
           

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคใหป้ระชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 1 1.22 150,000          0.67 กองช่าง

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน 5 6.10 1,976,000        8.55 กองช่าง

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่ง 2 2.44 964,000          4.17 ส านักปลัด/

                ทอ่งเที่ยวสวยงาม น่ามอง กองช่าง

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน 4 4.88 396,400          1.71 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรท์ี่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่  1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ 2 2.44 110,000          0.48 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  2  การปอูงกันและควบคุมโรค 5 6.10 350,000          1.51 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  3  การพฒันาคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร 3 3.66 490,000          2.12 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  4  การพฒันาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 0 0.00 -                 0.00 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  5  การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม 1 1.22 40,000            0.17 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  6  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 2 2.44 275,000          1.19 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  7  การพฒันางานสัตวแพทย์ 0 0.00 -                 0.00 กองสาธารณสุขฯ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

 16 บญัชีสรุป



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ 8 9.76 8,152,000        35.25 กองการศึกษา

แนวทางที่  2  พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา 1 1.22 15,000            0.06 กองการศึกษา

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม 6 7.32 960,000          4.15 กองการศึกษา

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรม 6 7.32 880,000          3.81 ส านักปลัด/

                 ต่างๆ ของทอ้งถิ่น กองการศึกษา

แนวทางที่  5  ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทกุประเภท 2 2.44 158,000          0.68 ส านักปลัด/

กองการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่  4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 1 1.22 2,000              0.01 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม  2 2.44 350,000          1.51 ส านักปลัด

แนวทางที่  3  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และ 1 1.22 30,000            0.13 ส านักปลัด

                 ผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

แนวทางที่  4  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน 1 1.22 10,000            0.04 ส านักปลัด

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางที่  1  การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 3 3.66 260,000          1.12 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏบิติังาน 2 2.44 295,000          1.28 ทกุหน่วยงาน

แนวทางที่  3  การส่งเสริมและพฒันารายได้เทศบาล 2 2.44 105,000          0.45 กองคลัง

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 8 9.76 5,504,000        23.80 ส านักปลัด

                 การบริการประชาชน
 16 บญัชีสรุป



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

แนวทางที่  5  การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ 4 4.88 164,300          0.71 ทกุหน่วยงาน

                 เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่  6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน  

แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 2 2.44 120,000          0.52 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  การจัดใหม้ีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภยั 2 2.44 180,000          0.78 ส านักปลัด

แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมต่อการปฏบิติังาน 5 6.10 516,000          2.23 ส านักปลัด

แนวทางที่  4  การแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 1 1.22 60,000            0.26 ส านักปลัด

แนวทางที่  5  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวถิึไทย 0 0.00 -                 0.00 ส านักปลัด/

กองการศึกษา

82 100.00 22,512,700      100.00

 16 บญัชีสรุป



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ -  ซ่อมแซมเปล่ียนดวงโคม สายเมนไฟฟาู 150,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ไฟฟาูส่องสวา่งสาธารณะริมถนน และอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟาูสาธารณะ

สายต่างๆ และขยายเขตไฟฟาู ริมถนนสายต่างๆ 

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

พ.ศ. 2558

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคใหป้ระชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขต 200,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลที่มีการช ารุด เทศบาลที่มีสภาพช ารุด

3 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 150,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ทอ่ระบายน้ าและบอ่พกั ค.ส.ล.ริม ที่มีปญัหาอุดตันหรือช ารุด

ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 ม. 270,000       ชุมชนดอนประดู่ กองช่าง

ชุมชนดอนประดู่แยกถนนคันคลอง หนา 0.15 ม. ระยะความยาว 144 ม. (งปม.ป ี2557)

ส่งน้ าถึงบา้นนางวารินทร์ สีน้ าเงิน พื้นที่ถนนไม่น้อยกวา่ 432 ตร.ม. ไหล่ทาง

ลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 ม. 326,000       ชุมชนสันติสุข กองช่าง

ชุมชนสันติสุข ซอยแยกถนนรอบ หนา 0.15 ม. ระยะความยาว 85 ม. (งปม.ป ี2557)

องค์พระบรมราชานุสรณ์ ทศิเหนือ ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.

ถึงบา้นจารุวรรณ เจียมพกุ  - ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คอนกรีต

Ø 0.30 ม. พร้อมบอ่พกั ระยะ

ความยาว 80 ม.

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทอ่ ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 1,030,000    ประตูทศิตะวนัตก กองช่าง

ระบายน้ า บอ่พกั ทางเทา้ และ  0.60 ม. เชื่อมต่อเหมืองดาดคอนกรีต

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณซุ้มประตู ด้านทศิเหนือกับทศิใต้ พร้อมบอ่พกั

ถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกวา่ 80 ม.

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่อมแซมถนนทางเทา้ และภมูิทศัน์ใหคื้น

(ประตูทศิตะวนัตก) สภาพใช้งานได้ตามปกติ

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

7 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณพระบรม ดูแล บ ารุง รักษา สวนสาธารณะเกาะกลาง 80,000 บริเวณพระบรม ส านักปลัดฯ/

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ 100,000 ราชานุสรณ์ฯ กองช่าง

มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 100,000 กองสาธารณสุขฯ

8 ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟาู ติดต้ังเสาไฟฟาูประดับประติมากรรม 784,000 บริเวณพระบรม กองช่าง

ประติมากรรมและปรับปรุงภมูิทศัน์ จ านวน 8 ชุด ไฟประดับเสาเต้ีย 5 ชุด
ราชานุสรณ์ฯ

เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรม เปล่ียนระบบสายเมน ชุดควบคุมระบบไฟฟาู

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร เปล่ียนระบบสายเมน ชุดควบคุมระบบไฟฟาู

ทศิตะวนัตก ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับทรงพุ่มเต้ีย 

หญ้านวลน้อย ติดต้ังระบบรดน้ าอัตโนมัติ 

1 ชุด ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเปน็

ทรายล้างตลอดความยาวเกาะกลางโดยรอบ

ประมาณ 160 ม.

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวสวยงาม น่ามอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

9 โครงการลอกทอ่ระบายน้ า  - ส ารวจจุดลอกทอ่ระบายน้ า 120,000       ทอ่ระบายน้ าใน กองสาธารณสุขฯ

 - จัดจ้างเรือนจ าจังหวดัสุพรรณบรีุลอก เขตเทศบาล

ทอ่ระบายน้ าในชุมชนตลาด

10 โครงการจ้างเหมาก าจัดวชัพชื ก าจัดวชัพชืในคู-คลองในเขตเทศบาลฯ 100,000       คู-คลองในเขต กองสาธารณสุขฯ

ในคู-คลอง เทศบาลฯ

11 โครงการฝังกลบขยะ ฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล 150,000       ที่ทิ้งขยะของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เพื่อจัดการขยะใหถู้กหลักสุขาภบิาล ต าบลดอนเจดีย์

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า ข้อแข็ง 26,400        ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 3 เคร่ือง ตามระเบยีบพสัดุฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

13 โครงการอบรมพฒันาผู้ประกอบ  - ส ารวจสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย 20,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลฯ ดอนเจดีย์

 - อบรมความรู้ใหก้ับผู้ประกอบการ

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

 - ประเมินสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

 - สรุปผลโครงการฯ

14 กองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาล สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพฯ ตาม 90,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ต าบลดอนเจดีย์ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักประกัน ดอนเจดีย์

สุขภาพแหง่ชาติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

15 โครงการเฝูาระวงัโรคไข้หวดันก  - ส ารวจหลังคาเรือนที่เล้ียงสัตวป์กี 50,000 หลังคาเรือนที่ กองสาธารณสุขฯ

เชิงรุกแบบบรูณาการ  - เฝูาระวงัสัตวป์กีเพื่อปอูงกันการแพร่ เล้ียงสัตวป์กีใน

 ระบาดของโรค เขตเทศบาล

 - ควบคุมโรคเมื่อสัตวป์กีตายโดยการฝังกลบ

16 โครงการรณรงค์ปอูงกันและควบคุม  - ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออกในชุมชน ทั้งกายภาพและชีวภาพ

 - ฉีดพน่หมอกควนัฆ่ายุงลายเดือนละ 1 คร้ัง

 - ควบคุมโรคเมื่อมีผู้ปวุยโรคไข้เลือดออก

17 โครงการปอูงกันโรคเอดส์ และ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และ 40,000 โรงเรียน กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติดในโรงเรียน ยาเสพติด แก่นักเรียนประถมศึกษา ประถมศึกษา

18 โครงการปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้  - ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

และคุมก าเนิดสุนัข-แมว  - รณรงค์ฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิดท าหมัน

 - อสม.ฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิดในชุมชน

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 2 เคร่ือง 160,000      เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การแพทย์ ตามระเบยีบพสัดุฯ ส าหรับควบคุมโรค ดอนเจดีย์

ไข้เลือดออก

แนวทางที่ 2 การปอูงกันและควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

20 โครงการมหกรรมอาหารสะอาด  - ปลูกจิตส านึกแม่ค้าในการปรับปรุง 400,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

รสชาติอร่อย ใหเ้ปน็ไปตามสุขาภบิาลอาหาร ดอนเจดีย์

 - จัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติ

อร่อย  โดยจัดกิจกรรม ร้านอาหาร

ออกร้านจ าหน่ายอาหาร ,การแสดงเด็ก

นักเรียน,การแสดงศิลปนิดัง

21 โครงการพฒันามาตรฐานสุขาภบิาล  - ใหค้วามรู้กับครูและผู้น านักเรียน และ 50,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

อาหารในโรงเรียน สถาน ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ดอนเจดีย์

ประกอบการจ าหน่ายอาหาร  - ฝึกปฏบิติัการ การตรวจสารปนเปื้อนใน

อาหารและตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

 - การปรับปรุงโรงอาหารและสถานประกอบ

การจ าหน่ายอาหารใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐาน

 - ชมรมผู้ประกอบการฯ เข้มแข็งสามารถ

ด าเนินงานและยกระดับมาตรฐาน

22 โครงการเฝูาระวงัน้ าบริโภค  - ใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธใ์หก้ับกลุ่ม 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภยั เปาูหมายและประชาชนเร่ืองน้ าบริโภค ดอนเจดีย์

ปลอดภยั

 - เฝ้าระวงัน า้บริโภคจากแหลง่ตา่งๆ

ที่ประชาชนใช้บริโภค

 - เก็บน า้บริโภคสง่ตรวจวิเคราะห์

แนวทางที่  3  การพฒันาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

23 โครงการปรับปรุงน้ าเสียในชุมชน  - ส ารวจแหล่งน้ าเสียในชุมชน 40,000        เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

 - เฝูาระวงัน้ าเสียในชุมชนไม่ใหเ้กิดมลพษิ ดอนเจดีย์

 - ปรับปรุง แก้ไขน้ าเสียในชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุข  - อสม.เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการ 75,000 5  ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

มูลฐาน สนับสนุน

 - ด าเนินการตามแผนงานโครงการ

 - รายงานผลการด าเนินการ

25 โครงการพฒันาศักยภาพและ  - ใหค้วามรู้กับกรรมการชุมชน และอสม. 200,000 ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ในการปฏบิติังานในชุมชน สถานที่ดูงานที่มี

และอสม.  - ศึกษาดูงานเทศบาลฯ ดีเด่นด้านการ กิจกรรมดีเด่น

พฒันาชุมชน และงานสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  6  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

พ.ศ. 2558

แนวทางที่ 5 การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและท า 50,000        ศูนยพฒันา กองการศึกษา

กิจกรรมร่วมกันพร้อมเล่นเกมส์เสริมความรู้ เด็กเล็กฯ

ใหแ้ก่เด็ก

27 โครงการก้าวแรกแหง่ความส าเร็จ  - จัดประชุมผู้ปกครองรายงานผลการจัดการ 20,000        ศูนยพฒันา กองการศึกษา

ของเด็กปฐมวยั เรียนการสอนและสรุปผลการด าเนินงาน เด็กเล็กฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 - จัดพธิมีอบใบประกาศนียบตัรแก่เด็ก

นักเรียนจัดกิจกรรมการส่งเสริมความ

สัมพนัธร์ะหวา่งครอบครัวและชื่นชมความ

ส าเร็จของบตุร-หลาน

28 โครงการสานสัมพนัธร์ะหวา่งศูนย์ ประชุมผู้ปกครองเพื่อใหผู้้ปกครองได้รับรู้ 20,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการปรับตัวในสภาพแวดล้อมการ เด็กเล็ก

ศึกษาเล่าเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

จัดอบรมเร่ืองการส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก

ระดับเตรียมอนุบาล 3 ขวบ การปอูงกันโรค

ติดต่อ การเล้ียงดูเด็กที่ถูกต้องและสุขภาพ

ช่องปาก

29 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 80,000        ทต.ดอนเจดีย์ กองการศึกษา

เรียนแก่เด็กและเยาวชน ใหน้ักเรียนระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

30 สนับสนุนอาหารกลางวนั สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเ้ด็กได้มี 4,840,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ อาหารกลางวนัรับประทาน บรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัที่ถูกหลัก 695,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

สถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) โภชนาการใหแ้ก่เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

32 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่นักเรียน 2,202,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ ในการเสริมสร้างพฒันาการด้านร่างกาย บรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

33 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็ก สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กศูนย์ 245,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กในการเสริมสร้างพฒันาการ เด็กเล็ก

ด้านร่างกาย

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

34 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและ 15,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ด้านการศึกษาและทศันศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เด็กเล็กต้นแบบ

ด้านการศึกษา  - ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวยั

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558

แนวทางที่  2 พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

35 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา  - ส ารวจส่ือการเรียนการสอนที่ช ารุดและ 50,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

มีไม่เพยีงพอ เด็กเล็ก

 - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกส่ือ ตลอดจน

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน

36 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - จัดซ้ือโทรทศัน์ จ านวน 5 เคร่ือง 150,000 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

 - จัดซ้ือเคร่ืองเล่นดีวดีี จ านวน 5 เคร่ือง เด็กเล็ก

ตามระเบยีบพสัดุฯ เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันา

เด็กเล็กมีคุณภณัฑ์พร้อมใช้ในการเปน็ส่ือการ

เรียนการสอน

37 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแบบ BBL ปรับปรุงสนามเด็กเล่นในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

เดิมใหเ้ปน็สนาม BBL เด็กเล็ก

38 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ ด าเนินการจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปดิ 90,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภยัของเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก

39 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าใน ปรับปรุงหอ้งน้ าในศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้ 550,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ถูกสุขลักษณะ และเปน็ไปตามมาตรฐาน เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

40 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักบคุคลแบบดิจิตอล 20,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

การแพทย์ พร้อมที่วดัส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง เด็กเล็ก

ตามระเบยีบพสัดุฯ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

41 โครงการสืบสานประเพณี  - การแสดงของวงดนตรี ประดับตกแต่ง 150,000      ลานหน้า กองการศึกษา

ลอยกระทง ไฟบริเวณงาน จัดเตรียมทา่น้ าส าหรับให้ พระบรมราชา

ประชาชนมาร่วมลอยกระทง นุสรณ์ฯ

42 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 350,000      ลานหน้า ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดุลย เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา

เดชมหาราช ถวายราชสดุดี นุสรณ์ฯ

 - การร าถวายพระพรจากโรงเรียนต่างๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเทดิพระเกียรติ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

43 โครงการวนัท าบญุขึ้นปใีหม่  - ตกแต่งซุ้มสวสัดีปใีหม่และปาูยอวยพรปใีหม่ 80,000        ลานหน้า กองการศึกษา

 - จัดสถานที่เพื่อใหป้ระชาชนมาร่วมท าบญุ พระบรมราชา

 - นิมนต์พระในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ นุสรณ์ฯ

รับบณิฑบาตร

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการประเพณีสงกรานต์  - จัดขบวนแหน่างสงกรานต์ 130,000      ลานหน้า กองการศึกษา

 - เล่นน้ าสงกรานต์และการละเล่นพื้นบา้น พระบรมราชา

 - สรงน้ าพระและรดน้ าด าหวัขอพรผู้สูงอายุ นุสรณ์ฯ

 - สรงน้ าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

45 สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเ่ทยีน  - สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่อ าเภอ 50,000        จ.สุพรรณบรีุ กองการศึกษา

พรรษา ประจ าป ี2558 ดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ของจังหวดัสุพรรณบรีุ

46 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 120,000      ลานหน้า ส านักปลัด

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา

ถวายราชสดุดี นุสรณ์ฯ

 - การร าถวายพระพรจากโรงเรียนต่างๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเทดิพระเกียรติ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
พ.ศ. 2557
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แนวทางที่  5  ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทกุประเภท

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ ประชาชนและเยาวชนในแตละชุมชนร่วม 150,000 สนามกีฬา ส านักปลัดฯ

จัดการแข็งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล เพื่อ ร.ร.อนุบาล

ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ พระบรมฯ

48 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักบคุคลแบบเข็ม 8,000         ศูนย์ กองการศึกษา

การแพทย์ (ระบบสปริง) พร้อมที่วดัส่วนสูง ออกก าลังกาย

จ านวน 1 เคร่ือง ตามระเบยีบพสัดุฯ 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จัดประชุมประชาคม  - จัดประชุมประชาคม 5 ชุมชน 2,000         5 ชุมชน ส านักปลัด
  - รับฟงัปญัหาและความต้องการของชุมชน

เพื่อเปน็ข้อมูลในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
และแผนชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

50 การจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  - เตรียมการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 300,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย

และระเบยีบฯ

 - รณรงค์ใหป้ระชาชนไปใช้สิทธเิลือกต้ัง

51 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝัน  - แจ้งชุมชนเพื่อขอใหค้รอบครัวที่ประสงค์ 50,000       ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ใหชุ้มชน เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 ชุมชน

 - ใหค้วามรู้และจัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้

ใหแ้ก่ครอบครัวที่ร่วมโครงการ

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

งบประมาณ

งบประมาณ
พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ  - ใหค้วามรู้ด้านสุขภาพและอนามัยทั้งกาย 30,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ใส่ใจผู้สูงอายุ และใจใหแ้ก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

 - ฟงัธรรมะจากพระอาจารย์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

53 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันให้  - ส ารวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ 10,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัดฯ

แก่ชุมชนในเขตเทศบาล อาชีพที่ต้องการฝึกอบรม
 - จัดหาวทิยากรใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แนวทางที่  4  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  5  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

54 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เทศบาลร่วมกับหน่วยงานราชการและชมรมต่างๆ 70,000 5 ชุมชน ส านักปลัด

ออกหน่วยใหบ้ริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซ่อมแซม

เคร่ืองใช้ไฟฟาู ตัดผมแต่งผม สาธติการท าอาหาร

จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของเทศบาล

55 โครงการวนัเทศบาล จัดงานวนัเทศบาล โดยการท าบญุตักบาตร 20,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จัดกิจกรรมภายในหน่วงาน ดอนเจดีย์

56 โครงการวางแผนกลยุทธสู่์ความ  - จัดสัมมนาพนักงานของเทศบาลเกี่ยวกับการ 170,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ส าเร็จขององค์กร จัดท าแผนกลยุทธข์องเทศบาล ดอนเจดีย์

 - เชิญวทิยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย

และอภปิรายในการจัดท าแผนกลยุทธข์องเทศบาล

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 37 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

57 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ  - จัดฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความรักความสามัคคีต่อ 35,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บคุลากรและส่งเสริมคุณธรรม องค์กร เพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมคุณธรรม ดอนเจดีย์

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  - เชิญวทิยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย

ต าบลดอนเจดีย์ และจัดกิจกรรม

58 ส่งเสริมใหผู้้บริหาร พนักงาน  - สมัครเข้ารับการอบรมตามภารกิจหน้าที่ 260,000        ตามที่หน่วยงาน ทกุหน่วยงาน

สมาชิกสภา ได้รับการฝึกอบรม  - เข้ารับการอบรมตามก าหนด ที่เปดิเข้ารับการ

ตามภารกิจหน้าที่  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับใหผู้้บริหาร อบรมก าหนด

พนักงานในแต่ละหน่วยงานทราบ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

59 การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล จัดท าปาูยประชาสัมพนัธแ์ละรณรงค์ 5,000           ภายในเขต กองคลัง

ต าบลดอนเจดีย์ ประชาสัมพนัธเ์พื่อแจ้งใหป้ระชาชนทราบ เทศบาลต าบล

ถึงก าหนดกับการเสียภาษี ดอนเจดีย์

60 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  - ประสานขอข้อมูลจากส านักงานที่ดิน 100,000        ภายในเขต กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน  - น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในแผนที่ภาษี เทศบาลต าบล

ดอนเจดีย์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  3 การส่งเสริมและพฒันารายได้ของเทศบาล

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏบิติังาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 37 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างร้ัว พร้อมปาูยชื่อ ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. และประตูเข้า-ออก พร้อม 1,784,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลและประตูทาง ปาูยชื่อส านักงานด้านหน้า ความยาวรวม 70 ม. (งปม.ป ี2557)

เข้า-ออก ส านักงานทต.ดอนเจดีย์ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปนู 

แหง่ใหม่ เซาะร่องพร้อมทาสีด้านข้างและด้านหลังอาคาร

สูง 1.90 เมตร พร้อมประตูบานเล่ือนกรอบเหล็ก

บานทบึ ความยาวรวม 284 เมตร

62 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ลานจอดรถ ค.ส.ล. ภายใน 1,216,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ภายในส านักงานทต.ดอนเจดีย์ ส านักงานถนนกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (งปม.ป ี2557)

แหง่ใหม่ ก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล. กวา้ง 2.00 เมตร

63 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ค.ส.ล.ขนาดเสาธง 368,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ค.ส.ล. และปรับปรุงภมูิทศัน์ สูงไม่น้อยกวา่ 15 เมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ (งปม.ป ี2557)

บริเวณสนามหน้าส านักงาน ด้านหน้าส านักงานพื้นที่รวมกันประมาณ 1,230

ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ ตารางเมตร

64 โครงการติดต้ังระบบเสียงภายใน  - ก าหนดคุณสมบติัของระบบเสียงส าหรับหอ้ง 400,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

หอ้งประชุมสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล

 - ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุฯ

65 โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและ ถมดิน ปรับสภาพผิวดิน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 242,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ปรับปรุงภมูิทศัน์ด้านหน้าส านักงาน หญ้านวลน้อยและก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับการ

ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ ต้ังศาลพระภมูิ ขนาด 6x6 เมตร และศาลพระภมูิ

ศาลเจ้าที่ จ านวน 1 ชุด

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. 1,376,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายใน ระยะความยาวรวม 101 ม. พื้นที่จอดรถกวา้ง 

ส านักงาน ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะความยาวรวม 105 ม.

ต่อจากโครงการเดิม หรือมีพื้นที่ถนนและจอดรถรวมกันไม่น้อยกวา่

1,236 ตร.ม. ก่อสร้างรางระบายน้ าฝาปดิ ค.ส.ล.

กวา้ง 0.30 ม. ความยาวรวม 226 ม.

67 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง และเก้าอี้ประชุม 100,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จ านวน 50 ตัว ตามระเบยีบพสัดุฯ

68 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพดั 25 นิ้ว 18,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองช่าง

จ านวน 6 ตัว ตามระเบยีบพสัดุฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

 37 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 การจัดท าปาูยชื่อถนนและซอยใน  - ตรวจสอบถนนและซอยในเขตเทศบาล 100,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

เขตเทศบาล  - แต่งต้ังคณะท างานในการพจิารณาชื่อถนนและ

ซอยที่มีอยู่แล้วรวมถึงที่ไม่มีชื่อ

 - ออกแบบปาูยชื่อ หาผู้รับจ้างในการจัดท าและ

ติดต้ังปาูยชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาล

70 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 19,900          ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

แบบ Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

ตามระเบยีบพสัดุฯ

71 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองคลัง 

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และ

ระเบยีบพสัดุฯ

72 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ส าหรับ 25,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และ

ระเบยีบพสัดุฯ

แนวทางที่  5 การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธเ์พื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

73 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  - ใหบ้ริการผู้ปวุยที่บาดเจ็บจากอุบติัเหตุ 10,000             ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ หรือเจ็บปวุยฉุกเฉิน มีการดูแลรักษาใน ต าบลดอนเจดีย์

เบื้องต้นอย่างถูกวธิแีละมีมาตรฐานพร้อม

น าส่งโรงพยาบาล

74 การปรับปรุงกล้องวงจรปดิในชุมชน  - ส ารวจกล้องวงจรปดิที่ยังไม่ทั่วถึงและ 100,000            5 ชุมชน ส านักปลัด

อุปกรณ์ที่ช ารุด

 - ขออนุมัติเพิ่มจุดตามที่ส ารวจ และ

ปรับปรุงระบบที่ช ารุด

แนวทางที่  2  การจัดใหม้ีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภยั  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

75 สนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน  - สภ.ดอนเจดีย์ ขอรับการสนับสนุน 50,000             สภ.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จราจรใหก้ับ สภ.ดอนเจดีย์ วสัดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานจราจร

 - จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

 - ส่งมอบวสัดุและอุปกรณ์

76 ซ่อมแซมและจัดซ้ือวสัดุในการ  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร 130,000            ชุมชนต่างๆ ส านักปลัด

ปรับปรุงงานจราจร ตลอดจนค่าติดต้ังปรับปรุงและเปล่ียน ในเขตเทศบาล

แปลงระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสี 

ตีเส้น แผงกั้น สัญญาณไฟจราจร หรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร

ยุทธศาสตร ์ 6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 38 ยุทธศาสตร์ที่ 6



แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมต่อการปฏบิติังาน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

77 การจัดหาวสัดุ และครุภณัฑ์  - ส ารวจอุปกรณ์ในการใช้งานที่มีสภาพ 150,000            ศูนย์ปอูงกันฯ ส านักปลัด

เพื่อใช้ในงานปอูงกันและบรรเทา ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้

สาธารณภยั  - จัดซ้ือวสัดุ และครุภณัฑ์ที่ใช้ในงาน

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น

สายส่งน้ าดับเพลิง หวัฉีดน้ า ฯลฯ

78 ปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์งาน  - ส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาวสัดุ 200,000            ศูนย์ปอูงกันฯ ส านักปลัด

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ครุภณัฑ์ในงานใหม้ีความพร้อมในการ

ปฏบิติังาน

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ที่

ช ารุดและบ ารุงรักษาใหพ้ร้อมปฏบิติังาน

79 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 78,000             ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จ านวน 10 ใบ ตามระเบยีบพสัดุฯ

80 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิยุ จัดซ้ือเคร่ือรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM 48,000             ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ชนิดมือถือ 5 วตัต์ จ านวน 4 เคร่ือง

ตามระเบยีบพสัดุฯ

81 โครงการพฒันาศักยภาพ   ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง พรบ .ปอูงกัน 40,000             ศูนย์ปอูงกันฯ ส านักปลัด

เจ้าหน้าที่ปอูงกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 การ

สาธารณภยัและอาสาสมัคร สาธติการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการดับ

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) เพลิง การฝึกปฏบิติัการระงับอัคคีภยั

เบื้องต้น                 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 38 ยุทธศาสตร์ที่ 6



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

82 สนับสนุนโครงการรวมพลังต่อสู้ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปญัหา 60,000             ศตสจ.สุพรรณบรีุ ส านักปลัด

เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่ ยาเสพติดในจังหวดัสุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ ป ี2558

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  การแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม

 38 ยุทธศาสตร์ที่ 6



 38 ยุทธศาสตร์ที่ 6



 38 ยุทธศาสตร์ที่ 6



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ -  ซ่อมแซมเปล่ียนดวงโคม สายเมนไฟฟา้ 150,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะริมถนน และอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟา้สาธารณะ

สายต่างๆ และขยายเขตไฟฟา้ ริมถนนสายต่างๆ 

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

พ.ศ. 2558

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคใหป้ระชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขต 200,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลที่มีการช ารุด เทศบาลที่มีสภาพช ารุด

3 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 150,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ทอ่ระบายน้ าและบอ่พกั ค.ส.ล.ริม ที่มีปญัหาอุดตันหรือช ารุด

ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 ม. 270,000       ชุมชนดอนประดู่ กองช่าง

ชุมชนดอนประดู่แยกถนนคันคลอง หนา 0.15 ม. ระยะความยาว 144 ม. (งปม.ป ี2557)

ส่งน้ าถึงบา้นนางวารินทร์ สีน้ าเงิน พื้นที่ถนนไม่น้อยกวา่ 432 ตร.ม. ไหล่ทาง

ลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 ม. 326,000       ชุมชนสันติสุข กองช่าง

ชุมชนสันติสุข ซอยแยกถนนรอบ หนา 0.15 ม. ระยะความยาว 85 ม. (งปม.ป ี2557)

องค์พระบรมราชานุสรณ์ ทศิเหนือ ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.

ถึงบา้นจารุวรรณ เจียมพกุ  - ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คอนกรีต

Ø 0.30 ม. พร้อมบอ่พกั ระยะ

ความยาว 80 ม.

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทอ่ ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 1,030,000    ประตูทศิตะวนัตก กองช่าง

ระบายน้ า บอ่พกั ทางเทา้ และ  0.60 ม. เชื่อมต่อเหมืองดาดคอนกรีต

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณซุ้มประตู ด้านทศิเหนือกับทศิใต้ พร้อมบอ่พกั

ถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกวา่ 80 ม.

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่อมแซมถนนทางเทา้ และภมูิทศัน์ใหคื้น

(ประตูทศิตะวนัตก) สภาพใช้งานได้ตามปกติ

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

7 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณพระบรม ดูแล บ ารุง รักษา สวนสาธารณะเกาะกลาง 80,000 บริเวณพระบรม ส านักปลัดฯ/

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ 100,000 ราชานุสรณ์ฯ กองช่าง

มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 100,000 กองสาธารณสุขฯ

8 ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟา้ ติดต้ังเสาไฟฟา้ประดับประติมากรรม 784,000 บริเวณพระบรม กองช่าง

ประติมากรรมและปรับปรุงภมูิทศัน์ จ านวน 8 ชุด ไฟประดับเสาเต้ีย 5 ชุด
ราชานุสรณ์ฯ

เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรม เปล่ียนระบบสายเมน ชุดควบคุมระบบไฟฟา้

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร เปล่ียนระบบสายเมน ชุดควบคุมระบบไฟฟา้

ทศิตะวนัตก ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับทรงพุ่มเต้ีย 

หญ้านวลน้อย ติดต้ังระบบรดน้ าอัตโนมัติ 

1 ชุด ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเปน็

ทรายล้างตลอดความยาวเกาะกลางโดยรอบ

ประมาณ 160 ม.

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวสวยงาม น่ามอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

9 โครงการลอกทอ่ระบายน้ า  - ส ารวจจุดลอกทอ่ระบายน้ า 120,000       ทอ่ระบายน้ าใน กองสาธารณสุขฯ

 - จัดจ้างเรือนจ าจังหวดัสุพรรณบรีุลอก เขตเทศบาล

ทอ่ระบายน้ าในชุมชนตลาด

10 โครงการจ้างเหมาก าจัดวชัพชื ก าจัดวชัพชืในคู-คลองในเขตเทศบาลฯ 100,000       คู-คลองในเขต กองสาธารณสุขฯ

ในคู-คลอง เทศบาลฯ

11 โครงการฝังกลบขยะ ฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล 150,000       ที่ทิ้งขยะของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เพื่อจัดการขยะใหถู้กหลักสุขาภบิาล ต าบลดอนเจดีย์

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า ข้อแข็ง 26,400        ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 3 เคร่ือง ตามระเบยีบพสัดุฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1
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 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

13 โครงการอบรมพฒันาผู้ประกอบ  - ส ารวจสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย 20,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลฯ ดอนเจดีย์

 - อบรมความรู้ใหก้ับผู้ประกอบการ

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

 - ประเมินสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

 - สรุปผลโครงการฯ

14 กองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาล สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพฯ ตาม 90,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ต าบลดอนเจดีย์ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักประกัน ดอนเจดีย์

สุขภาพแหง่ชาติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

15 โครงการเฝูาระวงัโรคไข้หวดันก  - ส ารวจหลังคาเรือนที่เล้ียงสัตวป์กี 50,000 หลังคาเรือนที่ กองสาธารณสุขฯ

เชิงรุกแบบบรูณาการ  - เฝูาระวงัสัตวป์กีเพื่อปอูงกันการแพร่ เล้ียงสัตวป์กีใน

 ระบาดของโรค เขตเทศบาล

 - ควบคุมโรคเมื่อสัตวป์กีตายโดยการฝังกลบ

16 โครงการรณรงค์ปอูงกันและควบคุม  - ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออกในชุมชน ทั้งกายภาพและชีวภาพ

 - ฉีดพน่หมอกควนัฆ่ายุงลายเดือนละ 1 คร้ัง

 - ควบคุมโรคเมื่อมีผู้ปวุยโรคไข้เลือดออก

17 โครงการปอูงกันโรคเอดส์ และ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และ 40,000 โรงเรียน กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติดในโรงเรียน ยาเสพติด แก่นักเรียนประถมศึกษา ประถมศึกษา

18 โครงการปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้  - ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

และคุมก าเนิดสุนัข-แมว  - รณรงค์ฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิดท าหมัน

 - อสม.ฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิดในชุมชน

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 2 เคร่ือง 160,000      เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การแพทย์ ตามระเบยีบพสัดุฯ ส าหรับควบคุมโรค ดอนเจดีย์

ไข้เลือดออก

แนวทางที่ 2 การปอูงกันและควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

20 โครงการมหกรรมอาหารสะอาด  - ปลูกจิตส านึกแม่ค้าในการปรับปรุง 400,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

รสชาติอร่อย ใหเ้ปน็ไปตามสุขาภบิาลอาหาร ดอนเจดีย์

 - จัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติ

อร่อย  โดยจัดกิจกรรม ร้านอาหาร

ออกร้านจ าหน่ายอาหาร ,การแสดงเด็ก

นักเรียน,การแสดงศิลปนิดัง

21 โครงการพฒันามาตรฐานสุขาภบิาล  - ใหค้วามรู้กับครูและผู้น านักเรียน และ 50,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

อาหารในโรงเรียน สถาน ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ดอนเจดีย์

ประกอบการจ าหน่ายอาหาร  - ฝึกปฏบิติัการ การตรวจสารปนเปื้อนใน

อาหารและตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

 - การปรับปรุงโรงอาหารและสถานประกอบ

การจ าหน่ายอาหารใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐาน

 - ชมรมผู้ประกอบการฯ เข้มแข็งสามารถ

ด าเนินงานและยกระดับมาตรฐาน

22 โครงการเฝูาระวงัน้ าบริโภค  - ใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธใ์หก้ับกลุ่ม 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภยั เปาูหมายและประชาชนเร่ืองน้ าบริโภค ดอนเจดีย์

ปลอดภยั

 - เฝ้าระวงัน า้บริโภคจากแหลง่ตา่งๆ

ที่ประชาชนใช้บริโภค

 - เก็บน า้บริโภคสง่ตรวจวิเคราะห์

แนวทางที่  3  การพฒันาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

23 โครงการปรับปรุงน้ าเสียในชุมชน  - ส ารวจแหล่งน้ าเสียในชุมชน 40,000        เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

 - เฝูาระวงัน้ าเสียในชุมชนไม่ใหเ้กิดมลพษิ ดอนเจดีย์

 - ปรับปรุง แก้ไขน้ าเสียในชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุข  - อสม.เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการ 75,000 5  ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

มูลฐาน สนับสนุน

 - ด าเนินการตามแผนงานโครงการ

 - รายงานผลการด าเนินการ

25 โครงการพฒันาศักยภาพและ  - ใหค้วามรู้กับกรรมการชุมชน และอสม. 200,000 ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ในการปฏบิติังานในชุมชน สถานที่ดูงานที่มี

และอสม.  - ศึกษาดูงานเทศบาลฯ ดีเด่นด้านการ กิจกรรมดีเด่น

พฒันาชุมชน และงานสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  6  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

พ.ศ. 2558

แนวทางที่ 5 การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557

 22 ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและท า 50,000        ศูนยพฒันา กองการศึกษา

กิจกรรมร่วมกันพร้อมเล่นเกมส์เสริมความรู้ เด็กเล็กฯ

ใหแ้ก่เด็ก

27 โครงการก้าวแรกแหง่ความส าเร็จ  - จัดประชุมผู้ปกครองรายงานผลการจัดการ 20,000        ศูนยพฒันา กองการศึกษา

ของเด็กปฐมวยั เรียนการสอนและสรุปผลการด าเนินงาน เด็กเล็กฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 - จัดพธิมีอบใบประกาศนียบตัรแก่เด็ก

นักเรียนจัดกิจกรรมการส่งเสริมความ

สัมพนัธร์ะหวา่งครอบครัวและชื่นชมความ

ส าเร็จของบตุร-หลาน

28 โครงการสานสัมพนัธร์ะหวา่งศูนย์ ประชุมผู้ปกครองเพื่อใหผู้้ปกครองได้รับรู้ 20,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการปรับตัวในสภาพแวดล้อมการ เด็กเล็ก

ศึกษาเล่าเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

จัดอบรมเร่ืองการส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก

ระดับเตรียมอนุบาล 3 ขวบ การปอ้งกันโรค

ติดต่อ การเล้ียงดูเด็กที่ถูกต้องและสุขภาพ

ช่องปาก

29 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 80,000        ทต.ดอนเจดีย์ กองการศึกษา

เรียนแก่เด็กและเยาวชน ใหน้ักเรียนระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

30 สนับสนุนอาหารกลางวนั สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเ้ด็กได้มี 4,840,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ อาหารกลางวนัรับประทาน บรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัที่ถูกหลัก 695,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

สถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) โภชนาการใหแ้ก่เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

32 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่นักเรียน 2,202,000    ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ ในการเสริมสร้างพฒันาการด้านร่างกาย บรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

33 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็ก สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กศูนย์ 245,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กในการเสริมสร้างพฒันาการ เด็กเล็ก

ด้านร่างกาย

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

34 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและ 15,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ด้านการศึกษาและทศันศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เด็กเล็กต้นแบบ

ด้านการศึกษา  - ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวยั

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558

แนวทางที่  2 พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา

 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

35 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา  - ส ารวจส่ือการเรียนการสอนที่ช ารุดและ 50,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

มีไม่เพยีงพอ เด็กเล็ก

 - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกส่ือ ตลอดจน

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน

36 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - จัดซ้ือโทรทศัน์ จ านวน 5 เคร่ือง 150,000 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

 - จัดซ้ือเคร่ืองเล่นดีวดีี จ านวน 5 เคร่ือง เด็กเล็ก

ตามระเบยีบพสัดุฯ เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันา

เด็กเล็กมีคุณภณัฑ์พร้อมใช้ในการเปน็ส่ือการ

เรียนการสอน

37 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแบบ BBL ปรับปรุงสนามเด็กเล่นในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

เดิมใหเ้ปน็สนาม BBL เด็กเล็ก

38 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ ด าเนินการจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปดิ 90,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภยัของเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก

39 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าใน ปรับปรุงหอ้งน้ าในศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้ 550,000      ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ถูกสุขลักษณะ และเปน็ไปตามมาตรฐาน เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

40 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักบคุคลแบบดิจิตอล 20,000        ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

การแพทย์ พร้อมที่วดัส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง เด็กเล็ก

ตามระเบยีบพสัดุฯ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

41 โครงการสืบสานประเพณี  - การแสดงของวงดนตรี ประดับตกแต่ง 150,000      ลานหน้า กองการศึกษา

ลอยกระทง ไฟบริเวณงาน จัดเตรียมทา่น้ าส าหรับให้ พระบรมราชา

ประชาชนมาร่วมลอยกระทง นุสรณ์ฯ

42 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 350,000      ลานหน้า ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดุลย เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา

เดชมหาราช ถวายราชสดุดี นุสรณ์ฯ

 - การร าถวายพระพรจากโรงเรียนต่างๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเทดิพระเกียรติ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

43 โครงการวนัท าบญุขึ้นปใีหม่  - ตกแต่งซุ้มสวสัดีปใีหม่และปา้ยอวยพรปใีหม่ 80,000        ลานหน้า กองการศึกษา

 - จัดสถานที่เพื่อใหป้ระชาชนมาร่วมท าบญุ พระบรมราชา

 - นิมนต์พระในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ นุสรณ์ฯ

รับบณิฑบาตร

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการประเพณีสงกรานต์  - จัดขบวนแหน่างสงกรานต์ 130,000      ลานหน้า กองการศึกษา

 - เล่นน้ าสงกรานต์และการละเล่นพื้นบา้น พระบรมราชา

 - สรงน้ าพระและรดน้ าด าหวัขอพรผู้สูงอายุ นุสรณ์ฯ

 - สรงน้ าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

45 สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเ่ทยีน  - สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่อ าเภอ 50,000        จ.สุพรรณบรีุ กองการศึกษา

พรรษา ประจ าป ี2558 ดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ของจังหวดัสุพรรณบรีุ

46 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 120,000      ลานหน้า ส านักปลัด

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา

ถวายราชสดุดี นุสรณ์ฯ

 - การร าถวายพระพรจากโรงเรียนต่างๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเทดิพระเกียรติ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
พ.ศ. 2557

 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แนวทางที่  5  ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทกุประเภท

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ ประชาชนและเยาวชนในแตละชุมชนร่วม 150,000 สนามกีฬา ส านักปลัดฯ

จัดการแข็งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล เพื่อ ร.ร.อนุบาล

ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ พระบรมฯ

48 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักบคุคลแบบเข็ม 8,000         ศูนย์ กองการศึกษา

การแพทย์ (ระบบสปริง) พร้อมที่วดัส่วนสูง ออกก าลังกาย

จ านวน 1 เคร่ือง ตามระเบยีบพสัดุฯ 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จัดประชุมประชาคม  - จัดประชุมประชาคม 5 ชุมชน 2,000         5 ชุมชน ส านักปลัด
  - รับฟงัปญัหาและความต้องการของชุมชน

เพื่อเปน็ข้อมูลในการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
และแผนชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

50 การจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  - เตรียมการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 300,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย

และระเบยีบฯ

 - รณรงค์ใหป้ระชาชนไปใช้สิทธเิลือกต้ัง

51 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝัน  - แจ้งชุมชนเพื่อขอใหค้รอบครัวที่ประสงค์ 50,000       ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ใหชุ้มชน เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 ชุมชน

 - ใหค้วามรู้และจัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้

ใหแ้ก่ครอบครัวที่ร่วมโครงการ

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

งบประมาณ

งบประมาณ
พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ  - ใหค้วามรู้ด้านสุขภาพและอนามัยทั้งกาย 30,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ใส่ใจผู้สูงอายุ และใจใหแ้ก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

 - ฟงัธรรมะจากพระอาจารย์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

53 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันให้  - ส ารวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ 10,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัดฯ

แก่ชุมชนในเขตเทศบาล อาชีพที่ต้องการฝึกอบรม
 - จัดหาวทิยากรใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แนวทางที่  4  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  5  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

งบประมาณ

 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

54 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เทศบาลร่วมกับหน่วยงานราชการและชมรมต่างๆ 70,000 5 ชุมชน ส านักปลัด

ออกหน่วยใหบ้ริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซ่อมแซม

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ตัดผมแต่งผม สาธติการท าอาหาร

จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของเทศบาล

55 โครงการวนัเทศบาล จัดงานวนัเทศบาล โดยการท าบญุตักบาตร 20,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จัดกิจกรรมภายในหน่วงาน ดอนเจดีย์

56 โครงการวางแผนกลยุทธสู่์ความ  - จัดสัมมนาพนักงานของเทศบาลเกี่ยวกับการ 170,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ส าเร็จขององค์กร จัดท าแผนกลยุทธข์องเทศบาล ดอนเจดีย์

 - เชิญวทิยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย

และอภปิรายในการจัดท าแผนกลยุทธข์องเทศบาล

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 37 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

57 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ  - จัดฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความรักความสามัคคีต่อ 35,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บคุลากรและส่งเสริมคุณธรรม องค์กร เพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมคุณธรรม ดอนเจดีย์

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  - เชิญวทิยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย

ต าบลดอนเจดีย์ และจัดกิจกรรม

58 ส่งเสริมใหผู้้บริหาร พนักงาน  - สมัครเข้ารับการอบรมตามภารกิจหน้าที่ 260,000        ตามที่หน่วยงาน ทกุหน่วยงาน

สมาชิกสภา ได้รับการฝึกอบรม  - เข้ารับการอบรมตามก าหนด ที่เปดิเข้ารับการ

ตามภารกิจหน้าที่  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับใหผู้้บริหาร อบรมก าหนด

พนักงานในแต่ละหน่วยงานทราบ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

59 การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละรณรงค์ 5,000           ภายในเขต กองคลัง

ต าบลดอนเจดีย์ ประชาสัมพนัธเ์พื่อแจ้งใหป้ระชาชนทราบ เทศบาลต าบล

ถึงก าหนดกับการเสียภาษี ดอนเจดีย์

60 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  - ประสานขอข้อมูลจากส านักงานที่ดิน 100,000        ภายในเขต กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน  - น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในแผนที่ภาษี เทศบาลต าบล

ดอนเจดีย์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  3 การส่งเสริมและพฒันารายได้ของเทศบาล

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏบิติังาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างร้ัว พร้อมปา้ยชื่อ ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. และประตูเข้า-ออก พร้อม 1,784,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลและประตูทาง ปา้ยชื่อส านักงานด้านหน้า ความยาวรวม 70 ม. (งปม.ป ี2557)

เข้า-ออก ส านักงานทต.ดอนเจดีย์ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปนู 

แหง่ใหม่ เซาะร่องพร้อมทาสีด้านข้างและด้านหลังอาคาร

สูง 1.90 เมตร พร้อมประตูบานเล่ือนกรอบเหล็ก

บานทบึ ความยาวรวม 284 เมตร

62 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ลานจอดรถ ค.ส.ล. ภายใน 1,216,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ภายในส านักงานทต.ดอนเจดีย์ ส านักงานถนนกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (งปม.ป ี2557)

แหง่ใหม่ ก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล. กวา้ง 2.00 เมตร

63 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ค.ส.ล.ขนาดเสาธง 368,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ค.ส.ล. และปรับปรุงภมูิทศัน์ สูงไม่น้อยกวา่ 15 เมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ (งปม.ป ี2557)

บริเวณสนามหน้าส านักงาน ด้านหน้าส านักงานพื้นที่รวมกันประมาณ 1,230

ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ ตารางเมตร

64 โครงการติดต้ังระบบเสียงภายใน  - ก าหนดคุณสมบติัของระบบเสียงส าหรับหอ้ง 400,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

หอ้งประชุมสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล

 - ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุฯ

65 โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและ ถมดิน ปรับสภาพผิวดิน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 242,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ปรับปรุงภมูิทศัน์ด้านหน้าส านักงาน หญ้านวลน้อยและก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับการ

ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ ต้ังศาลพระภมูิ ขนาด 6x6 เมตร และศาลพระภมูิ

ศาลเจ้าที่ จ านวน 1 ชุด

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. 1,376,000     ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายใน ระยะความยาวรวม 101 ม. พื้นที่จอดรถกวา้ง 

ส านักงาน ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะความยาวรวม 105 ม.

ต่อจากโครงการเดิม หรือมีพื้นที่ถนนและจอดรถรวมกันไม่น้อยกวา่

1,236 ตร.ม. ก่อสร้างรางระบายน้ าฝาปดิ ค.ส.ล.

กวา้ง 0.30 ม. ความยาวรวม 226 ม.

67 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง และเก้าอี้ประชุม 100,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จ านวน 50 ตัว ตามระเบยีบพสัดุฯ

68 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพดั 25 นิ้ว 18,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองช่าง

จ านวน 6 ตัว ตามระเบยีบพสัดุฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

 37 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 การจัดท าปา้ยชื่อถนนและซอยใน  - ตรวจสอบถนนและซอยในเขตเทศบาล 100,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

เขตเทศบาล  - แต่งต้ังคณะท างานในการพจิารณาชื่อถนนและ

ซอยที่มีอยู่แล้วรวมถึงที่ไม่มีชื่อ

 - ออกแบบปา้ยชื่อ หาผู้รับจ้างในการจัดท าและ

ติดต้ังปา้ยชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาล

70 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 19,900          ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

แบบ Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

ตามระเบยีบพสัดุฯ

71 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองคลัง 

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และ

ระเบยีบพสัดุฯ

72 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ส าหรับ 25,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และ

ระเบยีบพสัดุฯ

แนวทางที่  5 การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธเ์พื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

73 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  - ใหบ้ริการผู้ปว่ยที่บาดเจ็บจากอุบติัเหตุ 10,000             ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ หรือเจ็บปว่ยฉุกเฉิน มีการดูแลรักษาใน ต าบลดอนเจดีย์

เบื้องต้นอย่างถูกวธิแีละมีมาตรฐานพร้อม

น าส่งโรงพยาบาล

74 การปรับปรุงกล้องวงจรปดิในชุมชน  - ส ารวจกล้องวงจรปดิที่ยังไม่ทั่วถึงและ 100,000            5 ชุมชน ส านักปลัด

อุปกรณ์ที่ช ารุด

 - ขออนุมัติเพิ่มจุดตามที่ส ารวจ และ

ปรับปรุงระบบที่ช ารุด

แนวทางที่  2  การจัดใหม้ีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภยั  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

75 สนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน  - สภ.ดอนเจดีย์ ขอรับการสนับสนุน 50,000             สภ.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จราจรใหก้ับ สภ.ดอนเจดีย์ วสัดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานจราจร

 - จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

 - ส่งมอบวสัดุและอุปกรณ์

76 ซ่อมแซมและจัดซ้ือวสัดุในการ  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร 130,000            ชุมชนต่างๆ ส านักปลัด

ปรับปรุงงานจราจร ตลอดจนค่าติดต้ังปรับปรุงและเปล่ียน ในเขตเทศบาล

แปลงระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสี 

ตีเส้น แผงกั้น สัญญาณไฟจราจร หรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร

ยุทธศาสตร ์ 6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมต่อการปฏบิติังาน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

77 การจัดหาวสัดุ และครุภณัฑ์  - ส ารวจอุปกรณ์ในการใช้งานที่มีสภาพ 150,000            ศูนย์ปอ้งกันฯ ส านักปลัด

เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและบรรเทา ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้

สาธารณภยั  - จัดซ้ือวสัดุ และครุภณัฑ์ที่ใช้ในงาน

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น

สายส่งน้ าดับเพลิง หวัฉีดน้ า ฯลฯ

78 ปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์งาน  - ส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาวสัดุ 200,000            ศูนย์ปอ้งกันฯ ส านักปลัด

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ครุภณัฑ์ในงานใหม้ีความพร้อมในการ

ปฏบิติังาน

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ที่

ช ารุดและบ ารุงรักษาใหพ้ร้อมปฏบิติังาน

79 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 78,000             ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จ านวน 10 ใบ ตามระเบยีบพสัดุฯ

80 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือเคร่ือรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM 48,000             ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ชนิดมือถือ 5 วตัต์ จ านวน 4 เคร่ือง

ตามระเบยีบพสัดุฯ

81 โครงการพฒันาศักยภาพ   ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง พรบ .ปอ้งกัน 40,000             ศูนย์ปอ้งกันฯ ส านักปลัด

เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 การ

สาธารณภยัและอาสาสมัคร สาธติการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการดับ

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพลิง การฝึกปฏบิติัการระงับอัคคีภยั

เบื้องต้น                 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

82 สนับสนุนโครงการรวมพลังต่อสู้ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปญัหา 60,000             ศตสจ.สุพรรณบรีุ ส านักปลัด

เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่ ยาเสพติดในจังหวดัสุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ ป ี2558

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  การแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม

 38 ยุทธศาสตร์ที่ 6
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