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บัญชีสรุป

           

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

แผนงานเคหะและชุมชน 10 12.50 1,581,000         5.95 กองชาง

2 2.50 420,000           1.58 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานสาธารณสุข 8 10.00 438,000           1.65 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 5 6.25 1,345,000         5.06 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา 11 13.75 12,269,800       46.19 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 7 8.75 403,000           1.52 กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 10.00 275,000           1.04 สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง 3 3.75 4,885,200         18.39 สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย
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บัญชีสรุป

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 17.50 3,820,700         14.38 สํานักปลัด 

5 6.25 150,000           0.56 กองคลัง

ยุทธศาสตรที่  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.50 896,000           3.37 สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง 1 1.25 80,000             0.30 สํานักปลัด

80 100.00 26,563,700       100.00



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  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 100,000       ริมถนนสายตางๆ กองชาง

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ของระบบไฟฟา ภายในเขตเทศบาล

และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขต

ภายในเขตเทศบาล ไฟฟาริมถนนที่ยังไมมีไฟฟาใช

2 โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ  - จางเหมาบริการบุคคลในการดูแล บํารุง 216,000       เทศบาลตําบล กองชาง

งานดานการดูแล บํารุงรักษาและ รักษาดวงโคมและซอมแซมอุปกรณไฟฟา ดอนเจดีย

ซอมแซมอุปกรณไฟฟาสาธารณะ สาธารณะใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ

จํานวน 2 คน

3 โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ  - จางเหมาบริการบุคคลจัดทําแผนงานดาน 108,000       เทศบาลตําบล กองชาง

งานดานการจัดทําแผนงานดาน ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคในระบบ ดอนเจดีย

ผังเมืองระบบสาธารณูปโภคในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทําแผนบํารุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลรักษาและซอมแซมถนน ทางเทา 

ทางระบายน้ํา ระบบไฟฟาสองสวาง

สาธารณะภายในเขตเทศบาล รวมถึงจัดทํา

ทะเบียนขอมูลทางหลวงเทศบาล ขอมูล

การตรวจสอบอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 จํานวน 1 คน

พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะและชุมชน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  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. 2561

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

4 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร  - ซอมแซมผิวจราจรถนน 70,000        ภายในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล แบบ ค.ส.ล. ลาดยางมะตอยหรือหินคลุก

ที่ชํารุด ภายในเขตเทศบาลที่มีการชํารุด

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

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

พรอมฝาปด ค.ส.ล. ริมถนนสายตางๆ พรอมฝาปดที่มีปญหาอุดตัน หรือชํารุด

ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล

6 โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ  - จางเหมาบริการบุคคลในการดูแล รักษา 216,000       เทศบาลตําบล กองชาง

งานดานการดูแล บํารุงรักษาถนน ถนน ทางเทา รางระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. ดอนเจดีย

ทางเทา รางระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกใหอยูในสภาพใชงานได

และราวเหล็กกันตกรวมถึงการดูแล รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนนใหเปนระเบียบ

เกาะกลางถนน เรียบรอย และสวยงาม จํานวน 2 คน

7 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรม  - ดูแล บํารุง รักษา สวนสาธารณะ 50,000 บริเวณพระบรม กองชาง

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร สวนหยอมบริเวณพระบรมราชานุสรณ 50,000 ราชานุสรณฯ สํานักปลัด

มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 30,000 กองสาธารณสุขฯ

8 ปรับปรุง ดูแล รักษาสวนสาธารณะ  - ปรับปรุง ดูแล บํารุง รักษา ภูมิทัศน ถนน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองชาง

สวนหยอม และภูมิทัศน ทางเทา และสวนสาธารณะ ประกอบดวย 70,000 กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล ถนนไชยานุภาพ ถนนรอบพระบรมฯ

ถนนสาธารณะในชุมชน 5 ชุมชน 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  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. 2561

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

9 โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ  - จางเหมาบริการบุคคลในการดูแล  รักษา 216,000       เทศบาลตําบล กองชาง

หนาที่ดูแล บํารุงรักษา สวนสาธารณะ สวนสาธารณะใหมีความเปนระเบียบ ดอนเจดีย

ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรียบรอยและสวยงาม จํานวน 2 คน

10 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและ  - สํารวจทางระบายน้ํา 150,000 คู-คลองในเขต กองสาธารณสุขฯ

ทางระบายน้ํา  - จัดทําแผนที่ทางระบายน้ํา เทศบาลฯ

 - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

 - ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมืองสงน้ํา

รอบพระบรมราชานุสรณ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมืองสงน้ํา

และทางระบายน้ําในเขตเทศบาล

11 โครงการลอกทอระบายน้ํา  - สํารวจเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 150,000 ทอระบายน้ําใน กองสาธารณสุขฯ

 - จัดทําแผนที่เหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา เขตเทศบาล

 - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

 - ลอกทอระบายน้ําในชุมชนตลาด

ตามแบบสํารวจ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  22 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. 2561

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

12 โครงการกอสรางปรับปรุง ซอมแซม  - ปรับปรุงทอระบายน้ําเหมือง ค.ส.ล. รอบ 495,000       ประตูทางเขา กองชาง

ทอระบายน้ํา บริเวณซุมประตูถนน องคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร พระบรมราชานุสรณฯ

ทางเขาและบริเวณเหมืองดาด มหาราช ทิศตะวันตก จํานวน 2 จุด โดย ทิศตะวันตก

คอนกรีต รอบองคพระบรมราชา การดันทอลอดถนนระบบไพรแจกกิ้ง 

นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Pipe jacking) ใชทอพีวีซีขนาด ∅

(ดานทิศตะวันตก) 200 มิลลิเมตร บริเวณซุมประตูทิศตะวันตก 

ลอดถนนความยาว 86 เมตร บริเวณหนา

อาคารประปาเดิม ลอดถนนความยาว 

34 เมตร 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  27 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

  - จัดกิจกรรมรณรงค

 - สอบสวนและควบคุมโรคเมื่อพบปวย

14 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลปฏิบัติหนาที่ในการพิมพหนังสือ 108,000      เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติหนาที่บันทึกขอมูล หรือบันทึกขอมูลการประกอบกิจการ ดอนเจดีย

อันตรายตอสุขภาพ และงานธุรการกอง

สาธารณสุขฯ จํานวน 1 คน

15 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ  - สํารวจขอมูลผูประกอบการดานอาหาร 20,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ  - ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ตําบลดอนเจดีย

ผูประกอบการดานอาหารและ  - จัดอบรมเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ตลาดสด จําหนายในตลาดสด ผูประกอบการดานอาหาร

 - ขึ้นทะเบียนผูสัมผัสอาหาร

 - ตรวจประเมินรานอาหารแผงลอย

16 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตาม 90,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลดอนเจดีย หลักเกณฑของคณะกรรมการหลักประกัน ดอนเจดีย

สุขภาพแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  28 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. 2560 พ.ศ. 2561

17 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา  - สํารวจขอมูลประชากรสุนัข และแมว 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

และคุมกําเนิดสุนัข-แมว  - รณรงคฉีดวัคซีนและยาคุมกําเนิดทําหมัน ตําบลดอนเจดีย

 - อสม.ฉีดวัคซีนและยาคุมกําเนิดในชุมชน

 - ใหความรูกับประชาชนในการปองกันโรคฯ

18 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ 40,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ จํานวน ๕๐ คน ดอนเจดีย

 - ผูดูแลผูสูงอายุ หรือผูสนใจ

จํานวน ๕๐ คน

19 โครงการเฝาระวังน้ําบริโภคปลอดภัย  -  สํารวจตูน้ําหยอดเหรียญในเขตเทศบาล 40,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตามเกณฑมาตรฐาน  - สุมตรวจน้ําดื่มครัวเรือนและตูน้ํา ตําบลดอนเจดีย

หยอดเหรียญในเขตเทศบาลฯ

 - เก็บตัวอยางน้ําสงหองปฏิบัติการกรมอนามัย

20 โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัย  - อบรมแกนนําเด็กนักเรียนโรงเรียน 40,000 เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติด โรคเอดส โรคติดตอทาง อนุบาลพระบรมฯ จํานวน 50 คน ดอนเจดีย

เพศสัมพันธ  - อบรมแกนนําเด็กนักเรียนโรงเรียน

ดอนเจดียพิทยาคม จํานวน 50 คน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  31 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 30,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

แหลงน้ําสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ  - จัดทําแผนที่เฝาระวังน้ําเสีย ดอนเจดีย

 - เฝาระวังน้ําเสียในชุมชนไมใหเกิดมลพิษ

 - ปรับปรุง แกไขน้ําเสียในชุมชน

 - ทํารายงานสรุปผลการเฝาระวังและปรับปรุง

 คุณภาพน้ํา

22 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  - จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการบริหาร 200,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะ ตําบลดอนเจดีย

 - ฝงกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล

 - ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะไมใหเกิดเหตุรําคาญ

 - จัดสงขยะอันตรายกําจัด ตามหลักสุขาภิบาล

 - ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทิ้งขยะ

23 โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงาน  - จางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานบริการ 540,000      เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

บริการเก็บขนขยะมูลฝอยขึ้นรถ เก็บขนขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ ดอนเจดีย

บรรทุกขยะ ในบริเวณหรือทาง จํานวน 5 คน

สาธารณะเทศบาลตําบลดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  32 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. 2560 พ.ศ. 2561

24 โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงาน  - จางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานบริการ 540,000      เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

บริการทําความสะอาด เก็บกวาด ทําความสะอาด เก็บกวาด ขยะมูลฝอย ถนน ดอนเจดีย

ขยะมูลฝอย ถนน ทางเทา ที่หรือ ทางเทา ที่หรือทางสาธารณะประโยชน

ทางสาธารณะประโยชน เทศบาล จํานวน 5 คน

ตําบลดอนเจดีย

25 โครงการการคัดแยกขยะรีไซเคิล  - ประชาสัมพันธใหความรู ประชาชน 35,000        เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ในการคัดแยกขยะ ในชุมชน ดอนเจดีย

 - จัดกิจกรรมใหมีการคัดแยกขยะในโรงเรียน

 - จัดอบรมแกนนําเครือขายการคัดแยกขยะ

ในโรงเรียน

 - จัดกิจกรรมทอดผาปาขยะรีไซเคิล

 - ติดตามเครือขายคัดแยกขยะในโรงเรียน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  35 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.

26 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร  - จางเหมาทําอาหารกลางวันที่ถูกหลัก 765,600      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โภชนาการใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

 - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน คาบริหารจัดการ

และคาใชจายในการสงเสริมการเรียนการสอน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 สนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเด็กไดมี 5,160,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ อาหารกลางวันรับประทาน บรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ดอนเจดีย

28 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 2,471,900    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ ในการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย บรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ดอนเจดีย

29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเด็ก สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กศูนย 222,300      ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กในการเสริมสรางพัฒนาการ เด็กเล็ก

ดานรางกาย

30 โครงการจางเหมาบุคคลปฎิบัติงาน  - จางเหมาบุคคล เพื่อดูแลรักษาความสะอาด 108,000      ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

นักการภารโรง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายใน และนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย

31 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 4,500 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

จํานวน 1 ตัว ดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  36 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. 2560 พ.ศ. 2561

32 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่วางแขนและลอ 2,500 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

จํานวน 1 ตัว ดอนเจดีย

33 โครงการกอสรางอาคารโรงอาหาร กอสรางอาคารขนาดกวาง 14 เมตร ยาว 42 3,400,000    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมตร สูง 4 เมตร มีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

588 ตารางเมตร โครงสรางอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กมุงดวยเมทัลชีท

จํานวน 1 หลัง ประกอบดวยหองประกอบ

อาหาร และหองสุขาชาย-หญิง พรอมอางลาง

มือ แปรงฟนสําหรับเด็ก พื้นที่รับประทานอาหาร

และพื้นที่เสริมพัฒนาการเด็ก

34 โครงการปดเทอมสอนเสริม  - รับสมัครนักเรียนที่ตองการเรียนเสริมและ 50,000        ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

เพิ่มความรู เพิ่มพูนความรูในชวงปดภาคเรียน บรมราชานุสรณ

 - เปดสอนเสริม และเพิ่มเติมความรูในวิชา ดอนเจดีย

ที่เหมาะสมกับหลักสูตรในปจจุบันใหแกเด็ก

ที่สนใจในชวงปดภาคเรียน

35 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จัดอบรมใหความรูแกครูผูดูแลเด็กและ 15,000        ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

ดานการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน เจาหนาที่กองการศึกษา เด็กเล็กตนแบบ

ดานการศึกษา  - ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  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.

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

36 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหอง จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน 70,000        แหลงเรียนรู กองการศึกษา

เรียนแกเด็กและเยาวชน ใหนักเรียนระดับประถมศึกษา ทางการศึกษา

สําหรับนักเรียน

หมายเหตุ : - การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน "ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น" 

              - การสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกนักเรียน "ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น" 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  41 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.

37 โครงการสืบสานประเพณี  - การแสดงของวงดนตรี ประดับตกแตง 20,000        ลานหนา กองการศึกษา

ลอยกระทง ไฟบริเวณงาน จัดเตรียมทาน้ําสําหรับให พระบรมราชา

ประชาชนมารวมลอยกระทง นุสรณฯ

38 โครงการวันทําบุญขึ้นปใหม  - ตกแตงซุมสวัสดีปใหมและปายอวยพรปใหม 80,000        ลานหนา กองการศึกษา

 - จัดสถานที่เพื่อใหประชาชนมารวมทําบุญ พระบรมราชา

 - นิมนตพระในเขตอําเภอดอนเจดีย นุสรณฯ

รับบิณฑบาตร

39 โครงการประเพณีสงกรานต  - จัดรถเพื่อใหประชาชนไดสรงน้ําพระพุทธ 20,000        ลานหนา กองการศึกษา

มหาบพิตรและองคสมเดจพระนเรศวรมหาราช

วนรอบตลาด พระบรมราชา

 - สรงน้ําอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นุสรณฯ

 - สรงน้ําอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

40 โครงการปนรัก ปนบุญ เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนไดใช 20,000        วัดในเขต กองการศึกษา

เวลาวางใหเปนประโยชนและรูจักศิลป อําเภอดอนเจดีย

วัฒนธรรมทําใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ

41 สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเทียน  - สนับสนุนงบประมาณใหแกจังหวัดสุพรรณบุรี 50,000        จ.สุพรรณบุรี กองการศึกษา

พรรษา ประจําป 2561 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

สุพรรณบุรี

42 สนับสนุนการจัดงานประเพณีทองถิ่น  - สนับสนุนการจัดงานประเพณีในทองถิ่น 5,000         เทศบาล กองการศึกษา

ตําบลดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  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.

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

43 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  - จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานใน 108,000 ศูนยออกกําลังกาย กองการศึกษา

เจาหนาที่ศูนยออกกําลังกาย ประจํา ศูนยออกกําลังกาย ประจําศูนยออกกําลังกาย เทศบาลตําบล

ศูนยออกกําลังกาย เทศบาลตําบล เทศบาลตําบลดอนเจดีย ดอนเจดีย

ดอนเจดีย

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  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.

44 โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอย  - สํารวจขอมูลพื้นฐานผูดอยโอกาสรวมกับ 5,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

โอกาส อสม. กรรมการชุมชน คณะทํางานศูนยพัฒนา ดอนเจดีย

ครอบครัว

 - ออกตรวจเยี่ยมผูดอยโอกาส และใหความ

ชวยเหลือตามความเหมาะสม

45 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  - ใหความรูกับกรรมการชุมชน ในการปฏิบัติงาน 50,000 ทต.ดอนเจดีย สํานักปลัด

ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ในชุมชน สถานที่ดูงานที่มี

 - ศึกษาดูงานเทศบาลฯ ดีเดนดานการ กิจกรรมดีเดน

พัฒนาชุมชน 

46 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น  - รวมกลุมฝกอาชีพตามความตองการของ 10,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ประชาชน ดอนเจดีย

 - ประสานวิทยากรจัดการฝกอบรมตาม

ความตองการของชุมชน

47 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ  - อบรมใหความรูการปองกันโรคของ 40,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

สุขภาพดี ชีวีมีสุข ผูสูงอายุใหมีการดูแลสุขภาพกายที่แข็งแรง ดอนเจดีย

และมีสุขภาพจิตที่ดี

 - จัดกิจกรรมการรวมกันเปนหมูคณะเพื่อ

กอใหเกิดความสามัคคีเปนขวัญและกําลังใจ

ในกลุมผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ
พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  46 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. 2560

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

48 โครงการออกหนวยใหบริการ  - ประสานหนวยงานในการออกหนวยใหบริการ 50,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ประชาชน แกประชาชน เชน ตรวจสุขภาพเบื้องตน ดอนเจดีย

ซอมแซมเครื่องใชไฟฟา ตัดผมแตงผม

สาธิตการทําอาหาร 

 - ดําเนินการจัดกิจกรรมการออกหนวย

ใหบริการประชาชน

 - จัดนิทรรศการเผยแพรขอมูลขาวสาร

49 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและ  - จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ 50,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เยาวชน ในเขตเทศบาล เยาวชน ดอนเจดีย

 - สงเสริมการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

ในชุมชนอยางตอเนื่อง

 - สงเสริมการทํากิจกรรมสรางสรรค และ

กิจกรรมสรางจิตสาธารณะ

50 สนับสนุนโครงการประชารัฐรวมใจ  - สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยอํานวยการ 60,000       จ.สุพรรณบุรี สํานักปลัด

ตอสู เพื่อเอาชนะยาเสพติดอยาง ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2561 สุพรรณบุรี



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  47 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. 2560

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

51 โครงการสงเสริมการดําเนินการ  - สงเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน 5,000         เทศบาลตําบล สํานักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชน  - คณะกรรมการกองทุนฯ ศึกษาดูงานกองทุนฯ ดอนเจดีย

ที่ประสบความสําร็จ

 - ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมเปน

สมาชิกกองทุนฯ 

 - พัฒนากองทุนฯ ใหเปนไปตามระเบียบขอ

บังคับของกองทุนฯ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  51 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.

52 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุที่มีอายุ 59 ป ขึ้นทะเบียนกอน 4,282,800 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ลวงหนา 1 ป ในเดือนพฤศจิกายน ดอนเจดีย

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยผูสูงอายุ

และรายงานอําเภอดอนเจดีย

 - ดําเนินการจายเบี้ยใหแกผูสูงอายุที่ลงทะเบียน

ไวแลว

53 เบี้ยความพิการ  - ผูพิการที่มีการจดทะเบียนคนพิการหรือมี 566,400 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

บัตรประจําตัวคนพิการ ดอนเจดีย

 - ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไดตลอด

 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

เปนรายเดือน

 - รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปหลังจากที่

มีการประกาศแลว

และไดรับการรับรองจากโรงพยาบาล

54 เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส  - จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แสดงความจํานง 36,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และไดรับการรับรองจากโรงพยาบาล ดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 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.

55 สนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม  - สนับสนุนงบประมาณใหแกอําเภอดอนเจดีย 80,000          อําเภอดอนเจดีย สํานักปลัด

จันทนพระบาทสมเด็จพระปรมิน ในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนพระบาทสมเด็จ

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

56 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - จัดซื้อระบบกระจายเสียงตามสายภายในเขต 500,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เทศบาล ประกอบดวย ลําโพงฮอรน เครื่องขยาย (งปม.ป 60) ดอนเจดีย

เสียง สายนําสัญญาณ แผงอากาศรับสัญญาณวิทยุ

57 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ  - กอสรางอาคารขนาด กวาง 6 เมตร ยาว 41 2,250,000     เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และอาคารอเนกประสงค เมตร 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง ประกอบดวยชั้นบนเปน (งปม.ป 60) ดอนเจดีย

หองเก็บพัสดุ ชั้นลางโลง 

58 การจัดเก็บภาษีของเทศบาล  - จัดทําปายประชาสัมพันธ  และรณรงค 5,000           ในเขตเทศบาล กองคลัง

ตําบลดอนเจดีย ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบถึงกําหนด ตําบลดอนเจดีย

การเสียภาษี

59 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร 3,100 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ ดอนเจดีย

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําป 2560  

60 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 4,500 เทศบาลตําบล กองคลัง

จํานวน 1 ตัว ดอนเจดีย

ยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 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. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

61 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่วางแขนและลอ 2,500 เทศบาลตําบล กองคลัง

จํานวน 1 ตัว ดอนเจดีย

62 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  - คอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 22,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ ดอนเจดีย

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป 2560

63 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 11,600 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ ดอนเจดีย

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําป 2560  

64 โครงการวันเทศบาล  - ประสานงานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 10,000          เทศบาลตําบล สํานักปลัด

และพนักงานเทศบาล ดอนเจดีย

 - จัดใหมีการทําบุญและทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 55 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. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

65 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - จัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาให 200,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนเจดีย พนักงานเทศบาล  มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ดอนเจดีย

เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข  ทํางาน

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด

ความสัมพันธอันดีในหนวยงาน เรียนรูการสราง

ทีมงาน  และการทํางานเปนทีม

 - ศึกษาดูงานในหนวยงานที่เปนตนแบบ

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

66 โครงการฝกอบรมวินัยและการ  - ประสานวิทยากรที่มีความรูและประสบการณ 15,000          หองประชุม สํานักปลัด

ดําเนินการทางวินัย ในเรื่องวินัย และการดําเนินการทางวินัย สภาเทศบาล

 - จัดอบรมใหความรู แกบุคลากรเกี่ยวกับ

การดําเนินการทางวินัย

67 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 150,000        ลานหนา สํานักปลัด

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา

บดินทรเทพยวรางกูร ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - จัดกิจกรรมตางๆ ดวยการรําถวายพระพร

จากโรงเรียนตางๆ และการแสดงมหรสพเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 56 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. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

68 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 100,000        ลานหนา สํานักปลัด

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัย พระบรมราชา

ในรัชกาลที่ 9 ถวายราชสดุดี นุสรณฯ

 - การรําถวายพระพรจากโรงเรียนตางๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 - ประชาชนรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

69 การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  - เตรียมการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 200,000        ทต.ดอนเจดีย สํานักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบฯ

 - รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง

70 สงเสริมเจาหนาที่เขารับการฝก  - สมัครเขารับการอบรมตามภารกิจหนาที่ 170,000        สถาบันหรือ ทุกหนวยงาน

อบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม  - เขารับการอบรมตามกําหนด สถานที่ที่จัดการ

ภารกิจและหนาที่สําหรับผูบริหาร  - ถายทอดองคความรูที่ไดรับใหผูบริหาร ฝกอบรม

สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานในแตละหนวยงานทราบ

พนักงานเทศบาล

71 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี  - ประสานขอขอมูลจากสํานักงานที่ดิน 30,000          ในเขตเทศบาล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน  - นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงในแผนที่ภาษี ตําบลดอนเจดีย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 57 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. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

72 โครงการจางเหมาบริการบุคคล  - จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ในการพิมพ 108,000        เทศบาลตําบล กองคลัง

ปฏิบัติหนาที่บันทึกขอมูล หนังสือหรือบันทึกขอมูลของกองคลัง จํานวน 1 คน ดอนเจดีย

73 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  - จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานนักการ ภารโรง 108,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

นักการ ภารโรงของเทศบาล ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 คน ดอนเจดีย

ตําบลดอนเจดีย



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 63 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.

74 โครงการการบริการการแพทยฉุกเฉิน  - ใหการชวยเหลือผูปวยหรือผูประสบภัย 5,000           ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

ในเบื้องตนอยางถูกวิธีและนําสง ตําบลดอนเจดีย สํานักปลัด

สถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได

อยางรวดเร็วและปลอดภัย

75 โครงการจางเหมาบริการบุคคล  - จางเหมาบริการบุคคลขับรถดับเพลิง 324,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

เปนพนักงานขับรถยนต รถบรรทุกน้ํา  รถยนตเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติ ดอนเจดีย

การฉุกเฉิน รถยนตเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการ

ฉุกเฉินของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 3 คน

76 โครงการจางเหมาบริการบุคคล  - จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการ 432,000        เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ปฏิบัติงานประจําศูนยปองกันและ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และประจํา ดอนเจดีย

บรรเทาสาธารณภัย หองวิทยุ รับแจงเหตุ จํานวน 4 คน

77 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับใชใน  - สํารวจวัสดุ อุปกรณที่ใชสําหรับการปฏิบัติ 100,000        ศูนยปองกัน งานปองกันฯ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา สํานักปลัด

 - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในงานปองกันและ สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย ทต.ดอนเจดีย

78 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ - สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณ - ศูนยปองกัน งานปองกันฯ

ระงับอัคคีภัยขั้นตน ใหกับพนักงาน ในการดับเพลิง และบรรเทา สํานักปลัด

และพนักงานจางของเทศบาล - การฝกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องตน สาธารณภัย

ทต.ดอนเจดีย

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 64 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. 2560 พ.ศ. 2561

79 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - ฝกอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.ปองกัน 35,000          ศูนยปองกัน งานปองกันฯ

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และบรรเทา สํานักปลัด

สาธารณภัย และอาสาสมัคร การบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีการเกิดไฟและ สาธารณภัย

ปองกันภัยฝายพลเรือน การระงับอัคคีภัยเบื้องตน เทศบาลตําบล

 - สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณ ดอนเจดีย

ในการดับเพลิง



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 67 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.

80 ปรับปรุง ซอมแซมและจัดซื้อวัสดุ  - คาวัสดุเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจน 80,000          ชุมชนตางๆ งานปองกัน

ในงานจราจร คาติดตั้งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

สัญญาณไฟจราจร ทาสี ตีเสน แผงกั้น 

สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณที่ใชในการ

ควบคุมการสัญจรและกิจการที่เกี่ยวกับ

การจราจร

ยุทธศาสตร  6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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