1  โดยเปลี่ยนโคม
หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED
ขนาด 85 วัตต จํานวน 4 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวง
โคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

124,000 
 
 
 
 

ถนนทาสิบเบ้ีย     
ซอย 1 

กองชาง             

   2.25 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนทาสิบเบี้ย ซอย 2 โดยเปลี่ยนโคมหลอด     
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED
ขนาด 85 วัตต จํานวน 5 ชุด พรอมอุปกรณ  

155,000 
 
 
 

ถนนทาสิบเบี้ย     
ซอย 2 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
2.26 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนซอยศาลเจาแมทับทิม โดยเปลี่ยนโคมหลอด   
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟLED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 3 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 
 

93,000 
 
 
 
 

 
 

ถนนซอย               
ศาลเจาแมทับทิม 

 
 

กองชาง 

            

   2.27 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางแกวกิริยา โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟLED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 11 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

341,000 
 
 
 
 

ถนนนางแกวกิริยา กองชาง             

   2.28 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางศรีจันทร โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟLED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 7 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

217,000 
 
 
 
 

ถนนนางศรีจันทร กองชาง             

   2.29 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนนางพิม (สุดถนนริมเขื่อนตอจากของเดิม) โดย
เปลี่ยนโคมหลอด ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ
LED  ขนาด 85 วตัต จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อ
ดวงโคมไฟฟาเดิมออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุร ี

62,000 
 
 
 
 

ถนนนางพิม กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

7.00 เมตร ถนนหมื่นหาญ ซอย 1  โดยเปลี่ยนโคมหลอด        
ไฮเพรสเซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 12 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

372,000 
 
 
 
 

ถนนหมื่นหาญ    
ซอย 1 

กองชาง             

   2.31 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนพลายยง  โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอร
โซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 11 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

341,000 
 
 
 
 

ถนนพลายยง กองชาง             

   2.32 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยวสูง
7.00 เมตร ถนนหลวงตางใจ โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรสเซอร
โซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด 85 วัตต
จํานวน 10 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

310,000 
 
 
 
 

ถนนหลวงตางใจ กองชาง             

   2.33 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว
สูง 7.00 เมตร ถนนพระทายน้ํา โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟ LED  ขนาด 85 วตัต 
จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

645,000 
 
 
 
 

ถนนพระทายน้ํา กองชาง             

   2.34 คาปรับปรุงโคมไฟฟาสาธารณะ ชนิดก่ิงเดี่ยว
สูง 7.00 เมตร ถนนนางลาวทอง โดยเปลี่ยนโคมหลอดไฮเพรส
เซอรโซเดียมเดิม เปนโคมหลอดไฟLED  ขนาด 85 วัตต 
จํานวน 20 ชุด พรอมอุปกรณ (พรอมรื้อดวงโคมไฟฟาเดิม
ออก) ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

620,000 
 
 
 
 

ถนนนางลาวทอง กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการ

กอสราง
ปรับปรุงถนน 

3.1 กอสรางบูรณะถนนนางแวนฟา จากสี่แยกถนนเณรแกว 
ถึงสุดเขตเทสบาล กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 199.50 เมตร หรอื มี
พ้ืนที่รวมบอพักไมนอยกวา 1,197 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพักในผิวจราจรเปนฝาเหล็กหลอขนาด 0.80x0.80 
เมตร จํานวน 34 บอ ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

2,556,000 ถนนนางแวนฟา กองชาง             

  3.2 กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนมาลัยแมน ซอย 1 ดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวางประมาณ 3.50 –
5.00 เมตร ยาวประมาณ 409.00 เมตร หรือมีพ้ืนทีผ่ิวทางไม
นอยกวา 1,722 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักในผิว
จราจรเปนฝาเหล็กหลอขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 68 
บอ ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2,138,000 ถนนมาลัยแมน 
ซอย 1 

กองชาง             

  3.3 กอสรางปรบัปรงุซอมแซมถนนมาลัยแมนซอย 2 และ
ซอยแยกดวยแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมาลัยแมน ซอย 2 หนา
เฉลี่ย 0.05เมตร กวางประมาณ  4.50 - 5.90 เมตร ยาว-
ประมาณ 297.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวทาง ไมนอยกวา
1,446 ตารางเมตร  และซอยแยกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง
ประมาณ 2.90 - 3.60 เมตรยาวประมาณ 50.50 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวทางไมนอยกวา151   ตารางเมตร พรอมร้ือราง-
ระบายนํ้าเดิมออกและกอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล.
กวาง 0.30 เมตร พรอมฝา ค.ส.ล. ท้ัง 2 ฝงถนน  ความยาว
รวมไมนอยกวา101.00 เมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเปนฝา
เหล็กหลอ ขนาด 0.80 x 0.80 เมตรจํานวน 51 บอ ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

2,184,000  ถนนมาลัยแมน 
ซอย 2 และ 
ซอยแยก 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ในผิวจราจรถนนเณรแกวทิศเหนือฝงตะวันออก จากแยกหอ
นาฬิกาถึงสุดเขตเทศบาลโดยปรับปรุงซอมแซมบารับฝาบอ
พัก จํานวน 89 บอ และเปลี่ยนฝาบอพักจํานวน
157 ฝา เปนฝาเหล็กหลอ ขนาดไมนอยกวา
0.80 x 0.80 เมตร รับนํ้าหนักไดไมนอยกวา
25 ตัน จํานวน 21 ฝา และเปนฝาเหล็กหลอ (ฝา
คู) ขนาดไมนอยกวา0.60 x 0.60 เมตร รับนํ้าหนักได
ไมนอยกวา 25 ตัน จํานวน 136 ฝา ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี 

2,571,000 ถนนเณรแกว 
ทิศเหนือฝง
ตะวันออก 

กองชาง             

  3.5 กอสรางถนนพลายยงชวงปลายถึงเขื่อน หนา  0.15
เมตร กวางประมาณ  6.00 เมตรยาวประมาณ  34.00  
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตไมนอยกวา 204 ตารางเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก  ค.ส.ล.
จํานวน  4 บอ ความยาวรวม 34.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

487,300 ถนนพลายยง  
ชวงปลายถึงเขื่อน

กองชาง             

  3.6 กอสรางขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.เลียบคลอง
ปาเลไลยกเปนผิว ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตรกวาง 
ประมาณ 1.50 เมตร ยาวประมาณ120.00 เมตร
หรอืมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีต ไมนอยกวา 180 ตาราง
เมตร และกอสรางบอสูบพรอมประตูระบายน้ํา
จํานวน 1 แหง ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

738,000  ถนนเลียบคลอง
ปาเลไลยก 

กองชาง             
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ปรับปรุง
ซอมแซม
สาธารณูปโภค
เพ่ือการจราจร 

4.1 คากอสรางไหลทาง ค.ส.ล. บริเวณแยกถนนเณรแกว ตัด
กับถนนนางแวนฟา กวางประมาณ 3.00 เมตร  ยาวรวม
ประมาณ 120.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา  
330 ตารางเมตร  พรอมขยายชองจราจร  2 ชองจราจร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

2,016,500 แยกถนนเณรแกว
ตัดกับถนนนาง

แวนฟา 

กองชาง             

5. โครงการกอสราง
ปรับปรุงซุมปาย
ประชาสัมพันธ
ขามถนน 

5.1 คารื้อถอนซุมปายประชาสัมพันธขามถนนเดิม พรอม
กอสรางปรับปรุงซุมปายประชาสัมพันธขามถนนใหม
จํานวน 2 ซุม บริเวณถนนพระพันวษา ขางสํานักงานเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี จํานวน 1 ซุม และบริเวณถนนนางพิม 
หนาสวนเฉลิมภัทรราชินี จํานวน 1 ซุม เปนโครงสรางเหล็ก
ขนาดกวาง 12.00 -14.00 เมตร ความสูงใตปาย
ประมาณ 5.50 เมตร หลังคาจั่ว 2 ชั้น พรอมติดตั้งปาย  
2 ดาน และระบบไฟฟาสองสวาง ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

1,000,000 ถนนพระพันวษา 
และถนนนางพิม 
หนาสวนเฉลิมฯ 

กองชาง             

6. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน 

 6.1 คาปรับปรุงภูมิทัศนถนนหลวงทรงพล ตั้งแตแยกถนน
พระพันวษาถึงอพารทเมนต 4 สหาย ทางเทาทั้ง 2 ฝง กวาง
ประมาณ 0.50 –  2.60 เมตร ความยาวรวม 1,214.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  679 ตารางเมตร , ปรับปรุง 
คันหินทั้ง 2 ฝง ความยาวรวมประมาณ 900.00 เมตร ,
ปรับปรุงขอบคอนกรีตรอบตนไม จํานวน  132 ชุด 
พรอมปลูกไมยืนตนจํานวน 31 ตน, เสริมตะแกรงเหล็กฝาบอ
พัก จํานวน 37บอ , เสริมปากบอพัก  จํานวน 19 บอ ,
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท - ติกคอนกรีตกวางไมนอย
กวา 5.00 - 5.40 เมตร ความยาวไมนอยกวา 607.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,210 ตารางเมตร ,ทาสีตีเสนจราจร
พรอมทาสีขอบทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

3,070,000 ถนนหลวงทรงพล 
ตั้งแตแยกถนน
พระพันวษาถึงอ
พารทเมนต 4 

สหาย 

กองชาง             
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

เคลื่อนที ่
- จัดบริการดานตางๆ ออกไปใหบริการ
ดานตางๆแกประชาชนในชุมชนให
ครอบคลุม ทั้ง 16 ชุมชน 

300,000 
 

ในชุมชนทั้ง 
16  ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจัดตั้งกลุม
เยาวชนในชุมชน 
(อายุ 15-25 ป) 

-  จัดตั้งกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชน / 
จัดการอบรมสัมมนา  และจัดกิจกรรม
นันทนาการระหวางสมาชิกของกลุม
และหนวยงานที่เก่ียวของ 

50,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เ ทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการชุมชน
สัมพันธ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการระหวางชุมชน
และหนวยงาน ที่เกี่ยวของและกิจกรรมการ
ออกรานจําหนายสินคาและผลิตภณัฑท่ี
ชุมชนผลิต 

250,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. โครงการพอดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรัก ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
เพื่อเทิดทูนพระคุณพอระหวางชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- จัดซุมภาพภาพ 
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรพอดีเดนประจําป  

50,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5. โครงการแมดีเดน
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตริย
เพื่อเทิดทูนพระคุณแมระหวางชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- จัดซุมถายภาพ 
- แจกใบประกาศเกียรติบัตรแมดีเดนประจาํป  

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

สัมมนาคณะ 
กรรมการชุมชน
ประจําเดือน 

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนาประจําเดือน
ทั้ง   ในและนอกสถานที่เปนประจําทุก
เดือน 

50,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

7. โครงการแกไข
ปญหาชุมชนแออัด
และพัฒนาที่อยู
อาศัย 

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดู
งานในพื้นที่หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

100,000 ในชุมชนทั้ง  
16 ชมุชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

8. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการ
ชุมชนและสมาชิก
องคกรชุมชน 

- จัดอบรมสัมมนาใหความรูดานตางๆ 
และศึกษาดูงานในเรื่องนั้น  ๆ

900,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี
และนอก
สถานที่ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

9. โครงการดนตรีเพ่ือ
ประชาชน 

- จัดการประกวดดนตรีฝกอบรมใหความรู
แกเด็ก เยาวชนหรือผูสนใจ ในเรื่องดนตรี 
 

100,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

10. โครงการชุมชน
เขมแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 

- จัดประชาคม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ
ฝก อบรมเก่ียวกับเรื่อง      ยาเสพติด 

100,000 ในชุมชนทั้ง  
16 ชมุชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

11. โครงการคนดี      
ศรีสุพรรณ 

- เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติใหกับ
ผูกระทําตนเปนตัวอยางที่ดีในชุมชน 
- เพ่ือสรางเสริมจิตสํานึกในการพัฒนาคน
และสังคมตามแบบอยาง   11 ประการ 

50,000 ในชุมชนทั้ง  
16 ชมุชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ความรุนแรงตอเด็ก
และสตร ี

- จัดอบรมใหความรูแกเด็ก และสตรี ใน
ชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน  

30,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

13. โครงการเตรียมความ
พรอมประชากรสู
สังคม  ผูสูงอาย ุ

- เพ่ือสรางความเขาใจ ความตระหนักและ  
ความสําคัญ จําเปนในการเตรียมความ 
พรอมบุคลากรเขาสูวัยสูงอาย ุ

200,000 ในชุมชนทั้ง  
16  ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

14. โครงการเติมความสุข
ผูสูงวัย     ใสใจผู
พิการ สรางงาน
ผูดอยโอกาส 

- จัดกิจกรรม/อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ตาง  ๆตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอและ
ตามที่ เทศบาลกําหนด 

30,000  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

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

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

50,000 เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.) 

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

10,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

17. โครงการสงเสริม
อาชีพตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

- จัดกิจกรรม อบรม สงเสริม ฝกอาชีพ
ตางๆ ตามหลักสูตรที่ชุมชนเสนอขอ
และตามท่ี เทศบาลกําหนด 

480,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

       
 
 

  
 
 

  

18 โครงการจัดตั้ง
รานคาชุมชน 

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

250,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

19. โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ
สินคา OTOP 

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

100,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

20. โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว 

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

100,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แผนงานงบกลาง 

 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ุ

จายเปนเบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายใุนเขต
เทศบาลฯจํานวน  3,705 คน  
จายตามขั้นบันได รวม 12 เดือน 

29,344,800 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

จายเปนเบีย้ยังชีพสําหรับผูพิการในเขต
เทศบาลฯจํานวน  402 คนๆ ละ 800 บาท 
รวม 12 เดือน  

3,859,200 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูปวยโรคเอดส 

จายเปนเบ้ียยังชีพสําหรับผูปวยโรคเอดส
ในเขตเทศบาลฯ จํานวน  
35 คนๆ ละ 500 บาท รวม 12 เดือน  

210,000 ในชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน 
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชขององคกร 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือ(ครุภณัฑ)

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกอง
วชิาการและแผนงาน 

1.1 ตูลําโพงพรอมเครือ่งขยายเสียง
ในตวั พรอมอุปกรณประกอบครบ
ชุด จาํนวน 1 ชดุ 
1.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา 
2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต
สูงสดุไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต 
ขับเคลือ่น 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
จํานวน 1 คนั 

300,000 
 

 
787,000 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 

กองวชิาการฯ 
 
 

กองวชิาการฯ 

            

2. โครงการจัดซื้อเคร่ืองมือ(ครุภณัฑ)
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกองชาง 

2.1 เต็นทโดมโคง ขนาดกวางไมนอย
กวา 18.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 
36.00 เมตร โดยแบงเปนชวงเสา  ๆละ 
6.00 เมตร พรอมเสาสูงไมนอยกวา 
6.00 เมตร สามารถประกอบ
เคลื่อนยายได จํานวน 1 ชุด 

1,200,000 
 

ในเขต
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3   สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการกอสรางระบบบอฝงกลบ

ขยะมูลฝอยชั้นท่ี 2 
1.1 คากอสรางบอฝงกลบขยะมูล
ฝอย ชั้นที่ 2 เต็มพ้ืนที่บนบอฝงกลบ
เดิม ดังนี้  
    1. ถมดินบนขอบหลุมฝงกลบขยะ 
ไมนอยกวา 20,681 ลูกบาศกเมตร  
    2. ผิวทางลงหินคลุก 
    3. ติดตั้งเสาไฟฟา ยายเสาไฟฟา 
พรอมอุปกรณ (7 เมตร) 
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

9,700,000 
 

 
 

บอกําจดัขยะ
เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาชมุชน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
แนวทางการพัฒนาที่ 4   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานและผังเมือง 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย      

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการกอสรางปรับปรุงทาง

สาธารณะเดิมซอยแยกถนนขุนศรี
วชิัยถึงถนนขุนชางแยกราน
กระทะทอง 

1.1 คากอสรางปรับปรุงทางสาธารณะ
เปนถนนลาดยางชั้นเดียว ขนาดผิว
จราจรกวางประมาณ 4.80 – 6.00 
เมตร ความยาวรวมประมาณ 323.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,938.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร ลอดขามถนน 2 ชวง ความ
ยาวรวม 20.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ี

1,782,000 
 

 
 

ซอยแยกถนน
ขุนศรีวิชัยถึง
ถนนขุนชาง

แยกรานกระทะ
ทอง 

 
 

กองชาง 
 
 
 

            

2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
มาลัยแมน ซอยแยกอพารทเมนต
ซอยสี ่

2.1 คากอสรางปรับปรุงถนนดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
ประมาณ 5.50 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความยาวรวมประมาณ 343.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,886.50 
ตารางเมตร , ปรับปรุงขอบบอพักใหม 
และกอสรางฝาบอพัก ค.ส.ล.ใหม จํานวน 
46 บอ และปรับปรุงซอมแซมทอระบาย
น้ําและรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวมไมนอย
กวา 160.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

1,207,400 ถนนมาลัยแมน
ซอยแยกอพาร
ทเมนตซอยสี่ 

กองชาง 
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