
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  17 ยุทธศาสตรที่ 1

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณระบบไฟฟา -  ซอมแซมเปลี่ยนดวงโคม สายเมนไฟฟา 70,000        ริมถนนสายตางๆ กองชาง

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ของระบบไฟฟา ภายในเขตเทศบาล

และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขต

ภายในเขตเทศบาล ไฟฟาริมถนนที่ยังไมมีไฟฟาใช

2 การจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - จัดซื้อโคมไฟฟา จํานวน 100 โคม 150,000       ภายในเขตเทศบาล กองชาง

เพื่อใชสําหรับเปลี่ยนโคมไฟฟาสาธารณะ ตําบลดอนเจดีย

ภายในเขตเทศบาลที่มีการชํารุด

3 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร  - ซอมแซมผิวจราจรถนน 20,000        ภายในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล แบบ ค.ส.ล. ลาดยางมะตอยหรือหินคลุก ตําบลดอนเจดีย

ที่ชํารุด ภายในเขตเทศบาลที่มีการชํารุด

4 โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล.  - กอสรางขยายผิวจราจรกวาง 3.5 เมตร 1,200,000    ชุมชนดอนประดู กองชาง

ชุมชนดอนประดู บริเวณหนาที่ดิน หนา 0.15 เมตร ยาว 74 เมตร วางทอลอด

นายประโยชน โตทอง ถึงบาน ถนน ขนาด ∅ 1.00 เมตร พรอมบอพัก

นางสายทอง เทพทอง ค.ส.ล. ระยะความยาว 80 เมตร พรอมราว

กันตก

พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  18 ยุทธศาสตรที่ 1

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

5 โครงการกอสรางถนน พรอมดาด  - กอสรางถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ย 2,500,000    ชุมชนดอนประดู กองชาง

คอนกรีตเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร บดอัด หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกวาง 

ภายในชุมชนดอนประดู 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร พรอมลาดยาง

ผิวจราจรแบบซิงเกิ้ลเซอรเฟต ทรีตเมนท 

และวางทอลอดถนน จํานวน 11 จุด 

กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตปากเหมืองกวาง

2.20 เมตร ทองเหมืองกวาง 0.60 เมตร

ความลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร พรอมกอสราง

ทางเชื่อมกวาง 5.00 เมตร จํานวน 4 จุด 

ยาว 400 เมตร

6 ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา  - ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา 30,000        ภายในเขตเทศบาล กองชาง

ทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ฝารางบายน้ํา ทอระบายน้ําบอพัก ค.ส.ล. ตําบลดอนเจดีย

พรอมฝาปด ค.ส.ล. ริมถนนสายตางๆ พรอมฝาปดที่มีปญหาอุดตัน หรือชํารุด

ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล

7 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ  - ปรับปรุงพื้นที่โดยการเทคอนกรีตหนา 400,000       พื้นที่สาธารณะ กองชาง

บริเวณขางธนาคารไทยพาณิชย 0.10 เมตร ติดตั้งรั้วโดยรอบ จัดประดับ บริเวณขางธนาคาร

ตกแตงดวยตนไม ไทยพาณิชย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  19 ยุทธศาสตรที่ 1

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

8 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรม  - ดูแล บํารุง รักษา สวนสาธารณะ 10,000 บริเวณพระบรม กองชาง

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร สวนหยอมบริเวณพระบรมราชานุสรณ 20,000 ราชานุสรณฯ สํานักปลัด

มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20,000 กองสาธารณสุขฯ

9 ปรับปรุง ดูแล รักษาสวนสาธารณะ  - ปรับปรุง ดูแล บํารุง รักษา ภูมิทัศน ถนน 20,000 ภายในเขตเทศบาล กองชาง

สวนหยอม และภูมิทัศน ทางเทา และสวนสาธารณะ ประกอบดวย 20,000 ตําบลดอนเจดีย กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล ถนนไชยานุภาพ ถนนรอบพระบรมฯ

ถนนสาธารณะในชุมชน 5 ชุมชน 

10 โครงการปรับปรุง ซอมแซม  - ปรับปรุงเกาะกลางถนน ซอมแซมขอบ 1,531,300 บริเวณพระบรม กองชาง

เกาะกลางถนนรอบองคพระบรม คันหินทางเทา - ชองรับน้ํา และคันหิน (เงินอุดหนุน ราชานุสรณฯ

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร เกาะกลางถนนพรอมทาสี เฉพาะกิจ)

มหาราช

11 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและ  - สํารวจทางระบายน้ํา 150,000 คู-คลองในเขต กองสาธารณสุขฯ

ทางระบายน้ํา  - จัดทําแผนที่ทางระบายน้ํา เทศบาลฯ

 - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

 - ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมืองสงน้ํา

รอบพระบรมราชานุสรณ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมืองสงน้ํา

และทางระบายน้ําในเขตเทศบาล



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  20 ยุทธศาสตรที่ 1

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

12 โครงการลอกทอระบายน้ํา  - สํารวจเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 150,000 ทอระบายน้ําใน กองสาธารณสุขฯ

 - จัดทําแผนที่เหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา เขตเทศบาล

 - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

 - ลอกทอระบายน้ําในชุมชนตลาด

ตามแบบสํารวจ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  25 ยุทธศาสตรที่ 2

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

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

13 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม  - สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลาย 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคไขเลือดออกในชุมชน  - ใหความรูกับประชาชน ตําบลดอนเจดีย

  - จัดกิจกรรมรณรงค

 - สอบสวนและควบคุมโรคเมื่อพบปวย

14 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ  - สํารวจขอมูลผูประกอบการดานอาหาร 80,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ  - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ตําบลดอนเจดีย

ผูประกอบการดานอาหารและ  - จัดอบรมเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ตลาดสด จําหนายในตลาดสด ผูประกอบการดานอาหาร

 - ขึ้นทะเบียนผูสัมผัสอาหาร

 - ตรวจประเมินรานอาหารแผงลอย

15 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตาม 90,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลดอนเจดีย หลักเกณฑของคณะกรรมการหลักประกัน ดอนเจดีย

สุขภาพแหงชาติ

16 โครงการตามพระราชดําริดาน  - ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน 100,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข งบประมาณจากเทศบาล ตําบลดอนเจดีย

  - จัดกิจกรรมตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  26 ยุทธศาสตรที่ 2

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

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

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

17 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา  - สํารวจขอมูลประชากรสุนัข และแมว 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สุนัข และแมว  - รณรงคฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา ตําบลดอนเจดีย

 - ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาโดยผูผานการ

ฝกอบรม

 - ใหความรูกับประชาชนในการปองกันโรคฯ

18 โครงการสงเสริมการนวดและ  - จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเขต 30,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เทศบาลฯ เกี่ยวกับหลักการใชสมุนไพร ดอนเจดีย

ในการดูแลสุขภาพ การทําลูกประคบสมุนไพร

และการผอนคลายกลามเนื้อดวยการนวด

แผนไทยที่ถูกตอง

19 โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัย  - สํารวจตูน้ําหยอดเหรียญในเขตเทศบาล 40,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตามเกณฑมาตรฐาน  - สุมตรวจน้ําดื่มครัวเรือนและตูน้ํา ตําบลดอนเจดีย

หยอดเหรียญในเขตเทศบาลฯ

 - เฝาระวังโดยการสุมตรวจน้ําดื่มบริโภค

ในสถานศึกษา 3 แหง

20 โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัย  - อบรมใหความรูในเรื่องยาเสพติด โรคเอดส 40,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติด โรคเอดส โรคติดตอทาง โรคติดตอทางเพศสัมพันธแกนักเรียน ดอนเจดีย

เพศสัมพันธ โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  29 ยุทธศาสตรที่ 2 (2)

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

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

21 โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและ  - สํารวจแหลงน้ําเสียในชุมชน 10,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

แหลงน้ําสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ  - เฝาระวังน้ําเสียในชุมชนไมใหเกิดมลพิษ ดอนเจดีย

 - ปรับปรุง แกไขน้ําเสียในชุมชน

 - ทํารายงานสรุปผลการเฝาระวังและปรับปรุง

 คุณภาพน้ํา

22 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  - จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการบริหาร 100,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะ ตําบลดอนเจดีย

 - ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะไมใหเกิดเหตุรําคาญ

 - จัดสงขยะอันตรายกําจัด ตามหลักสุขาภิบาล

 - จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการฯ

 - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธคัดแยกขยะ

23 โครงการการคัดแยกขยะรีไซเคิล  - ประชาสัมพันธใหความรู ประชาชน 15,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ในการคัดแยกขยะในบานและในชุมชน ดอนเจดีย

 - จัดกิจกรรมใหมีการคัดแยกขยะตามบาน

และในชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  31 ยุทธศาสตรที่ 3

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร  - ปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งราวกันตก 387,000 ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สแตนเลส ความยาวรวม 115 เมตร สูงไมนอย (งปม.ป 61) เด็กเล็กฯ

กวา 0.90 เมตร และตอเติมพื้นทางเดินบริเวณ

อางลางหนาและที่แปรงฟน พรอมทั้งทางเดิน

ดานหลังหองประกอบอาหาร กวาง 1.40 เมตร

ยาว 25 เมตร พรอมมุงหลังคาตลอดแนวทาง

ทางเดินที่ตอเติมดวยแผนหลังคาโพลีคาบอรเนท

25 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร  - จางเหมาทําอาหารกลางวันที่ถูกหลัก 773,950      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โภชนาการใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กฯ

 - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน คาบริหารจัดการ

และคาใชจายในการสงเสริมการเรียนการสอน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัย (3-5ป) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ

การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

26 สนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเด็กไดมี 5,440,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ อาหารกลางวันรับประทาน บรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  32 ยุทธศาสตรที่ 3

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

27 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 2,606,100    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ ในการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย บรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ดอนเจดีย

28 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็ก จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กศูนย 193,600      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กในการเสริมสรางพัฒนาการ เด็กเล็กฯ

ดานรางกาย

29 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 72,400 ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด เด็กเล็กฯ

ไมต่ํากวา 26,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

30 โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู  - รับสมัครนักเรียนที่ตองการเรียนเสริม 50,000        เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนความรูในชวง ดอนเจดีย

ปดภาคเรียน

 - เขาคายกิจกรรมเรียนรูดานภาษาอังกฤษ

31 โครงการเด็กไทยธรรมดี  - นําเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 50,000        วัดที่มีแหลง กองการศึกษา

ทัศนศึกษาเรียนรูหลักธรรม คําสอน และ เรียนรูทาง

วิถีชีวิตทางดานพุทธศาสนา ตามวัดที่มีแหลง ดานคําสอน

เรียนรูดานคําสอนทางพุทธศาสนา ทางพุทธศาสนา



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  35 ยุทธศาสตรที่ 3 (2)

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการสืบสานประเพณี  - ประดับไฟตกแตง จัดสถานที่บริเวณงาน 30,000        ลานหนา กองการศึกษา

ลอยกระทง เครื่องขยายเสียง จัดเตรียมทาน้ําสําหรับให พระบรมราชา

ประชาชนมารวมลอยกระทง นุสรณฯ

33 โครงการวันทําบุญขึ้นปใหม  - ตกแตงซุมสวัสดีปใหมและปายอวยพรปใหม 80,000        ลานหนา กองการศึกษา

 - จัดสถานที่เพื่อใหประชาชนมารวมทําบุญ พระบรมราชา

 - นิมนตพระในเขตอําเภอดอนเจดีย นุสรณฯ

รับบิณฑบาตร

34 จัดซื้อครุภัณฑกีฬา  - จัดซื้อลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 160,000      ศูนยออกกําลังกาย กองการศึกษา

 - จัดซื้อเครื่องเดินวงรี จํานวน 2 เครื่อง 40,000        เทศบาลตําบล

ดอนเจดีย

35 โครงการประเพณีสงกรานต  - จัดรถเพื่อใหประชาชนไดสรงน้ําพระพุทธ 30,000        ลานหนา กองการศึกษา

มหาบพิตรและองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชา

วนรอบตลาด นุสรณฯ

 - สรงน้ําอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - รดน้ําขอพรผูสูงอายุ

36 โครงการปนรัก ปนบุญ  - เชิญชวนประชาชนรวมปนจักรยานแห 20,000        วัดในเขต กองการศึกษา

เทียนพรรษารอบตลาด อําเภอดอนเจดีย

 - นําเทียนพรรษาถวายวัดในเขตเทศบาล

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  37 ยุทธศาสตรที่ 4

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอย  - สํารวจขอมูลพื้นฐานผูดอยโอกาสรวมกับ 5,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

โอกาส อสม. กรรมการชุมชน คณะทํางานศูนยพัฒนา ดอนเจดีย

ครอบครัว

 - ออกตรวจเยี่ยมผูดอยโอกาส และใหความ

ชวยเหลือตามความเหมาะสม

38 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น  - รวมกลุมฝกอาชีพตามความตองการของ 15,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ประชาชน ดอนเจดีย

 - ประสานวิทยากรจัดการฝกอบรมตาม

ความตองการของชุมชน

39 สนับสนุนโครงการแกไขปญหา  - สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยอํานวยการ 60,000       จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักปลัด

ยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัด ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

สุพรรณบุรี ป 2562 สุพรรณบุรี

40 โครงการสงเสริมการดําเนินการ  - สงเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน 5,000         เทศบาลตําบล สํานักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชน  - คณะกรรมการกองทุนฯ ศึกษาดูงานกองทุนฯ ดอนเจดีย

ที่ประสบความสําร็จ

 - ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมเปน

สมาชิกกองทุนฯ 

 - พัฒนากองทุนฯ ใหเปนไปตามระเบียบขอ

บังคับของกองทุนฯ

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  38 ยุทธศาสตรที่ 4

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

41 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ  - อบรมใหความรูการปองกันโรคของ 40,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สุขภาพดี ชีวีมีสุข ผูสูงอายุใหมีการดูแลสุขภาพกายที่แข็งแรง ดอนเจดีย

และมีสุขภาพจิตที่ดี

 - จัดกิจกรรมการรวมกันเปนหมูคณะเพื่อ

กอใหเกิดความสามัคคีเปนขวัญและกําลังใจ

ในกลุมผูสูงอายุ

42 โครงการตามรอยพออยูอยาง  - จัดทําแผนชุมชน โดยเชิญวิทยากรมาให 170,000 ทต.ดอนเจดีย สํานักปลัด

พอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน ความรูและรวมทําแผนชุมชน สถานที่ดูงาน

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน  - ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดําริและ ตามชุมชนตนแบบ

ชุมชนตนแบบในดานการพัฒนาแบบยั่งยืน

43 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและ  - จัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาศักยภาพ 50,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เยาวชน ในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชน ดอนเจดีย

 - นําเด็กทัศนศึกษาเรียนรูกิจกรรมนอกสถานที่

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

 - สงเสริมการทํากิจกรรมสรางสรรค และ

กิจกรรมสรางจิตสาธารณะ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  41 ยุทธศาสตรที่ 4 (2)

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

44 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุที่มีอายุ 59 ป ขึ้นทะเบียนกอน 4,454,400 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ลวงหนา 1 ป ไดตลอดทั้งป ดอนเจดีย

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยผูสูงอายุ

และรายงานอําเภอดอนเจดีย

 - ดําเนินการจายเบี้ยใหแกผูสูงอายุที่ลงทะเบียน

ไวแลว

45 เบี้ยความพิการ  - ผูพิการที่มีการจดทะเบียนคนพิการหรือมี 700,800 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

บัตรประจําตัวคนพิการ ดอนเจดีย

 - ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไดตลอด

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เปนรายเดือน

 - รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปหลังจากที่

มีการประกาศแลว

46 เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส  - จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แสดงความจํานง 36,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และไดรับการรับรองจากโรงพยาบาล ดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 43 ยุทธศาสตรที่ 5

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการกอสรางอาคาร  - กอสรางอาคารขนาด กวาง 8.5 เมตร ยาว 25 2,250,000     เทศบาลตําบล สํานักปลัด

อเนกประสงค เมตร จํานวน 1 หลัง ประกอบดวยพื้นที่จัดกิจกรรม (งปม.ป 60) ดอนเจดีย

และจัดประชุม หองน้ํา หองเก็บพัสดุอุปกรณ

48 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - จัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาให 200,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนเจดีย พนักงานเทศบาล  มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ดอนเจดีย

เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข  ทํางาน

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด

ความสัมพันธอันดีในหนวยงาน เรียนรูการสราง

ทีมงาน  และการทํางานเปนทีม

 - ศึกษาดูงานในหนวยงานที่เปนตนแบบ

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

49 โครงการฝกอบรมวินัยและการ  - ประสานวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ 15,000          หองประชุม สํานักปลัด

ดําเนินการทางวินัย ในเรื่องวินัย และการดําเนินการทางวินัย สภาเทศบาล

 - จัดอบรมใหความรู แกบุคลากรเกี่ยวกับ

การดําเนินการทางวินัย

50 การจัดเก็บภาษีของเทศบาล  - จัดทําปายประชาสัมพันธ  และรณรงค 5,000           ในเขตเทศบาล กองคลัง

ตําบลดอนเจดีย ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบถึงกําหนด ตําบลดอนเจดีย

การเสียภาษี

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 44 ยุทธศาสตรที่ 5

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

51 โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน - ประสานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถในการ 50,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ถายทอดองคความรูใหแกเด็กและเยาวชนตอ ดอนเจดีย

ประโยชนและภัยในการใชสื่อออนไลน การสราง

ความเขาใจ การปองกันภัยจากสื่อออนไลน

 - จัดกิจกรรมใหแกเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมสรางสรรค เกี่ยวกับการใชงาน

อินเตอรเน็ต

52 โครงการ 5 ส  - จัดฝกอบรมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 10,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ในกิจกรรม 5 ส ดอนเจดีย

 - นํากิจกรรม 5 ส มาใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ

53 โครงการวันเทศบาล  - ประสานงานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 10,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และพนักงานเทศบาล ดอนเจดีย

 - จัดใหมีการทําบุญและทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน

54 โครงการสงเสริมความรูดาน  - จัดอบรมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 15,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร ในดานคุณธรรมจริยธรรมตอการปฏิบัติงานและ ดอนเจดีย

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ในการปรับใชกับชีวิตประจําวัน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 45 ยุทธศาสตรที่ 5

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

55 โครงการสรางจิตสํานึกประชาธิปไตย  - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน เด็กและเยาวชน 25,000          ทต.ดอนเจดีย สํานักปลัด

สูความเปนพลเมืองที่ดี ใหเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยางแทจริง และการ

เปนพลเมืองที่ดี

 - จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย

อยางแทจรง และการเขาใจในสิทธิหนาที่ของ

พลเมือง

56 การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  - การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 300,000        ทต.ดอนเจดีย สํานักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบฯ

 - รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง

57 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 150,000        ลานหนา สํานักปลัด

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา

บดินทรเทพยวรางกูร ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - จัดกิจกรรมตางๆ ดวยการรําถวายพระพร

จากโรงเรียนตางๆ และการแสดงมหรสพเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ

 - ประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 46 ยุทธศาสตรที่ 5

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

58 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 100,000        ลานหนา สํานักปลัด

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา

ในรัชกาลที่ 9 ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - การรําถวายพระพรจากโรงเรียนตางๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 - ประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

59 สงเสริมเจาหนาที่เขารับการฝก  - สมัครเขารับการอบรมตามภารกิจหนาที่ 190,000        สถาบันหรือ ทุกหนวยงาน

อบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม  - เขารับการอบรมตามกําหนด สถานที่ที่จัดการ

ภารกิจและหนาที่สําหรับผูบริหาร  - ถายทอดองคความรูที่ไดรับใหผูบริหาร ฝกอบรม

สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานในแตละหนวยงานทราบ

พนักงานเทศบาล

60 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี  - ประสานขอขอมูลจากสํานักงานที่ดิน 30,000          ในเขตเทศบาล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน  - นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงในแผนที่ภาษี ตําบลดอนเจดีย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 51 ยุทธศาสตรที่ 6

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 ปรับปรุง ซอมแซม ระบบโทรทัศน  - ปรับปรุง ซอมแซมระบบโทรทัศนวงจรปด 498,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

วงจรปด ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น (งปม.ป 61) ดอนเจดีย

 - จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด ทดแทนของ 256,000        

เดิมที่ชํารุด ไมคุมคาตอการซอมแซม (งปม.ป 61)

 - จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 128,000        

(Network Video Recorder) ทดแทน (งปม.ป 61)

ของเดิมที่ไมรองรับกับระบบที่ปรับปรุงใหม

 - จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE 95,000          

สําหรับรองรับระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (งปม.ป 61)

ชนิดเครื่อขาย แบบมุมมองคงที(่IP Camera) 

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา สําหรับระบบ 5,900           

โทรทัศนวงจรปด (งปม.ป 61)

62 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับใชใน  - สํารวจวัสดุ อุปกรณที่ใชสําหรับการปฏิบัติ 50,000          ศูนยปองกัน งานปองกันฯ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา สํานักปลัด

 - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในงานปองกันและ สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย ทต.ดอนเจดีย

63 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ  - สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณ - ศูนยปองกัน งานปองกันฯ

ระงับอัคคีภัยขั้นตน ใหกับพนักงาน ในการดับเพลิง และบรรเทา สํานักปลัด

และพนักงานจางของเทศบาล  - การฝกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องตน สาธารณภัย

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 52 ยุทธศาสตรที่ 6

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

64 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - ฝกอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.ปองกัน 30,000          ศูนยปองกัน งานปองกันฯ

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และบรรเทา สํานักปลัด

สาธารณภัย และอาสาสมัคร การบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีการเกิดไฟและ สาธารณภัย

ปองกันภัยฝายพลเรือน การระงับอัคคีภัยเบื้องตน เทศบาลตําบล

 - สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณ ดอนเจดีย

ในการดับเพลิง

65 โครงการการบริการการแพทยฉุกเฉิน  - ใหการชวยเหลือผูปวยหรือผูประสบภัย 5,000           ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

ในเบื้องตนอยางถูกวิธีและนําสง ตําบลดอนเจดีย สํานักปลัด

สถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได

อยางรวดเร็วและปลอดภัย
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ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 ปรับปรุง ซอมแซมและจัดซื้อวัสดุ  - คาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจราจร 80,000          ชุมชนตางๆ งานปองกัน

อุปกรณเกี่ยวกับงานจราจร ตลอดจนคาติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเสน แผงกั้น 

สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณที่ใชในการ

ควบคุมการสัญจรและกิจการที่เกี่ยวกับ

การจราจร

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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