
 
 

 
บทนํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหแนวทางในการ

ดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ

ทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการจะเปนการกําหนดรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินการ 

1) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารสวนทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให

เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินการ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

เทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ 

เทศบาล แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ

เปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3) แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ

จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

1) ทําใหผูบริหารงาน และประชาชนท่ัวไป ทราบกิจกรรมวิธีการดําเนินงานในการพัฒนาทองถ่ิน 

และการใชทรัพยากรในการบริหารงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอยางชัดเจน 

2) ทําใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละโครงการสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและเปนระบบมาก

ข้ึน 

3) ทําใหผูมีหนาท่ีกํากับดูแลโครงการ หรือผูท่ีรับผิดชอบโครงการสามารถเขาใจและตรวจสอบ

โครงการไดงายข้ึน 

สวนท่ี 1  
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4) ทําใหการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบตอความตองการของชุมชนไดอยาง                   

เต็มศักยภาพ 

 

 

 นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย  

 นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย  

   ตุลาคม  2562 



 

 
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง 

ท่ีตั้งเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

ตั้งอยูในตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 

31 กิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 

กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนือ หลักเขตท่ี 1 เริ่มตั้งแตถนนสายโคกหมอตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน 15 ซาย ตามคันคลอง

ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ตรงประตรูะบายน้ํา เปนระยะทาง 1,165 เมตร   

ทิศตะวันออก หลักเขตท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออกผานหลักเขตท่ี 3 ตรงสุดปลายคลองเปนแนวเสนตรงไป

จดกับถนนสายไปศรีประจนัต ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 13+500 เปนหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 1,970 เมตร   

หลักเขตท่ี 4 เปนแนวเสนตรงฝงตรงขามกับถนนสายไปศรีประจันตตรงไปตามถนนสายบานดอนตาล

เปนหลักเขตท่ี 5 ระยะทาง 730 เมตร 

ทิศใต หลักเขตท่ี 5 ยาวเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย กิโลเมตรท่ี 

22+850 หรือหางจากหลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต เปนระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,800 เมตร 

เปนหลักเขตท่ี 6 

ทิศตะวันตก หลักเขตท่ี 6 ยาวเปนเสนตรงผานถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย – สระกระโจม เปนหลักเขตท่ี 7 ระยะทางประมาณ 920 เมตร 

หลักเขตท่ี 7 ยาวเปนเสนตรงไปตามถนนสายโคกหมอถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตท่ี 1 

ระยะทางประมาณ 860 เมตร 

เขตการปกครอง   

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนสวนหนึ่งของตําบลดอนเจดีย มี 5 ชุมชน ประกอบดวย 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

 ชุมชนไชยานุภาพ 277 ครัวเรือน 346 360 706 

 ชุมชนปราบไตรจักร 476 ครัวเรือน 439 507 946 

 ชุมชนสันติสุข 284 ครัวเรือน 281 244 525 

 ชุมชนดอนประดู 192 ครัวเรือน 239 263 502 

 ชุมชนถํ้าพระ 114 ครัวเรือน 176 198 374 

 รวม 1,343 ครัวเรือน 1,504 1,601 3,105 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

 

 

 

 

กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 

 

 

 
แผนท่ีแสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ไชยานุภาพ 

277 

21% 

ปราบไตรจกัร 

476 

35% 

สนัติสุข 

284 

21% 

ดอนประดู่ 

192 

14% 

ถํ้าพระ 

114 

9% 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีพระบรมราชานุสรณดอนเจดียตั้งอยูตรงใจกลางพ้ืนท่ีมีคูน้ําลอมรอบ                  

ตรงพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สภาพพ้ืนท่ี   

แบงไดเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนแหลงชุมชนเมืองเหมาะแกการคาขาย และอีกสวนหนึ่งเปนท่ีราบลุม 

เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 

ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีลักษณะอากาศคลายๆ กับอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี คือ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีการทํา

เกษตรกรรมในเปนบางสวน และบางสวนประกอบอาชีพรับจาง 

1. การคมนาคมขนสง 

 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ และจังหวัด เปนเสนทางคมนาคมทางบก  

 สายสุพรรณบุรี  – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ  31 กิโลเมตร 

 สายศรีประจันต – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

 สายสามชุก      – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีถนนและซอยตางๆ มีสภาพเปนท้ังถนน คสล. และ

แอสฟลติกทุกสาย สามารถติดตอระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใกลเคียงไดสะดวกพอสมควร 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีท้ังหมด 37 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟลทติก จํานวน 7 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จํานวน  29 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 1 เสน 

2. การไฟฟา 

บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย รับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอดอนเจดีย ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใชไฟฟาสวนใหญเปนประเภทบานพักอาศัย รานคา สถานท่ี

ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

  

4. การส่ือสารและการโทรคมนาคม 

 โทรศัพท 

 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง 

 บริษัทแอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AIS) จํานวน 1 แหง 

 เครือขายโทรศัพทในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- AIS (เอไอเอส) หรือ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

- DTAC (ดีแทค) หรือ บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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- Truemove H (ทรูมูฟ เอช) หรือ บริษัท เรียลมูฟ จํากัด และ บริษัท เรียลฟวเจอร จํากัด 

 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

 บริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จํานวน 1  แหง 

 เครือขายอินเทอรเน็ตในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- AIS (เอไอเอส)  

- DTAC (ดีแทค)  

- Truemove H (ทรูมูฟ เอช)  

- TOT4G ทีโอที 4 จี  

- 3BB (บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด) 

 เสียงตามสายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 แหง 

 หอกระจายขาวชุมชน  จํานวน 2 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  

ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู 

และชุมชนถํ้าพระ สวนใหญประกอบอาชีพรับจางและทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง 

เลี้ยงสุกร เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

1. การเกษตร 

 พืชสําคัญท่ีมีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ และ                

ไมยืนตน เชน มะมวง เปนตน 

2. การประมง 

 มีการทําบอเลี้ยงกุง  จํานวน 5 ราย ในชุมชนดอนประดู 

3. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยง สุกร กระบือ แพะ สําหรับประกอบอาชีพ และสวนใหญอยูในชุมชนดอนประดู 

โดยมีผูเลี้ยงสุกร จํานวน 1 ราย และเลี้ยงกระบือ แพะ จํานวน 2 ราย 

4. การบริการ 

 สถานีบริการน้ํามัน 3 แหง 

 บริการแตงผมและเสริมสวย 18 ราน 

5. การทองเท่ียว 

 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

6. อุตสาหกรรม 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

7. การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 5 แหง 

 ตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แหง 

 ตลาดเอกชน 3 แหง 

 รานคา                                  234 แหง 

 รานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 ธนาคาร 4 แหง 

8. แรงงาน 

 สถานการณดานแรงงาน ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีประชากรรวมท้ังหมด จํานวน 3,088 คน มี

ประชากรผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ป – 60 ป) ท้ังหมด จํานวน 1,095 คน คิดเปนรอยละ 35.46 และผูไม

อยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป และ 61 ปข้ึนไป) มีจํานวน 1,993 คน คิดเปนรอยละ 64.54 จาก

สถานการณดังกลาว ทําใหเห็นวาประชากรในกลุมวัยทํางานมีจํานวนท่ีลดลง และกลุมผูท่ีไมอยูในวัยทํางานมี

จํานวนท่ีสูงข้ึน ขอมูลดังกลาวสงผลใหผูท่ีอยูในกลุมวัยทํางานตองดูแลผูท่ีไมอยูในวัยทํางานเฉลี่ย 1 คน ตอ  1.8 

คน  

ดานสังคม 

1. ชวงอายุและจํานวนประชากร 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรท้ังสิ้น 3,053 คน แบงแยกเปน ชาย 1,481 คน หญิง 1,572 คน  

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 109 95 204 

6 – 10 ป 96 84 180 

11 – 15 ป 84 62 146 

16 – 20 ป 91 73 164 

21 – 25 ป 93 79 172 

26 – 30 ป 97 91 188 

31 – 35 ป 103 87 190 

36 – 40 ป 114 107 221 

41 – 45 ป 99 102 201 

46 – 50 ป 105 112 217 

51 – 55 ป 112 142 252 

56 – 60 ป 116 142 258 

61 ปข้ึนไป 262 398 660 

รวม 1,481 1,572 3,053 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

ปรามิดแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

2. การศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูภายในเขตเทศบาลมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง คือ  

 สังกัดเทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.ศธ) 

- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย (กศน.) 1 แหง 

3. สาธารณสุข 

109 คน 

96 คน 

84 คน 

91 คน 

93 คน 

97 คน 

103 คน 

114 คน 

99 คน 

105 คน 

112 คน 

116 คน 

262 คน 

0-5 ป 

6-10 ป 
11-15 ป 

16-20 ป 
20-25 ป 

26-30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41-45 ป 

46-50 ป 

51-55 ป 
56-60 ป 

61 ปขึ้นไป 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300

จํานวน (คน) 

ชว
งอ

ายุ
 

142 คน 

112 คน 

102 คน 

87 คน 

91 คน 

79 คน 

73 คน 

62 คน 

84 คน 

95 คน 

หญิง ชาย 

398 คน 

142 คน 

107 คน 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 โรงพยาบาลดอนเจดีย 1 แหง 

 รานขายยา 6 แหง 

 คลินิก 3 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  34 คน 

 

 

 

4. อาชญากรรม 

ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียพบคดีอาญากรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสถิติยอนหลัง 3 ป (2559 – 2561) 

ป 2559 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 26 คดี 

ป 2560 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 33 คดี 

ป 2561 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 41 คดี 

จากสถิติขอมูลคดีอาชญากรรมดังกลาว ทําใหเห็นวาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดียมีจํานวนคดี

อาชญากรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ในป 2560 สูงข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 7 คดี คิดเปนรอยละ 26.92 และในป 

2561 สูงข้ึนจาก ป 2559 ถึง 15 คดี คิดเปนรอยละ 57.69 

5. ยาเสพติด  

สถิติขอมูลของผูกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ป 2559 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 146 คดี 

ป 2560 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 208 คดี 

ป 2561 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 129 คดี 

จากสถิติขอมูลเก่ียวกับคดียาเสพติด เม่ือป 2559 เกิดคดี 146 คดี และเพ่ิมสูงข้ึนในป 2560 เปน 208 

คดี สูงข้ึน จํานวน 62 คดี คิดเปนรอยละ 42.46 แตในป 2561 เกิดคดี 129 คดี ลดลงจากป 2560 เหลือ 79 คดี 

คิดเปนรอยละ 37.98 

โดยเทศบาลตําบลดอนเจดียไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ดังนี้  

1) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตําบลดอนเจดีย (ศป.ปส.ทต.) 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3) การจัดทําโครงการ กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

6. การสังคมสงเคราะห     

การสงเคราะหการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีจํานวนท้ังสิ้น 588 คน โดยแบงตามข้ันบันไดได ดังนี้ 

ผูสูงอายุ อายุ 60 – 69 ป จํานวน 325 รายๆ ละ 600 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 70 – 79 ป จํานวน 172 รายๆ ละ 700 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 80 – 89 ป จํานวน  79 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 



11 

ผูสูงอายุ อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวน  12 รายๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน 

การสงเคราะหการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 63 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูปวยเอดสท่ีขอรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ จํานวน 6 รายๆ ละ 500 บาทตอเดือน 

ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1. การนับถือศาสนา 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 2 

แหง คือวัดดอนเจดีย และวัดสวนไทรวนาราม 

2. ประเพณแีละงานประจําป 

 ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีประเพณีท่ีสืบเนื่องติดตอกันมา คือ ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 

งานประจําปท่ีมีกิจกรรมสืบเนื่องทุกป คือ งานอนุสรณดอนเจดีย งานศาลเจาพอหลักเมืองดอนเจดีย 

งานถือศีลกินเจดอนเจดีย 

 

3. ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มี 4 ดาน ดังนี้ 

1) ดานการเลานิทานพ้ืนบานไทยและการประดิษฐ 

2) ดานศิลปะจากธรรมชาติ 

3) ดานขนมไทย 

4) ดานการประกอบอาหาร 

4. สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 สินคาท่ีเปนเอกลักษณของเทศบาลตําบลดอนเจดีย คือ ขาวหลามพิลึก การถักไหมพรมเปนรูปองค

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้ําจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแมจํารัส 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยกรน้ํา สวนใหญใชแหลงน้ําจากคลองสงน้ําชลประทาน และแหลงน้ําในเขตเทศบาลตําบล    ดอน

เจดีย เปนแหลงน้ําท่ีเกิดจากการขุดบอ ขุดสระกักเก็บน้ําไวใชในเขตพ้ืนท่ี สําหรับใชในการเกษตรกรรม ไมมี

แหลงน้ําตามธรรมชาติ 

คุณภาพน้ําเสียในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯไดดําเนินการสํารวจจุดเฝาระวังน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ํา

สาธารณะ เพ่ือการจัดการน้ําเสียในชุมชนพรอมท้ังปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย ซ่ึงมีจุดเฝาระวังน้ําเสีย จํานวน 4 จุด 

ไดแก 

1) ปลายทอระบายน้ําเสีย ชุมชนดอนประดู  

2) ขางธนาคารไทยพาณิชย ชุมชนปราบไตรจักร   

3) ขางธนาคารกสิกรไทย ชุมชนไชยานุภาพ  

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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4) สระเกาะกลางน้ํา ชุมชนสันติสุข  

ซ่ึงพบวา มีจุดเฝาระวัง 2 จุด พบน้ําเสียไมผานคุณภาพน้ําเสีย โดยไดมีการปรับปรุงใหผานเกณฑ

คุณภาพน้ําเสีย 

2. ทรัพยากรปาไม 

ลักษณะของไมและปาไมพ้ืนท่ีสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนท่ีอยูอาศัย ทํานา และทํา

สวน ไมมีสภาพของการเปนปาไม ซ่ึงตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียว รวมกัน 23 ไร 2 งาน สวนใหญอยูในบริเวณอนุสรณ

สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 14 ไร บริเวณสระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุบินนิมิต 5 ไร บริเวณ

วัดดอนเจดีย 4 ไร และบริเวณสวนสาธารณะชุมชนปราบไตรจักร 2 งาน    

3. ทรัพยากรภูเขา 

พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียไมมีภูเขาพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีพ้ืนท่ีราบ 

ดานการเมืองและการบริหาร  

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซ่ึงไดรับ

การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล

ตามมติของสภาเทศบาล  

 

 

 นายกเทศมนตรี ไดจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีได จํานวน 2 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ได 1 คน เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ได 1 คน โดยการบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจางของทางเทศบาลเปน

ผูปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี (แผนภาพท่ี 1) 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและพนักงานจางเหมา ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดังนี้   

สํานักปลัดเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล            10 คน  

 พนักงานจาง  5 คน 

 พนักงานจางเหมา  8 คน 

กองคลัง 

 พนักงานเทศบาล  7 คน 

 พนักงานจางเหมา  1 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล  3 คน 

 พนักงานจาง  3 คน 

 พนักงานจางเหมา  7 คน 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล  3 คน 

 ลูกจางประจํา  2 คน 

 พนักงานจาง    2 คน 

 พนักงานจางเหมา          11 คน 

กองการศึกษา 

 พนักงานเทศบาล  2 คน 

 พนักงานครูเทศบาล  4 คน 

 พนักงานจาง  2 คน 

 พนักงานจางเหมา            2 คน 

กราฟแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

2. การคลังทองถิ่น  

 การบริหารรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 47,450,000 บาท  

 งบกลาง 8,663,950 บาท  

 งบบุคลากร  

-  เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท  

-  เงินเดือน(ฝายประจํา) 13,765,560 บาท  

 งบดําเนินการ  

-  คาตอบแทน 528,000 บาท  

-  คาใชสอย 6,830,650 บาท  

พนักงานเทศบาล 

25 

35% 

พนักงานครูเทศบาล 

4 

5% 

ลูกจางประจํา 

2 

3% 

พนักงานจาง 

12 

17% 

พนักงานจางเหมา 

29 

40% 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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-  คาวัสดุ 4,666,200 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค   685,600 บาท 

 งบลงทุน  

-  คาครุภัณฑ  404,400 บาท 

-  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 3,450,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน 5,826,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน      5,000 บาท  

 

 

งบกลาง 

8.664 

16% 

งบบุคลากร 

16.39 

31% 

งบดําเนินงาน 

18.541 

35% 

งบลงทุน 

3.854 

7% 

งบเงินอุดหนุน 

5.826 

11% 

งบรายจายอ่ืน 

0.05 

 0% 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยนับ :  ลานบาท 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 





 
 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

 เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

 มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  

 พัฒนาแหลงทองเท่ียว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ําใหท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 

3. การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวสวยงาม นามอง 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ 
2. การปองกันและควบคุมโรค 
3. การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร 
4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
6. การพัฒนางานสัตวแพทย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณท่ีเก่ียวของใหมีความพรอม 

4. สงเสริมสนับสนนุกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถ่ิน 

5. สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม 

3. สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส สามารถใชชีวิต

อยูรวมกับคนในสังคมได 

4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

3. การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล 

4. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 

5. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. การจัดใหมีระบบการจราจรท่ีสะดวกและปลอดภัย 
3. การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4. การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีสวนรวม 

5. การสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมแบบวิถีไทย 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนที่ยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสง

 

แนว

ทางการ

 

ยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

สงเสริมการศึกษา  การกีฬา พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาส่ิงแวดลอม 

1.พฒันาเมือง พฒันา

แหลง่ท่องเที่ยวให้สวยงาม 

รักษาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติให้

  

 

3.จัดระบบการศึกษาระดับ

ปฐมวัยอยางมีคุณภาพ สนับสนุน

การศึกษาระดับประถมศึกษา 

สงเสริมการกีฬาและออกกําลัง

กาย สืบสานงานปร เพณีแล

 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

เปนองคกรที่มีการ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมา   ภิบาล 

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนและสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน 

 

สรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

แกไขปญหายาเสพติด 

 

2.พัฒนาเมืองให

นาอยู ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

1.การพัฒนาเมือง แหลง

ทองเที่ยว และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพฒันาเมืองนาอยู 

3.สงเสริม พัฒนา

การศึกษา การกีฬา 

ประเพณีและวัฒนธรรม 

4.พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

และเสริมสรางความ

เขมแข็งชุมชนและสังคม 

5.การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

6.เสริมสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

1.การพฒันา

สาธารณปูโภคให้

ประชาชนได้รับบริการ

อย่างทัว่ถึง 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง 

บํารุงรักษา ถนน ทางเท้า 

ท่อระบายนํา้ 
3.การพฒันาและดแูล

รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้

เป็นแหลง่ท่องเที่ยว

สวยงาม น่ามอง 
4 การบริหารจดัการ

 
 

 

 

1.สงเสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชน โรงเรียน 

วัด สถานประกอบการ 

2.การปองกันและควบคุม

โรค 

3.การพัฒนาการคุมครอง

ผูบริโภคและสุขาภิบาล

อาหาร 

4.การพัฒนาสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม 

5.การพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

6.การพัฒนางานสัตว

 

 

 

 

 

1.พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ 

2.พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาสถานศึกษาและ

อุปกรณที่เก่ียวของใหมี

ความพรอม 

4.สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมดานศาสนา 

ประเพณี วันสําคัญและ

วัฒนธรรมตางๆ ของ

ทองถิ่น 

5.สงเสริมกีฬา การออก

กําลังกาย และ

 

 

 

 

1.สง่เสริมให้ประชาชนเข้า

มามีบทบาทและมีสว่น

ร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
2.สง่เสริมและสร้างความ

เข้มแข็งให้ชมุชนแบบมี

สว่นร่วม 
3.สงเคราะห์และสง่เสริม

คณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ และผู้

ติดเชือ้เอดส์ สามารถใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนใน

สงัคมได้ 
่ ิ ั

 
 

 

 

 

1.การเพิ่มประสทิธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการ

ที่ดีตามหลกัธรรมาภิ

บาล 
2.การพฒันาบคุลากรให้

มีความพร้อมในการ

ปฏิบติังาน 
3.การสง่เสริมและ

พฒันารายได้เทศบาล 
4.การพฒันาและ

สง่เสริมศกัยภาพการ

ปฏิบติังานขององค์กร

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การบริการประชาชน 
5.การพฒันาระบบ

ข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ประชาสมัพนัธ์ เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการรับร้

 
 

 

1.การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 
2.การจัดให้มีระบบ

การจราจรที่สะดวกและ

ปลอดภัย 
3.การพฒันาศักยภาพ

งานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยให้พร้อม

ต่อการปฏิบติังาน 
4.การแก้ไขปัญหายา

เสพติดและอบายมขุ

แบบมีสว่นร่วม 
5.การสง่เสริมคณุธรรม

และจริยธรรมตามแบบ

ิ ีไ  
 

มีโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐาน 

ทัศนียภาพในแหลงทองเที่ยว

สวยงาม นามอง และอยูใน

ส่ิงแวดลอมที่ดี โดยรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน 

 

- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย ผานการรับรองมาตรฐานขั้น

พื้นฐาน               

- สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

- สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมเก่ียวกับการ

ออกกําลังกายทุกกลุมเหมาย 

 สงเสริม ฟนฟ ประเพณีและวัฒนธรรม

 

 

มีระบบการ

บริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 

ชุมชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชน

ของตนเองและรวม

พัฒนาทองถิ่น 

พัฒนาระบบการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สงเสริมและ

สนับสนุนการแกปญหา

ยาเสพติดในชุมชน 

 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ในทุกดาน ใน

ชุมชนนาอยู 

ส่ิงแวดลอม

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

แนวทางการ

พัฒนา 

ยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

สงเสริมการศึกษา  การกีฬา พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาส่ิงแวดลอม 

1.พฒันาเมือง พฒันาแหลง่

ท่องเที่ยวให้สวยงาม รักษา

สิง่แวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติให้ยัง่ยืน  

 

3.จัดระบบการศึกษาระดับปฐมวัย

อยางมีคุณภาพ สนับสนุนการ 

ศึกษาระดับประถมศึกษา สงเสริม

การกีฬาและออกกําลังกาย สืบสาน

งานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

เปนองคกรที่มีการ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนและสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน 

 

สรางความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย แกไขปญหายา

เสพติด 

 

2.พัฒนาเมืองใหนา

อยู ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

1.การพัฒนาเมือง แหลง

ทองเที่ยว และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพฒันาเมืองนาอยู 

3.สงเสริม พัฒนาการศึกษา 

การกีฬา ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

4.พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

และเสริมสรางความ

เขมแข็งชุมชนและสังคม 

5.การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

6.เสริมสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

1.การพฒันา

สาธารณปูโภคให้

ประชาชนได้รับบริการ

อย่างทัว่ถึง 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง 

บํารุงรักษา ถนน ทางเท้า 

ท่อระบายนํา้ 
3.การพฒันาและดแูล

รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้

เป็นแหลง่ท่องเที่ยว

สวยงาม น่ามอง 
4.การบริหารจดัการ

 
 

 

 

1.สงเสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชน โรงเรียน 

วัด สถานประกอบการ 

2.การปองกันและควบคุม

โรค 

3.การพัฒนาการคุมครอง

ผูบริโภคและสุขาภิบาล

อาหาร 

4.การพัฒนาสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม 

5.การพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

6.การพัฒนางานสัตว

 

 

 

 

 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทุกระดับ 

2.พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาสถานศึกษาและ

อุปกรณที่เก่ียวของใหมี

ความพรอม 

4.สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมดานศาสนา 

ประเพณี วันสําคัญและ

วัฒนธรรมตางๆ ของ

ทองถิ่น 

5.สงเสริมกีฬา การออก

กําลังกาย และนันทนาการ

 

 

 

 

1.สง่เสริมให้ประชาชนเข้า

มามีบทบาทและมีสว่น

ร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
2.สง่เสริมและสร้างความ

เข้มแข็งให้ชมุชนแบบมี

สว่นร่วม 
3.สงเคราะห์และสง่เสริม

คณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ และผู้ ติด

เชือ้เอดส์ สามารถใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกบัคนในสงัคมได้ 
4.สง่เสริมและพฒันา

อาชีพให้กบัประชาชน 
 

 

 

 

1.การเพิ่มประสทิธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการที่

ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.การพฒันาบคุลากรให้

มีความพร้อมในการ

ปฏิบติังาน 
3.การสง่เสริมและพฒันา

รายได้เทศบาล 
4.การพฒันาและสง่เสริม

ศกัยภาพการปฏิบติังาน

ขององค์กรเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริการ

ประชาชน 
5.การพฒันาระบบข้อมูล

ข่าวสารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ประชาสมัพนัธ์ เพื่อเพิม่

ช่องทางในการรับรู้

ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

 

1.การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 
2.การจัดให้มีระบบ

การจราจรที่สะดวกและ

ปลอดภัย 
3.การพฒันาศักยภาพ

งานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยให้พร้อมต่อ

การปฏิบติังาน 
4.การแก้ไขปัญหายา

เสพติดและอบายมขุ

แบบมีสว่นร่วม 
5.การสง่เสริมคณุธรรม

และจริยธรรมตามแบบ

วิถีไทย 
 

มีโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐาน 

ทัศนียภาพในแหลงทองเที่ยว

สวยงาม นามอง และอยูใน

ส่ิงแวดลอมที่ดี โดยรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน 

 

- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย ผานการรับรองมาตรฐานขั้น

พื้นฐาน               

- สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

- สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมเก่ียวกับการ

ออกกําลังกายทุกกลุมเหมาย 

- สงเสริม ฟนฟ ประเพณีและวัฒนธรรม

 

 

มีระบบการ

บริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

ชุมชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชน

ของตนเองและรวม

พัฒนาทองถิ่น 

พัฒนาระบบการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

สงเสริมและสนับสนุน

การแกปญหายาเสพติด

ในชุมชน 

 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ในทุกดาน ใน

ชุมชนนาอยู 

ส่ิงแวดลอม

 

 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  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.

1 ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณระบบไฟฟา -  ซอมแซมเปลี่ยนดวงโคม สายเมนไฟฟา 50,000        ริมถนนสายตางๆ กองชาง

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ของระบบไฟฟา ภายในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล สาธารณะริมถนนสายตางๆ ภายในเขต

เทศบาล

2 การจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - จัดซื้อโคมไฟฟา LED 120 วัตต 56,000        ภายในเขตเทศบาล กองชาง

จํานวน 8 โคม ตําบลดอนเจดีย

 - จัดซื้อโคมไฟฟา LED 90 วัตต 74,400        

จํานวน 12 โคม

 - จัดซื้อโคมไฟฟา LED 60 วัตต 59,600        

จํานวน 10 โคม

เพื่อใชสําหรับเปลี่ยนโคมไฟฟาสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาลที่มีการชํารุด

3 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร  - ซอมแซมผิวจราจรถนน แบบผิว ค.ส.ล. 50,000        ภายในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล ผิวลาดยาง และผิวหินคลุก ภายในเขต ตําบลดอนเจดีย

ที่ชํารุด เทศบาลที่มีการชํารุด

4 ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา  - ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา 50,000        ภายในเขตเทศบาล กองชาง

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

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชุมชน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  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. 2563

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

พรอมฝาปด ค.ส.ล. ริมถนนสายตางๆ พรอมฝาปดที่มีปญหาอุดตัน หรือชํารุด

ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล

5 โครงการกอสรางถนนขางราน  - กอสรางถนน ค.ส.ล.บริวเวณถนนขาง 3,120,000    ชุมชนปราบไตรจักร กองชาง

ทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง รานทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง ผิวการ

จราจรกวาง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 230 เมตร วางทอ ∅ 0.60 เมตร

จํานวน 420 ทอน พรอมบอพัก ค.ส.ล.

จํานวน 47 บอ 

6 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 9,500          พื้นที่สาธารณะ กองชาง

แบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง 19,000        ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

สําหรับดูแลภูมิทัศนในเขตเทศบาล ตําบลดอนเจดีย

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

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร สวนหยอมบริเวณพระบรมราชานุสรณ 30,000        ราชานุสรณฯ สํานักปลัด

มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20,000        กองสาธารณสุขฯ

8 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 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  21 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. 2563

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

9 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและ  - สํารวจทางระบายน้ํา 200,000       คู-คลอง กองสาธารณสุขฯ

ทางระบายน้ํา  - จัดทําแผนที่ทางระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาล

 - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ตําบลดอนเจดีย

 - ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมืองสงน้ํา

รอบพระบรมราชานุสรณฯ 

 - ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมืองสงน้ํา

และทางระบายน้ําในเขตเทศบาล

10 โครงการลอกทอระบายน้ํา  - สํารวจเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 150,000       ทอระบายน้ํา กองสาธารณสุขฯ

 - จัดทําแผนที่เหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาล

 - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ตําบลดอนเจดีย

 - ลอกทอระบายน้ําในชุมชนตลาด

ตามแบบสํารวจ

11 โครงการกําจัดผักตบชวาดวยชีววิธี คากําจัดผักตบชวา ดวยชีววิธี ดําเนินการ 60,000        คู-คลอง กองสาธารณสุขฯ

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายในเขตเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย
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บัญชีสรุป

           

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

แผนงานเคหะและชุมชน 8 11.59 3,588,500         15.79 กองชาง

3 4.35 410,000           1.80 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข 3 4.35 55,000             0.24 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานสาธารณสุข 9 13.04 485,000           2.13 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 4 5.80 940,000           4.13 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา 10 14.49 10,202,250       44.88 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 4 5.80 175,000           0.77 กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 10.14 410,000           1.80 สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง 3 4.35 5,436,000         23.91 สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลดอนเจดีย
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บัญชีสรุป

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 14.49 757,100           3.33 สํานักปลัด 

2 2.90 30,000             0.13 กองคลัง

ยุทธศาสตรที่  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 7.25 204,000           0.90 สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง 1 1.45 40,000             0.18 สํานักปลัด

69 100.00 22,732,850       100.00



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  27 ยุทธศาสตรที่ 1 (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.

12 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน  - สมัครรับรองมาตรฐาน 10,000        สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล (EHA)  - จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการรับ ตําบลดอนเจดีย

ประเมินรับรอง

 - ประเมินการรับรองมาตรฐานดาน

สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล (EHA)

13 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  - ตรวจวัดหาคาฝุนละอองในอากาศใหเปน 15,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม ตําบลดอนเจดีย

14 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะ  - ปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ 30,000      พื้นที่สาธารณะ กองสาธารณสุขฯ

โลกรอน ภายในเขตเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  29 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.

15 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม  - สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลาย 50,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคไขเลือดออกในชุมชน  - ใหความรูกับประชาชน ตําบลดอนเจดีย

  - จัดกิจกรรมรณรงค

 - สอบสวนและควบคุมโรคเมื่อพบปวย

16 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ  - สํารวจขอมูลผูประกอบการดานอาหาร 80,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ  - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ตําบลดอนเจดีย

ผูประกอบการดานอาหารและ  - ขึ้นทะเบียนรานอาหารและแผงลอย

ตลาดสด  - ตรวจประเมินรานอาหารแผงลอย

 - จัดอบรมเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

จําหนายในตลาดสด ผูประกอบการดานอาหาร

17 โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัย  - สํารวจตูน้ําหยอดเหรียญในเขตเทศบาล 40,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตามเกณฑมาตรฐาน  - สุมตรวจน้ําดื่มครัวเรือนและตูน้ํา ตําบลดอนเจดีย

หยอดเหรียญในเขตเทศบาลฯ

 - เฝาระวังโดยการสุมตรวจน้ําดื่มบริโภค

ในสถานศึกษา 3 แหง

18 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตาม 90,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลดอนเจดีย หลักเกณฑของคณะกรรมการหลักประกัน ดอนเจดีย

สุขภาพแหงชาติ

19 โครงการตามพระราชดําริดาน อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตาม 100,000      5 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 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. 2562 พ.ศ. 2563

 ในกิจกรรมตางๆ จํานวน 5 ชุมชนๆ ละ ตําบลดอนเจดีย

20,000 บาท 

20 โครงการสรางความรูสูชุมชนรูทัน อบรมภาคีเครือขายสุขภาพและผูนําครอบครัว 20,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

อาหารและยา จํานวน 50 คน  ในเรื่องของภาวะโภชนาการ ตําบลดอนเจดีย

ที่ถูกตอง ปญหาของการใชยาปฏิชีวนะ

และยาสเตียรอยด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารและยา

21 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  - ดําเนินการบริการฉีดวัคซีนปองกัน 40,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน โรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัข-แมวที่มีเจาของ ตําบลดอนเจดีย

ศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจานอง และไมมีเจาของในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ตามขอมูลการขึ้นทะเบียนสัตว

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง  - ดําเนินการจางเหมาผูไดรับมอบหมายให

ควัฒน วรขัตติยราชนารี ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ

22 โครงการสุขอนามัยดี ไมมีเหา  - อบรม ครู และผูปกครองเด็กเล็กในเรื่อง 15,000        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองสาธารณสุขฯ

ในเด็กเล็ก ของสุขอนามัยของรางกายและศรีษะ สังกัดเทศบาล

 - เด็กผูหญิงที่มีเหา ไดรับการกําจัดเหา ตําบลดอนเจดีย

ที่ถูกตอง

23 โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัย  - อบรมใหความรูการปองกันโรคเอดส 50,000         - โรงเรียนดอนเจดีย กองสาธารณสุขฯ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  31 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. 2562 พ.ศ. 2563

ยาเสพติด โรคเอดส โรคติดตอทาง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และยาเสพติดใหโทษ พิทยาคม

เพศสัมพันธ  - จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  - โรงเรียนอนุบาล

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และยาเสพติดใหโทษ พระบรมราชานุสรณฯ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  34 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.

24 โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและ  - สํารวจแหลงน้ําเสียในชุมชน 30,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

แหลงน้ําสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ  - จัดทําแผนที่เฝาระวังน้ําเสีย ดอนเจดีย

 - เฝาระวังน้ําเสียในชุมชนไมใหเกิดมลพิษ

 - ปรับปรุง แกไขน้ําเสียในชุมชน

 - ทํารายงานสรุปผลการเฝาระวังและปรับปรุง

 คุณภาพน้ํา

25 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  - จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการบริหารจัดการขยะ 300,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน  - จัดอบรมใหความรูการคัดแยกขยะตามหลัก ตําบลดอนเจดีย

 3 ช. ในชุมชน  

 - จัดกิจกรรมสรางชุมชนตนแบบ สราง

ความตระหนักในการจัดการขยะตนทาง

 - ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ 

 - คากําจัดขยะอันตราย ตามหลักวิชาการ

 - ดําเนินการตามนโยบาย

26 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  - ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะไมใหเกิด 600,000      เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ในสถานที่ทิ้งขยะ เหตุรําคาญ เชน ปรับเกลี่ย ฯลฯ ดอนเจดีย

 - ปรับภูมิทัศนรอบบอขยะ เชน ปลูกตนไม

 ฯลฯ 

 - คากําจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ

27 โครงการการคัดแยกขยะรีไซเคิล  - ประชาสัมพันธใหความรู ประชาชน 10,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  35 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.

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ในการคัดแยกขยะ ในชุมชน ดอนเจดีย

 - รับบริจาคสิ่งของเหลือใช สภาพดี สงตอ

มูลนิธิและโรงเรียนดอยโอกาส



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  37 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.

28 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร  - จางเหมาทําอาหารกลางวันที่ถูกหลัก 844,650      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โภชนาการใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็กฯ

 - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน คาบริหารจัดการ

และคาใชจายในการสงเสริมการเรียนการสอน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

 - คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัย (3-5ป) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ

การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

29 สนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเด็กไดมี 5,616,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ อาหารกลางวันรับประทาน บรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ดอนเจดีย

30 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 2,901,200    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ ในการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย บรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ดอนเจดีย

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

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กในการเสริมสรางพัฒนาการ เด็กเล็กฯ

ดานรางกาย

32 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ 86,800        ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

แขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไมต่ํากวา เด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  38 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. 2562 พ.ศ. 2563

24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

33 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหอง  - นําเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 70,000        พิพิธภัณฑ กองการศึกษา

เรียนแกเด็กและเยาวชน ทัศนศึกษาเรียนรูดานประติมากรรมและศิลปะ หุนขี้ผึ้งไทย

แขนงตางๆ โดยใชหุนขี้ผึ้งเปนสื่อ

34 โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู  - รับสมัครนักเรียนที่ตองการเรียนเสริม 40,000        เทศบาลตําบล กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนความรูในชวง ดอนเจดีย

ปดภาคเรียน

 - เขาคายกิจกรรมเรียนรูดานภาษาอังกฤษ

35 โครงการซอมแซม ปรับปรุงหลังคา  - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนของศูนยพัฒนา 330,000      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็กฯ โดยทําการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เด็กเล็กฯ

ลอนคู พื้นที่ไมนอยกวา 799 ตารางเมตร

36 โครงการเด็กไทยธรรมดี  - นําเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 50,000        วัดที่มีแหลง กองการศึกษา

ทัศนศึกษาเรียนรูหลักธรรม คําสอน และ เรียนรูทาง

วิถีชีวิตทางดานพุทธศาสนา ตามวัดที่มีแหลง ดานคําสอน

เรียนรูดานคําสอนทางพุทธศาสนา ทางพุทธศาสนา

37 โครงการผูกใจสัมพันธไทย-จีน เรียนรู  - นําเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 70,000        พิพิธภัณฑ กองการศึกษา

วัฒนธรรมเพื่อนบาน ทัศนศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อนบาน(จีน) ลูกหลาน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  39 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. 2562 พ.ศ. 2563

พันธุมังกร



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  42 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.

38 โครงการสืบสานประเพณี  - ประดับไฟตกแตง จัดสถานที่บริเวณงาน 40,000        ลานหนา กองการศึกษา

ลอยกระทง เครื่องขยายเสียง จัดเตรียมทาน้ําสําหรับให พระบรมราชา

ประชาชนมารวมลอยกระทง นุสรณฯ

39 โครงการวันทําบุญขึ้นปใหม  - ตกแตงซุมสวัสดีปใหมและปายอวยพรปใหม 80,000        ลานหนา กองการศึกษา

 - จัดสถานที่เพื่อใหประชาชนมารวมทําบุญ พระบรมราชา

 - นิมนตพระในเขตอําเภอดอนเจดีย นุสรณฯ

รับบิณฑบาตร

40 โครงการประเพณีสงกรานต  - จัดรถเพื่อใหประชาชนไดสรงน้ําพระพุทธ 45,000        ลานหนา กองการศึกษา

มหาบพิตรและองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชา

วนรอบตลาด นุสรณฯ

 - สรงน้ําอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - รดน้ําขอพรผูสูงอายุ

41 โครงการปนรัก ปนบุญ  - เชิญชวนประชาชนรวมปนจักรยานแห 10,000        วัดในเขต กองการศึกษา

เทียนพรรษารอบตลาด เทศบาลตําบล

 - นําเทียนพรรษาถวายวัดในเขตเทศบาล ดอนเจดีย

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  44 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.

42 โครงการสงเสริมการดําเนินการ  - สงเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน 5,000         เทศบาลตําบล สํานักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชน  - คณะกรรมการกองทุนฯ ศึกษาดูงานกองทุนฯ ดอนเจดีย

ที่ประสบความสําร็จ

 - ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมเปน

สมาชิกกองทุนฯ 

 - พัฒนากองทุนฯ ใหเปนไปตามระเบียบขอ

บังคับของกองทุนฯ

43 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ  - อบรมใหความรูการปองกันโรค การใชชีวิต 50,000       เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สุขภาพดี ชีวีมีสุข ของผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพกายที่แข็งแรง ดอนเจดีย

และมีสุขภาพจิตที่ดี

 - จัดกิจกรรมรวมกันของกลุมผูสูงอายุเพื่อ

กอใหเกิดความสามัคคีเปนขวัญและกําลังใจ

ซึ่งกันและกัน การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

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

พอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน ความรูและรวมทําแผนชุมชน สถานที่ดูงาน

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน  - ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดําริและ ตามชุมชนตนแบบ

ชุมชนตนแบบในดานการพัฒนาแบบยั่งยืน

45 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น  - รวมกลุมฝกอาชีพตามความตองการของ 20,000       เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ประชาชน ดอนเจดีย

 - ประสานวิทยากรจัดการฝกอบรมตาม

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  45 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. 2562

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

ความตองการของชุมชน

46 โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอย  - สํารวจขอมูลพื้นฐานผูดอยโอกาสรวมกับ 5,000         เทศบาลตําบล สํานักปลัด

โอกาส อสม. กรรมการชุมชน คณะทํางานศูนยพัฒนา ดอนเจดีย

ครอบครัว

 - ออกตรวจเยี่ยมผูดอยโอกาส และใหความ

ชวยเหลือตามความเหมาะสม

47 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและ  - จัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาศักยภาพ 100,000     เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เยาวชน ในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชน ดอนเจดีย

 - นําเด็กทัศนศึกษาเรียนรูกิจกรรมนอกสถานที่

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

 - สงเสริมการทํากิจกรรมสรางสรรค และ

กิจกรรมสรางจิตสาธารณะ

48 สนับสนุนโครงการรณรงคปองกัน  - สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยอํานวยการ 60,000       จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักปลัด

แกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

สุพรรณบุรี ป 2563 สุพรรณบุรี



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  48 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.

49 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุที่มีอายุ 59 ป ขึ้นทะเบียนกอน 4,687,200   เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ลวงหนา 1 ป ไดตลอดทั้งป ดอนเจดีย

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยผูสูงอายุ

และรายงานอําเภอดอนเจดีย

 - ดําเนินการจายเบี้ยใหแกผูสูงอายุที่ลงทะเบียน

ไวแลว

50 เบี้ยความพิการ  - ผูพิการที่มีการจดทะเบียนคนพิการหรือมี 700,800     เทศบาลตําบล สํานักปลัด

บัตรประจําตัวคนพิการ ดอนเจดีย

 - ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไดตลอด

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เปนรายเดือน

 - รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปหลังจากที่

มีการประกาศแลว

51 เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส  - จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แสดงความจํานง 48,000       เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และไดรับการรับรองจากโรงพยาบาล ดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 50 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.

52 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี  - ประสานขอขอมูลจากสํานักงานที่ดิน 20,000          ในเขตเทศบาล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน  - นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงในแผนที่ภาษี ตําบลดอนเจดีย

53 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 2,100           เทศบาลตําบล สํานักปลัด

(Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง ดอนเจดีย

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

54 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - จัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาให 130,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนเจดีย พนักงานเทศบาล  มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ดอนเจดีย

เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข  ทํางาน

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด

ความสัมพันธอันดีในหนวยงาน เรียนรูการสราง

ทีมงาน  และการทํางานเปนทีม

 - ศึกษาดูงานในหนวยงานที่เปนตนแบบ

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

55 โครงการฝกอบรมบทบาทของผูนํา  - ประสานวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ 10,000          หองประชุม สํานักปลัด

ชุมชนในการประนอมและระงับขอ ในเรื่องเกี่ยวกับการประนอมและระงับขอพิพาท สภาเทศบาล

พิพาทในระดับทองถิ่นที่มีตอชุมชน  - จัดอบรมใหความรู แกผูบริหาร สมาชิกสภา

เพื่อชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชนที่สนใจ

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 51 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. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

56 โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน - คัดเลือกครอบครัวที่ประสบปญหาดานการ 30,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สื่อสารระหวางคนในครอบครัวเกี่ยวกับการใช ดอนเจดีย

สื่อออนไลน และสมัครใจเขารวมกิจกรรม

 - จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางคนใน

ครอบครัวเพื่อการสื่อสารและปองกันการใชสื่อ

ออนไลนที่ไมถูกตอง

57 โครงการวันเทศบาล  - ประสานงานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 10,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และพนักงานเทศบาล ดอนเจดีย

 - จัดใหมีการทําบุญและทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน

58 โครงการสงเสริมความรูดาน  - จัดอบรมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 15,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร ในดานคุณธรรมจริยธรรมตอการปฏิบัติงานและ ดอนเจดีย

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ในการปรับใชกับชีวิตประจําวัน

59 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน  - จัดอบรมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ 10,000          เทศบาลตําบล กองคลัง

การคลังแกบุคลากรเทศบาลตําบล ในดานการคลังแกบุคลากรของเทศบาลฯ ดอนเจดีย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 52 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. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดอนเจดีย

60 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 80,000          ลานหนา สํานักปลัด

พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา

ลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - จัดกิจกรรมตางๆ ดวยการรําถวายพระพร

จากโรงเรียนตางๆ และการแสดงมหรสพเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ

 - ประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

พระบรมราชินี

61 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 100,000        ลานหนา สํานักปลัด

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 53 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. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

บดินทรเทพยวรางกูร ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - จัดกิจกรรมตางๆ ดวยการรําถวายพระพร

จากโรงเรียนตางๆ และการแสดงมหรสพเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ

 - ประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร

62 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 80,000          ลานหนา สํานักปลัด

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - การรําถวายพระพรจากโรงเรียนตางๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 - ประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 54 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. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

63 การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  - การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 300,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย ดอนเจดีย

และระเบียบฯ

 - รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 59 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.

64 โครงการการบริการการแพทยฉุกเฉิน  - ใหการชวยเหลือผูปวยหรือผูประสบภัย 5,000           ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

ในเบื้องตนอยางถูกวิธีและนําสง ตําบลดอนเจดีย สํานักปลัด

สถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได

อยางรวดเร็วและปลอดภัย

65 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 19,000          เทศบาลตําบล งานปองกัน

Smart TV สําหรับใชในการแสดงภาพของ ดอนเจดีย สํานักปลัด

โทรทัศนวงจรปด จํานวน 2 เครื่อง

66 ปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับ  - คาติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 100,000        ชุมชนตางๆ งานปองกัน

งานจราจร ระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเสน ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณที่ใชในการ

ควบคุมการสัญจรและกิจการที่เกี่ยวกับ

การจราจร

67 สนับสนุนโครงการปองกันแกไข  - สนับสนุนงบประมาณใหแกสถานีตํารวจ 50,000          สถานีตํารวจ งานปองกันฯ

ปญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ ภูธรดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ภูธรดอนเจดีย สํานักปลัด

จราจรทางถนน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

68 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - ฝกอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.ปองกัน 30,000          เทศบาลตําบล งานปองกันฯ

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ดอนเจดีย สํานักปลัด

สาธารณภัย และอาสาสมัคร การบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีการเกิดไฟและ

ปองกันภัยฝายพลเรือน การระงับอัคคีภัยเบื้องตน

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 60 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. 2562 พ.ศ. 2563

 - สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณ

ในการดับเพลิง

 - การใหความรูในดานการกูชีพกูภัยรวมถึง

สาธารณภัยตางๆ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 62 ยุทธศาสตรที่ 6 (2)

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.

69 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ  - คาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจราจร 40,000          เทศบาลตําบล งานปองกัน

งานจราจร สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณที่ใชในการ ดอนเจดีย สํานักปลัด

ควบคุมการสัญจรและกิจการที่เกี่ยวกับ

การจราจร

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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