
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  1.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

        (1) โครงการปรัปบรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 1 500,000                1 500,000                1 500,000                3 1,500,000             

        (2) โครงการติดตั้งโคมไฟเสาสูง บริเวณสี่แยกและจุดเสี่ยงเกิด 1 1,500,000             1 1,500,000              1 1,500,000              3 4,500,000             

อุบัติเหตุถนนในเขตเทศบาล

        (3)โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล 1 250,000                1 250,000                1 250,000.00            3 750,000                

  1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา   

        (1) โครงการก่อสร้างถนน 1 1,170,000             2 2,350,000              3 2,306,000              6 5,826,000             

        (2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ํา 0 -                      1 5,200,000              1 1,210,000              2 6,410,000             

        (3) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1 3,000,000             1 30,000,000            2 7,900,000              4 40,900,000           

        (4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 700,000                2 800,000                2 900,000                6 2,400,000             

        (5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 2 1,085,000             2 1,020,000              1 300,000                5 2,405,000             

        (6) โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต 2 1,506,000             1 697,000                1 767,000                4 2,970,000             

  1.3 การพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว

        (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

        (2) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนและที่ 1 400,000                1 400,000                1 400,000                3 1,200,000             

สาธารณะ

        (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนและเกาะกลางถนน 1 500,000                1 400,000                0 -                       2 900,000                

ไชยานุภาพ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

       (4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าภายในพระบรม- 1 200,000                1 300,000                0 -                       2 500,000                

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

       (5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ํา (บ่อจระเข้) ภายในพระบรม- 1 800,000                1 800,000 1 800,000                3 2,400,000             

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  

  1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       (1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (2) โครงการลดโลกร้อน สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

รวม 18 11,811,000          19 44,417,000           18 17,033,000           55 73,261,000          
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองน่าอยู่
  2.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

       (1) ส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

       (2) โครงการทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่มเป้าหมาย 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (3) โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน วัด สถานประกอบการ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

  2.2 การป้องกันและควบคุมโรค

       (1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

       (2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

       (3) โครงการเฝ้าระวังโรคที่ระบาดตามช่วงฤดูกาล 1 30,000                 1 30,000                  1 30,000                  3 90,000                 

       (4) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (5) โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ในงานป้องกันและควบคุมโรค 1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

  2.3 การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร  

       (1) โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 1 400,000                1 400,000                1 400,000                3 1,200,000             

       (2) โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอย 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

       (3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

       (4) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (5) โครงการตลาดสดน่าซื้อ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (6) โครงการพัฒนาสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านเสริมสวย 1 30,000                 0 -                      1 30,000                  2 60,000                 

  2.4 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

       (1) โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ 1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

ชุมชนน่าอยู่

       (2) โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

  2.5 การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

       (1) โครงการปรับปรุง ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS 3 300,000                2 100,000                2 100,000                7 500,000                

       (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

       (3) โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 0 -                      0 -                      1 2,040,000              1 2,040,000             

       (4) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ํา,คู-คลองส่งน้ํา,ทางระบายน้ํา 3 400,000                3 400,000                3 400,000                9 1,200,000             

       (5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ 1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

       (6) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดทําสื่อต่างๆ 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

       (7) โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถานวัดดอนเจดีย์ 0 -                      1 3,000,000              0 -                       1 3,000,000             

  2.6 การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  

       (1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (2) โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  

  2.7 การพัฒนางานสัตว์แพทย์

       (1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

       (2) โครงการให้ความรู้การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

รวม 29 3,460,000            28 6,230,000            29 5,300,000             86 14,990,000          
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี 
และวัฒนธรรม
  3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

      (1) โครงการสนับสนุนและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 250,000                1 250,000                1 250,000                3 750,000                

      (2) โครงการสานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

ผู้ปกครอง

      (3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 1 3,000,000             1 3,000,000              1 3,000,000              3 9,000,000             

ระดับประถมศึกษา

      (4) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 1 2,360,000             1 2,360,000              1 2,360,000              3 7,080,000             

อนุบาล - ประถมศึกษา

      (5) โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

      (6) โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

      (1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและทัศนศึกษา 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

ดูงาน

      (2) โครงการส่งเสริมพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับการศึกษาต่อ 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000                

ระดับที่สูงขึ้นและเข้ารับการอบรม

  3.3 พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม

      (1) โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

      (2) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 400,000                1 100,000                1 100,000                3 600,000                

      (3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

      (4) โครงการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วันสําคัญและ

วัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น

      (1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000                

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวามหาราช

      (2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

      (3) โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์ 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

      (4) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีไทยและวัน 1 500,000                1 500,000                1 500,000                3 1,500,000             

สําคัญของชาติ เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาเป็นต้น

      (5) โครงการการทําบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

      (6) โครงการสนับสนุนประเพณีของท้องถิ่น 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

      (7) โครงการสนับสนุนโครงการจัดชบวนแห่งเทียนพรรษา 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

  3.5 ส่งเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

      (1) โครงการส่งเสริม สนับสนุน ชมรมออกกําลังกาย 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

      (2) โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด 1 350,000                1 350,000                1 350,000                3 1,050,000             

      (3) โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

      (4) โครงการศูนย์ออกกําลังกายของเทศบาล 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

      (5) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน 1 25,000                 1 25,000                  1 25,000                  3 75,000                 

รวม 24 8,285,000            24 7,985,000            24 7,985,000             72 24,255,000          
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและสังคม
  4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น

      (1) โครงการจัดประชุมประชาคม 1 5,000                   1 5,000                   1 5,000                    3 15,000                 

      (2) โครงการการจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความ 1 5,000                   1 5,000                   1 5,000                    3 15,000                 

คิดเห็นของประชาชน

  4.2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

      (1) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ถึงหน้าที่การเมืองการปกครองและ 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

การเป็นพลเมืองที่ดี การไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง

     (2) โครงการการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 0 -                      0 -                      1 300,000                1 300,000                

     (3) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นขั้นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.) 1 30,000                 1 30,000                  1 30,000                  3 90,000                 

     (4) โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1 400,000                1 400,000                1 400,000                3 1,200,000             

  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการจัดตั้ง และพัฒนากองทุน

ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     (1) โครงการสนับสนุนโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

     (2) โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยใช้ 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

  4.4 สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

และผู้ติดเชื้อเอดส์

     (1) โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์ 1 2,754,000             1 2,754,000              1 2,754,000              3 8,262,000             
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

     (2) โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 0 -                  1 2,000,000              0 -                       1 2,000,000             

     (3) โครงการตั้งครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกน้อย 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

     (4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฉลาดสมวัย 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

     (5) สนับสนุนชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ 1 30,000                 1 30,000                  1 30,000                  3 90,000                 

  4.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

      (1) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านแรงงาน แหล่งงาน 1 3,000                   1 3,000                   1 3,000                    3 9,000                   

      (2) โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและทัศนศึกษาดูงาน 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

ของชุมชนย่อยในการฝึกอาชีพ

รวม 13 3,387,000            14 5,387,000            14 3,687,000             41 12,461,000          
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

     (1) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 1 70,000                 1 70,000                  1 70,000                  3 210,000                

     (2) โครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

  5.2 การพัฒนาบุคลากร / การบริหารงานบุคคล

     (1) โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู 1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

งานตามภารกิจและหน้าที่สําหรับผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล

     (2) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1 250,000                1 250,000                1 250,000                3 750,000                

     (3) โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

     (4) โครงการ 5 ส. 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

  5.3 การส่งเสริมและพัฒนารายได้เทศบาล

     (1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 1,500,000             0 -                      0 -                       1 1,500,000             

ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

     (2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และ 1 15,000                 1 15,000                  1 15,000                  3 45,000                 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

  5.4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

      (1) โครงการสํารวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการ 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

ทะเบียนราษฎร

      (2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสํานักงานเทศบาลตําบล 1 15,000,000            1 5,000,000              1 2,000,000              3 22,000,000           

ดอนเจดีย์  

      (3) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

ทํางานของเทศบาล  

      (5) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 1,138,000             0 -                      0 -                       1 1,138,000             

      (4) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 510,000                0 -                      0 -                       1 510,000                

  5.5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

     (1)โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 -                      1 10,000                  0 -                       1 10,000                 

     (2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 60,000                 1 30,000                  1 30,000                  3 120,000                

     (3) โครงการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

     (4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

     (5) โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

รวม 17 19,483,000 15 6,315,000 14 3,305,000 46 29,103,000

32



จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

6) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  6.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     (1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

     (2) โครงการเฝ้าระวังการเกิดเหตุจากธรรมชาติและภัยทางสังคม 1 25,000                 1 25,000                  1 25,000                  3 75,000                 

  6.2 การจัดให้มีระบบจราจรที่สะดวกและปลอดภัย

     (1) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดใช้พลังงาน 1 40,000                 1 40,000                  1 40,000                  3 120,000                

แสงอาทิตย์

    (2) โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

    (3) โครงการปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

  6.3 การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (1) โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (2) โครงการจัดซื้อถังเคมีภัณฑ์ 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

    (3) โครงการปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 1 100,000                0 -                      0 -                       1 100,000                

    (4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานป้องกัน 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

และบรรเทาสาธารณภัย

    (5) โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง 1 10,000                 1 10,000                  1 10,000                  3 30,000                 

    (6) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000                

พลเรือน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (7) โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 40,000                 1 40,000                  1 40,000                  3 120,000                

    (8) โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2555

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

  6.4 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

    (1) โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับยาเสพติด 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

    (2) โครงการครอบครัวสัมพันธ์ผูกพันสีขาว 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

    (2) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

  6.5 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

    (1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านจิรยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป 1 25,000                 1 25,000                  1 25,000                  3 75,000                 

    (2) โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจิรยธรรมแก่พนักงาน 1 20,000                 1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                 

    (3) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 1 50,000                 1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

รวม 19 1,280,000            18 1,180,000            18 1,180,000             55 3,640,000            
รวมทุกยุทธศาสตร์  120  47,706,000  118  71,514,000  117  38,490,000  355  157,710,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 1   การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า    เพื่อเป็นการดูแลรักษาและให้    -  ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ 500,000       500,000 500,000      ประชาชนใช้ถนนสัญจรไป - กองช่าง

สาธารณะในเขตเทศบาล ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในถนน และอุปกรณ์ต่างของระบบ มาเวลากลางคืนสะดวกและ

บริเวณที่มืด ไฟฟ้าสาธารณะริมถนนภายใน ลดปัญหาอุบัติเหตุ ภัยต่างๆ

เขตเทศบาล และอาชญากรรมลดลง

ร้อยละ 70

2 ติดตั้งโคมไฟเสาสูง บริเวณสี่แยกและ     เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีไฟฟ้า    -  เสาเหล็กอาบกัลวาไนท์ 500,000       500,000        500,000      ประชาชนใช้ถนนสัญจรไป - กองช่าง

จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถนนในเขต ส่องสว่างถนนสาธารณะในบริเวณที่ สูง 15 เมตร พร้อมโคมหลอด มาเวลากลางคืนสะดวกและ

เทศบาล มืด ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหา 1500 วัตต์ ลดปัญหาอุบัติเหตุ ภัยต่างๆ

อาชญากรรม และอาชญากรรมลดลง

ร้อยละ 70

3 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต    เพื่อให้ประชาชนมีระบบไฟฟ้าส่อง  - เสาเหล็กอาบกัลวาไนท์สูง 250,000       250,000        250,000      ประชาชนมีความปลอดภัยทั้ง กองช่าง

เทศบาล สว่างเพียงพอในการเดินทางเวลา 7.00 เมตร พร้อมโคมหลอดกิ่งเดี่ยว ชีวิตและทรัยพ์สินในการเดินทาง

กลางคืน  - เสาเหล็กเคลือบสีสูง 8.00 ม. เวลากลางคืน

พร้อมโคมหลอดรูปช้างคู่

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองทิ้งน้ํา    เพื่อระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิ   - เหมืองดาดคอนกรีต กว้าง 837,000       -              -            ประชาชนมีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ชุมชนไชยานุภาพ ภาพ 3.50 เมตร ระยะความยาว ทิ้งที่ดีลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

450 เมตร ก่อสร้างตามแบบ พื้นที่

แปลนที่เทศบาลกําหนด

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน    เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนน ช่วงที่ 1 1,170,000     - - ประชาชนมีถนนได้มาตรฐาน ลด กองช่าง

ริมคลองส่งน้ําชลประทาน 15 เริ่มต้น ได้มาตรฐานสําหรับใช้สัญจรไป-มา   - ถนนค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตร มลภาวะทางอากาศ และใช้ถนน

จากหลักเขตที 1 ริมถนนสายโคกหม้อ เพือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ระยะความ สัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย

ดอนเจดีย์ - หลักเขตที่ 2 ข้างประตู ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ยาว 400 เมตร มากยิ่งขึ้น

ระบายน้ํา ช่วงที่ 2 - 1,170,000 -

  - ถนนค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว

ระยะความยาว 400 เมตร

ช่วงที่ 3 - - 1,170,000

  - ถนนค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว

400 เมตร 

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ท่อระบายน้ําพร้อม   เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไชยานุภาพ   - ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง - - 860,000      ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองช่าง

บ่อพัก ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 3 มีถนนได้มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้ 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนได้มาตรฐาน สัญจรไป-มา

สะดวก มีระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน ระยะความยาว 150 เมตร ท่อ ได้สะดวก มีระบบระบายน้ําได้

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ∅0.40 เมตร มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชน    เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐาน   - ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง - - 276,000      ประชาชนในเขตชุมชนสันติสุข กองช่าง

สันติสุข (ซอยแสนสุข) สัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีถนนได้มาตรฐานสัญจรไป

ระยะความยาว 92 เมตร มาได้สะดวกและปลอดภัย

8 ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรท่อ   เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีถนน   - ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง - 5,200,000     - ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองช่าง

ระบายน้ําบ่อพัก ค.ส.ล.และทางเดิน สําหรับสัญจรไป-มาได้สะดวกและ 6.00 เมตร ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนได้มาตรฐาน สวยงาม และ

เท้าถนนเทศบาล ซอย 4 รวดเร็วมีระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน ∅ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

และทางเดินเท้าริมถนนได้สะดวก ค.ส.ล. ทางเท้า ค.ส.ล.ทั้ง 2 ฝั่ง มีระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน

และปลอดภัยมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง กว้าง 1.20 เมตร   ไฟฟ้าส่อง มีทางเดินเท้าปลอดภัย และมี

ในยาวค่ําคืน สว่างประติมากรรม 20 จุด มี ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ความยาวถนนประมาณ 300 ที่สวยงามปลอดภัยในเวลา

เมตร กลางคืน

9 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกพร้อม   เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีถนนใช้  - ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง - 1,180,000   - ประชาชนในชุมชนมีถนนในการ กองช่าง

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.บ่อพัก ค.ส.ล. สัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย และ 5.00 เมตร เสริมระดับสูงเฉลีย สัญจรไป-มาได้สะดวก และขนส่ง
ถนนภายในชุมชนสันติสุข (ปลายคลอง มีระบบส่งน้ําได้มาตรฐาน 0.50 เมตร ระยะความยาว ผลผลิตทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น

15 - ถนนสายดอนเจดีย์-ศรีประจันต์) 250 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก มีระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน

บดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. ∅
1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.

ความยาวรวม 250 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ํา    เพื่อให้การส่งน้ําและระบายน้ําทาง   - ดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ํา 633,000       697,000        767,000      ประชาชนในเขตชุมชนมีระบบ กองช่าง

ชุมชนดอนประดู่ 3 สาย การเกษตรมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และระบายน้ําขนาดปากกว้าง ส่งน้ําและระบายน้ําทางการ

ยิ่งขึ้น 2.00 เมตร ระยะความยาว เกษตรได้ดียิ่งขึ้น

681 ม. , 750ม.และ 825 ม. 

จํานวน 3 สาย

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. บ่อพัก   เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ํา   - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา - - 4,900,000   ประชาชนในชุมชนดอนประดู่ กองช่าง

ค.ส.ล.และขยายผิวจราจรถนนทางเข้า ได้มาตรฐาน มีถนนใช้สัญจรไป-มา ค.ส.ล. ∅ 1.20 เมตร มีถนนได้มาตรฐาน สัญจรไป-มา

ชุมชนดอนประดู่ (เริ่มต้นจากทางแยก สะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างมี พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาว สะดวก ปลอดภัย ลดปัญหา

ถนนทางหลวงดอนเจดีย์-ศรีประจันต์ ประสิทธิภาพ รวมประมาณ 620 เมตร อุบัติเหตุ มีระบบระบายน้ําได้

ข้างร้านข้าวหลามถึงข้างบ้าน ก่อสร้างขยายผิวจราจรกว้าง มาตรฐาน

นางธัมญลักษณ์ ดอกตะเคียน) 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะความยาวประมาณ 580

เมตร พร้อมติดตั้งสญัญาณไฟ

จราจรและตีเส้นแบ่งช่องจราจร

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขต    เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับสัญจร  - ปรับปรุงในจุดทีมีปัญหา 500,000      500,000 500,000    ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนน กองช่าง

เทศบาล ไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย ชํารุดแตกร้าว เพือเพิมประสิทธิ ที่สามารถใช้สัญจรไป-มา

ภาพในการใช้งาน ได้ตลอดทั้งปี

13 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําและ    เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขังและระบบ   - ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย 300,000       300,000        300,000      ประชาชนมีระบบระบายน้ํา กองช่าง

บ่อพักในเขตเทศบาล ระบายน้ํามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น น้ําที่มีปัญหารวมถึงบ่อพักและ เสียภายในชุมชนที่ดีลดปัญหา

ฝาบ่อพัก น้ําท่วมขัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงทางเท้า    เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดิน   - ทางเท้า ค.ส.ล.กว้าง 1.50 - 200,000       300,000        400,000      ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง

และเกาะกลางในเขตเทศบาล ทางของประชาชนริมถนนรวมถึง 2.00เมตรและเกาะกลางถนนกว้าง การเดินทางริมถนน ลดปัญหา

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2.00 เมตร ภายในเขตเทศบาล อุบัติเหตุได้

15 ก่อสร้างวางท่อระบบระบายน้ําเสีย    เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ําเสีย   - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา 3,000,000     3,000,000     3,000,000   ประชาชนมีระบบระบายน้ํา กองช่าง

ภายในชุมชนริมถนนรอบนอกองค์พระ รวมของท่อระบายน้ําภายในเขตเทศบาค.ส.ล.∅ 1.50 เมตร พร้อม เสียและระบายน้ําฝนได้รวดเร็ว

บรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ บ่อพักและประตูเปิด-ปิดน้ํา ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ความยาวรวมประมาณ1,100 ม.

16 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวาง    เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐาน   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 - - 1,210,000   ประชาชนมีถนนได้มาตรฐาน กองช่าง

รางระบายน้ําทั้ง 2 ฝั่ง ถนนซอยแยก มีระบบระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน ลด เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความ ใช้สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ

เข้าตลาดสดเมืองทองข้างร้านอาหาร ปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน ยาวรวม 220 เมตร ก่อสร้างราง ปลอดภัย มีระบบระบายน้ําที่ได้

กาญจนา ระบายน้ํา ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐาน ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ความยาวรวม 440 เมตร แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

17 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ํา    เพื่อให้มีการระบายน้ําในเขต   - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา 785,000       - - มีการระบายน้ําในเขตเศรษฐกิจ กองช่าง

ริมถนนไชยานุภาพ (ช่วงที่ 1) เศรษฐกิจของชุมชนได้รวดเร็วขึ้น ลด ค.ส.ล. ∅ 1.00 เมตร พร้อม ชุมชนได้รวดเร็วขึ้น

ปัญหาน้ําท่วมขัง บ่อพัก ค.ส.ล. มีความยาวรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 115 เมตร

18 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํา    เพื่อให้มีการระบายน้ําในเขต  - ก่อสร้างวางท่อระบายนํา - 720,000 - มีการระบายน้ําในเขตเศรษฐกิจ กองช่าง

ริมถนนไชยานุภาพ (ช่วงที 2) เศรษฐกิจของชุมชนได้รวดเร็วขึน ลด ค.ส.ล. ∅ 1.00 เมตร พร้อม ชุมชนได้รวดเร็วขึ้น

ปัญหาน้ําท่วมขัง บ่อพัก ค.ส.ล. มีความยาวรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 105 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 3  การพัฒนาดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรม-    เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณพระบรม- 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 100,000       100,000        100,000         ภูมิทัศน์บริเวณพระบรม- กองสาธารณสุขฯ

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สวยงาม พระบรมราชานุสรณ์- ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ได้รับ

ต้อนรับนักท่องเที่ยว ดอนเจดีย์โดยประสานงาน ปรับปรุง ดูแล รักษา ให้

กับจังหวัด อําเภอในการ สวยงาม  โดยทํางานร่วมกัน

วางแผนร่วมกันในการพัฒนา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ดูแล บํารุง รักษา    ภูมิทัศน์ในชุมชนได้รับการ

สวนสาธารณะ เกาะกลาง ปรับปรุง ดูแล รักษา ให้

สวนหย่อมบริเวณพระบรม- สวยงาม

ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

3.ปรัปบรุงภูมิทัศน์ บํารุง

รักษาที่สาธารณะในชุมชน

20 ปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่    เพื่อให้บริเวณริมถนนทางสาธารณะ   - ถนนและสวนสาธารณะในเขต 400,000       400,000        400,000       บริเวณริมถนนและสวนสาธารณะ กองช่าง

บริเวณริมถนนและที่ดินสาธารณะ และสวนสาธารณะมีทัศนียภาพที่สวย เทศบาล ภายในเขตเทศบาล มีภูมิทัศน์ที่

งาม สวยงาม

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนและ    เพื่อให้บริเวณวงเวียนและเกาะกลาง   - ปรับปรุงปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ 500,000       400,000        -   บริเวณวงเวียนมีภมูิทัศน์ที่สวย กองช่าง

เกาะกลางถนนไชยานุภาพ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม   - ติดตั้งระบบไฟประดับ งาม มีระบบไฟประดับและนาฬิกา

  - ติดตั้งระบบนาฬิกาบอกเวลา บอกเวลาที่ทันสมัย

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 3  การพัฒนาดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้า   เพื่อให้เกิดความสวยงามในแหล่ง   - ปรับปรุงไม้ดอกไม้ประดับ 200,000       300,000        -    ประชาชนในพื้นที่และนัก กองช่าง

ภายในพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ท่องเที่ยวที่สําคัญ   - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ท่องเที่ยวประทับใจในสถานที่

ท่องเที่ยว

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ํา (บ่อจระเข้)    เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็น   - ปรับปรุงจัดสวนไม้ดอกและไม้ 800,000       800,000        800,000         ประชาชนในพื้นที่และนัก กองช่าง

ภายในพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ประดับ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรมิ ท่องเที่ยวมีสถานที่ในการพักผ่อน

ในเขตเทศบาลและนักท่องเที่ยว สระน้ํา หย่อนใจที่สวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2554 2555 2556

(บาท) (บาท) (บาท)

24 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสํานึกและความ 1.กลุ่มรักษ์ดอนเจดีย์มี 50,000         50,000         50,000        ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

ตระหนักและมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมในการอนุรักษ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตนเอง

2.สนับสนุนกลุ่มรักษ์

ดอนเจดีย์ในการปลูกต้น  

ไม้รอบพระบรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์และในชุมชน

3.ชุนชนดูแลรักษาต้นไม้

ให้สวยงามด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2554 2555 2556

(บาท) (บาท) (บาท)

25 ลดโลกร้อน  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ลด 1.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 50,000         50,000         50,000        ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจ กองสาธารณสุขฯ

โลกร้อนให้ประชาชนทราบ  และ ที่สามารถลดโลกร้อนผ่าน วิธีลดโลกร้อนและหลีกเลี่ยง

รณรงค์กิจกรรมในการลดโลกร้อน สื่อต่างๆ กิจกรรมที่ทําให้โลกร้อนขึ้น

2.จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลก

ร้อนในชุมชน และโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ฯ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ฯ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ฯ

34 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 1   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

26 ส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมสุขภาพ 100,000     100,000      100,000      ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมี กองสาธารณสุขฯ

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ *เด็กแรกเกิด-5 ปี สุขภาพแข็งแรง 

*เด็กวัยเรียน

*หญิงวัยเจริญพันธ์

*หญิงตั้งครรภ์

*หญิงหลังคลอด

*ชาย-หญิงวัยทอง

*ผู้สูงอายุ

27 ส่งเสริมทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม 1.ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข 50,000       50,000       50,000        ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมี กองสาธารณสุขฯ

เป้าหมาย เป้าหมายมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ในทุกกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายฟันที่แข็งแรง

2. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน

3. สนับสนุนอุปกรณ์ในกิจกรรม

รณรงค์

28 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  วัด  เพื่อให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรม 50,000       50,000       50,000        ได้รับการรับรองเป็น กองสาธารณสุขฯ

สถานประกอบการ พระในวัด ลูกจ้างในสถานประกอบ *โรงเรียนส่งเสริม *โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพ *วัดส่งเสริมสุขภาพ  

*วัดส่งเสริมสุขภาพ *สถานประกอบการส่งเสริม

*สถานประกอบการ สุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 2  การป้องกันและควบคุมโรค

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

29 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 1.ควบคุมและป้องกัน 200,000     200,000      200,000      ลดอัตราความเสี่ยงของประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน ในชุมชน 2.ให้ความรู้ในการป้องกัน ต่อการป่วยด้วยโรคติดต่ออัตรา

3.สนับสนุนอุปกรณ์ ตายด้วยโรคติดต่อเท่ากับ 0

ในการป้องกันโรค

ให้อสม.ในชุมชน

*โรคไข้เลือดออก

*โรคไข้หวัดนก

*โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่

*โรคเอดส์

*โรคอุจจาระร่วง

*โรคติดต่อที่เป็นปัญหา

30  ควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ 1.ควบคุมและป้องกัน 200,000     200,000      200,000      ลดอัตราความเสี่ยงของประชาชน กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน ในชุมชน 2.ให้ความรู้ในการป้องกัน ต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

3.สนับสนุนอุปกรณ์ ลดอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อ

ในการป้องกันโรค ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรค

ให้อสม.ในชุมชน

*โรคเบาหวาน

*โรคความดันโลหิตสูง

*โรคหัวใจและหลอดเลือด

*โรคมะเร็งทุกชนิด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 2  การป้องกันและควบคุมโรค

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557
(บาท) (บาท) (บาท)

31  เฝ้าระวังโรคที่ระบาดตามช่วงฤดูกาล เพื่อเฝ้าระวังโรคที่โรคระบาด 1.สํารวจและทําลาย 30,000       30,000       30,000        ไม่เกิดโรคระบาดตามช่วงฤดูกาล กองสาธารณสุขฯ

แหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็น อสม.สามารถเฝ้าระวังโรคได้

สาเหตุของโรค อย่างถูกต้องและสามารถควบคุม

2.ให้ความรู้อสม.ในการ โรคระบาดได้

เฝ้าระวังโรคระบาด

3.สนับสนุนอุปกรณ์ให้

อสม.ในการเฝ้าระวังโรค

4.ติดตามโรคที่ระบาด

ในช่วงเวลาเพื่อเฝ้าระวัง

32 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยว 1.ผลิตสื่อในการให้ความรู้ 50,000       50,000       50,000        ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยว กองสาธารณสุขฯ

เป็นปัญหาในชุมชน กับโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 2.เผยแพร่สื่อผ่านช่อง กับโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน

ทางประชาสัมพันธ์

3.ประเมินผลการ

ใช้สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ

โปรเตอร์ ฯลฯ

33  จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ ในงาน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรค 1.จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 300,000     300,000      300,000      เพื่อให้การดําเนินงานป้องกัน กองสาธารณสุขฯ

ป้องกันและควบคุมโรค มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ พร้อมใช้งาน 2.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ

อย่างเพียงพอ 3.จัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

4.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 3  การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

34 มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร 1.จัดงานมหกรรมฯ 400,000     400,000    400,000    ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ กองสาธารณสุขฯ

ที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ ในช่วงเดือนเมษายน สะอาด และถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้ร้านค้าและแผงลอย 2.พัฒนาร้านค้าและ

จําหน่ายอาหารได้มาตรฐาน แผงลอยจําหน่ายอาหาร

ให้ได้รับป้ายCFGT

35 ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในร้าน เพื่อให้ร้านอาหาร และแผงลอยมี 1.ให้ความรู้ผู้ประกอบการ 20,000       20,000     20,000      ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่าย กองสาธารณสุขฯ

อาหารและแผงลอย การพัฒนาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 2.พัฒนาศักยภาพชมรม อาหารได้มาตรฐาน CFGT

ของสาธารณสุข ผู้ประกอบการฯให้ตรวจ ร้อยละ 70

รับรองมาตรฐาน

3.ออกตรวจร้านอาหาร

และแผงลอยฯโดย

กรรมการชมรมฯ

36 คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิใน 1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 10,000       10,000       10,000        ประชาชนได้รับความเป็นธรรม กองสาธารณสุขฯ

การคุ้มครองผู้บริโภค  และทราบ ให้ประชาชนรับทราบ ในการคุ้มครองผู้บริโภค

ช่องทางในการร้องเรียน ผ่านสื่อต่างๆ

2.จัดทําช่องทางในการ

ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการ

คุ้มครองผู้บริโภค

3.ดําเนินการแก้ไขเมื่อมี

ผู้ร้องเรียนผ่านสื่อของเทศบาลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 3  การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

37 อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาร้าน 1.อบรมผู้ประกอบการฯ 50,000       50,000     50,000      ประชาชนได้รับบริโภคอาหารที่ กองสาธารณสุขฯ

และแผงลอยฯ อาหารและแผงลอยให้ได้ตาม ให้มีความรู้ สะอาด และถูกสุขลักษณะ

เกณฑ์มาตรฐาน CFGT 2.สนับสนุนในการพัฒนา

ร้านอาหารและแผงลอยฯ

ให้ได้ตามเกณฑ์

3.ติดตามผลการดําเนินการ

38 ตลาดสดน่าซื้อ เพื่อสนับสนุนให้ตลาดสดมีการ 1.สนับสนุนกิจกรรมใน 50,000       50,000       50,000        ตลาดสดทั้ง 2 แห่งผ่านเกณฑ์ กองสาธารณสุขฯ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และยกระดับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดี

มาตรฐานสูงขึ้น 2.กระตุ้นให้มีการยกระดับ มาก

มาตรฐานให้สูงขึ้น

3.ติดตามผลการพัฒนา

39 พัฒนาสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้าน   เพื่อให้ผู้ประกอบการร้าน    จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 - 30,000 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

เสริมสวย ร้านเสริมสวยมีความรู้ประกอบการ เจ้าของผู้ประกอบกิจการ ความเข้าใจและสามารถนํากลับ

ได้ถูกต้องตามเทศบัญญัติและ และผู้ช่วยผู้ประกอบ ไปปรัปบรุงสถานประกอบการ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข กิจการแต่งผม-เสริมสวย แต่งผม - เสริมสวยของตนเอง

   เพื่อให้ผู้ประกอบการร้าน ในเขตเทศบาล ให้ถูกสุขลักษณะ

เสริมสวยมีความรู้ ความเข้าใจ  

ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีความปลอดภัย

จากการประกอบการของผู้ให้บริการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่  

แนวทางที่ 4  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557
(บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณร่วม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 1.ประชุมจัดทําแผนชุมชน 300,000     300,000      300,000      กลุ่มรักษ์ดอนเจดีย์ เข้มแข็ง  กองสาธารณสุขฯ

สร้างเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่ พัฒนาเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่ 2.ประชาสัมพันธ์กลุ่มรักษ์ พัฒนาเทศบาลฯให้เป็นเมือง

ดอนเจดีย์เพื่อหาสมาชิกเพิ่ม น่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  

3.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

ตามแผนชุมชนฯ

4.ส่งเสริมกิจกรรมคนดีศรีสุพรรณ

ตามเป้าหมาย 11 ประการ

5.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ

ปฎิบัติตามเป้าหมาย 11 ประการ

6.รณรงค์กิจกรรมพัฒนา ดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม

7.สรุปผลการพัฒนาฯ

8.ศึกษาดูงาน

9.นําเสนอผลการดําเนินงานระดับ

จังหวัด เขต

41 สถานที่ทํางานน่าอยู่  น่าทํางาน เพื่อให้สํานักงานเทศบาลฯ  เป็น 1.ประชุมพนักงานฯเพื่อรับทราบ 100,000     100,000      100,000      สํานักงานเทศบาลฯเป็น กองสาธารณสุขฯ

สถานที่ทํางานน่าอยู่  น่าทํางาน ในนโยบาย สถานที่ทํางานน่าอยู่  น่าทํางาน

2.หน่วยงานเสนอแนวคิดการ

พัฒนาร่วมกัน

3.นําแนวคิดการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

4.จัดประกวดหน่วยงานน่าอยู่

น่าทํางาน และประเมินผล

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่  

แนวทางที่ 5  การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

42 ปรับปรุง ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์ เพื่อปรับปรุงส้วมสาธารณะ 1.ปรับปรุงส้วมสาธารณะ 200,000     - - ส้วนสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานกองสาธารณสุขฯ

มาตรฐาน HAS ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ในการ  1 แห่ง HAS 

รองรับนักท่องเที่ยว 2.ดูแลรักษาส้วมสาธารณะ 50,000       50,000       50,000        

โดยจัดจ้างผู้ดูแล

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 50,000       50,000       50,000        

43 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ  เพื่อให้การกําจัดขยะมูลฝอย 1.สํารวจที่ดินในการเพิ่มพื้นที่ 200,000     200,000      200,000        ลดภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอย  ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จัดการขยะ อนามัยของประชาชนอันเนื่องมา

ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 2.ฝังกลบขยะตามหลัก จากมูลฝอยตกค้าง

สุขาภิบาล   สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

3.ปลูกต้นไม้รอบๆที่ทิ้งขยะ มลพิษจากมูลฝอย

4.จัดหาครุภัณฑ์ในการ

ผังกลบ

44 จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ในการบริหาร เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 1.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 1 คัน - - 2,040,000      ขยะมูลฝอยกําจัดถูกต้องตาม กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะมูลฝอย ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หลักสุขาภิบาล

45 ขุดลอกท่อระบายน้ํา , คู -คลองส่งน้ํา - เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 1.ขุดลอกท่อระบายน้ําใน 100,000     100,000      100,000        สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ กองสาธารณสุขฯ

 ,ทางระบายน้ํา การระบายน้ําในช่วงฤดูฝน ชุมชนไชยานุภาพ- ระบายน้ําในช่วงฤดูฝน

ชุมชนปราบไตรจักร

2.ขุดลอกเหมืองดาดรอบ 150,000     150,000      150,000      

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

3.ขุดลอกและกําจัดวัชพืชรอบ 150,000     150,000      150,000      

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่  

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



แนวทางที่ 5  การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

46 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ   เพื่อให้ประชาชนได้รับ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน 300,000     300,000      300,000      - ทําให้สภาพภูมิทัศน์มีความ กองสาธารณสุขฯ

ความสะดวกในการ สัญจร ทางเท้า และสวนสาธารณะ สวยงามมีสวนสาธารณะเป็น

และเกิดความ ประทับใจ ประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ

*ถนนไชยานุภาพ ประชาชน

*ถนนรอบพระบรมฯ

*ถนนรอบในพระบรมฯ

*ถนนสาธารณะในชุมชน

5ชุมชน

47 ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้าน 1.ผลิตสื่อต่างๆในการ 10,000       10,000       10,000        ประชาชนมีความรู้ด้าน กองสาธารณสุขฯ

โดยจัดทําสื่อต่างๆ สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม

2.เผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง

ต่างๆ

48 ก่อสร้างฌาปนกิจสถานวัดดอนเจดีย์ เพื่อก่อสร้างฌาปนกิจสถาน วัดดอนเจดีย์ - 3,000,000   - ประชาชนปลอดภัยจากมลพิษที่ กองสาธารณสุขฯ

ปลอดมลพิษ เกิดจากการเผาศพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



แนวทางที่ 6  การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

49 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแล และ 1.อสม.เสนอแผนงานโครง 50,000       50,000     50,000      ประชาชนสามารถดูแล และ กองสาธารณสุขฯ

แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข การเพื่อขอรับการสนับสนุน แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข

เบื้องต้นได้ 2.ดําเนินการตามแผนงาน เบื้องต้นได้ทั้ง 5  ชุมชน

โครงการ

3.รายงานผลการดําเนินการ

50 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อให้ คณะกรรมการชุมชนและอสม. 1.อบรมคณะกรรมการชุมชนและ 200,000     200,000    200,000    คณะกรรมการชุมชนและอสม. กองสาธารณสุขฯ

คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัคร มีศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใน อสม.ให้มีความรู้ในการให้บริการ ปฎิบัติงานในชุมชนได้อย่างมี

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน ประสิทธิภาพทั้ง 5 ชุมชน

2.ศึกษาดูงาน

3.นิเทศ -ติดตามผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ

ชุมชนและอสม.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่  

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



แนวทางที่ 7 การพัฒนางานสัตวแพทย์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

51 ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่ 1.พนักงานตรวจโรคสัตว์ 50,000       50,000     50,000      ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่ กองสาธารณสุขฯ

เกิดจากสัตว์ ตรวจสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ เกิดจากสัตว์

2.เฝ้าระวังโรคที่เกิดจาก

สัตว์

3.ควบคุมและป้องกันโรค

ที่เกิดจากสัตว์

52 ให้ความรู้การป้องกันโรคที่เกิด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ 1.เผยแพร่ความรู้ผ่านช่อง 10,000       10,000     10,000      ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่ กองสาธารณสุขฯ

จากสัตว์ ป้องกันดรคที่เกิดจากสัตว์ ทางต่างๆ ได้แก่ เกิดจากสัตว์

หอกระจายข่าว 

เสียตามสาย  วิทยุชุมชน  

ป้ายประชาสัมพันธ์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

53 สนับสนุนและบริหารงานศูนย์พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก   มีการส่งเสริมและ 250,000        250,000         250,000        เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา

เด็กเล็ก ก่อนเข้าสู่วัยเรียน และช่วยแบ่งเบา สนับสนุนให้เตรียม เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80

ภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไป ความพร้อมให้กับ ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

ทํางานนอกบ้าน เด็กปฐมวัย เด็กเล็กของเทศบาล

54 สานความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง   มีการจัดอบรมให้ 50,000         50,000          50,000         ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก กับผู้ปกครองเกี่ยว สามารถดูแลเด็กให้มีพัฒนา

กับการดูแลเด็กใน การที่เหมาะสมกับวัย

วัย 3 ขวบ

55 สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหาร   นักเรียนมีอาหาร 3,000,000     3,000,000      3,000,000     นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย กองการศึกษา

ระดับประถมศึกษา กลางวันที่มีคุณค่าทางอาหาร กลางวันที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามวัย

และหลักโภชนาการ

56 สนับสนุนอาหารเสิรม (นม) ให้แก่ เพื่อให้เด็กได้ดื่มอาหารเสริม (นม) นักเรียนได้รับอาหาร 2,360,000     2,360,000      2,360,000     นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย กองการศึกษา

นักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา ในการเสริมสร้างพัฒนาด้านร่างกาย เสริมนมทุกวัน เหมาะสมตามวัย

57 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง เพื่อให้เด็กในเขตเทศบาลได้มีประสบ  นักเรียนภายในเขต 100,000        100,000         100,000        นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ กองการศึกษา

การณ์นอกห้องเรียน เทศบาลได้รับความ มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ร้อยละ

รู้และประสบการณ์ 70 ของเด็กในเขตเทศบาล

58 โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ปิดภาคเรียนได้  เด็กและเยาวชน 50,000         50,000          50,000         เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้ กองการศึกษา

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ต้อง จํานวน 100 คน เข้า เกิดประโยชน์ ร้อยละ 70 ของ

ไปเรียนพิเศษไกลบ้าน ร่วมกิจกรรมวาดภาพ เด็กในเขตเทศบาล

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

59 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาครู  ฝึกอบรมและศึกษา 20,000         20,000          20,000         เด็กได้รับการพัฒนาและได้มี กองการศึกษา

และทัศนศึกษาดูงาน ยุคใหม่ ดูงานผู้ดูแลเด็ก และ ความรู้และประสบการณ์จาก

เจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มขึ้น

60 ส่งเสริมพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้พร้อมกับการ   มีการส่งผู้ดูแลเด็ก 150,000        150,000         150,000        เด็กได้รับการพัฒนาและได้มี กองการศึกษา

ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและเข้ารับการอบรม เปลี่ยนแปลง เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์จาก

และส่งเสริมบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มขึ้น

ให้ได้รับการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้นและ

ตรงสาขาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 3  พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

61 จัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์สําหรับศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กได้มีของเล่นไว้เสริม  เด็กมีสื่อ วัสดุและ 100,000        100,000         100,000        เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา

เด็กเล็ก พัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 70

และพี่เลี้ยงเด็กมีอุปกรณ์เสริมในการ ตามวัย ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

ดูแลเด็กเล็ก เด็กเล็กของเทศบาล

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 3  พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

62 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อม     ปรับปรุงศูนย์ 400,000        100,000         100,000        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ กองการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง ของกรมอนามัย 

63 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก และสาน   จัดให้มีงานวันเด็ก 50,000         50,000          50,000         ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ กองการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ ในวันเสาร์ที่สองของ สามารถดูแลเด็กให้มีพัฒนา

เด็ก เดือนมกราคม การที่เหมาะสมกับวัย

64 สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เด็กระดับประถมศึกษาได้มี    สนับสนุนวัสดุ 50,000         50,000          50,000         เด็กระดับประถมศึกษา กองการศึกษา

การสอนให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ประกอบการเรียน อุปกรณ์ให้กับโรงเรียน มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ

ในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ของเด็ก

ประถมศึกษาในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

65 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ   ประชาชนทั่วไปได้ 150,000        150,000         150,000        ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง กองการศึกษา

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิด ความจงรักภักดีต่อพระบาท

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อดุลยเดชมหาราช พระเกียรติและแสดง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

5 ธันวามหาราช ความจงรักภักดีใน อดุลยเดชมหาราช ร้อยละ 95 

วันที่ 5 ธันวาคม ของประชาชนในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ   ประชาชนทั่วไปได้ 100,000        100,000         100,000        ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง กองการศึกษา

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิด ความจงรักภักดีต่อพระนางเจ้า

เนื่องใจวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติและแสดง สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

12 สิงหามหาราชินี ความจงรักภักดีใน ร้อยละ 95 ของประชาชนในเขต

วันที่ 12 สิงหาคม เทศบาล

67 โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสร้าง   มีการส่งเสริมและ 20,000         20,000          20,000         ประชาชนได้รับประโยชน์จาก สํานักปลัดฯ

และพระราชเสาวนีย์ สิ่งแวดล้อมและพัฒนางานตามแนว พัฒนาโครงการตาม โครงการตามแนวพระราชดําริ

พระราชดําริ แนวพระราชดําริ และพระราชเสาวนีย์

68 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ     จัดงานประเพณี 500,000        500,000         500,000        ประชาชนรู้จักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

และวันสําคัญของชาติ เช่น วันลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการร่วมกัน และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย

วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น ให้ลูกหลานต่อไป อนุรักษ์ประเพณีไทย ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต

เทศบาล

69 การทําบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน   จัดให้มีการทําบุญ 50,000         50,000          50,000         ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

และร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดี ตักบาตรและรับพร อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร้อยละ

ของไทย วันขึ้นปีใหม่ 80 ของประชาชนในเขตเทศบาล

70 สนับสนุนประเพณีของท้องถิ่น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีของท้องถิ่น    สนับสนุนประเพณี 10,000         10,000          10,000         เทศบาลและประชาชนมีความ กองการศึกษา

ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป ของท้องถิ่น สัมพันธ์อันดีต่อกัน

71 สนับสนุนโครงการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม    สนับสนุนประเพณี 50,000         50,000          50,000         ประชาชนรู้จักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

การท่องเที่ยว ของท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย

ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 5  ส่งเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

72 ส่งเสริม สนับสนุน ชมรมออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ชมรมออกกําลังกาย ชมรมออกกําลังกาย 50,000        50,000        50,000       สมาชิกชมรมฯมีสุขภาพ กอง

มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมร่วมกัน แข็งแรง  มีสันทนาการร่วมกัน สาธารณสุขฯ

อย่างน้อยสัปดาห์

ละ 3 วัน  

73 โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน   จัดกีฬาเพื่อให้ 350,000        350,000         350,000        เยาวชนและและประชาชนมี กองการศึกษา

ทั่วไปหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เยาวชนและประชาชน สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลด

เพื่อช่วยป้องกันปัญหายาเสพติด มีสุขภาพที่แข็งแรงและ ปัญหายาเสพติดในชุมชนร้อยละ

ลดปัญหายาเสพติด 70 ของประชาชนในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 5  ส่งเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

74 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้มี   จัดกีฬาเพื่อเชื่อม 200,000        200,000         200,000        ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันและ สํานักปลัดฯ

กิจกรรมในด้านกีฬาร่วมกัน ในการ ความสัมพันธ์ระหว่าง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

สานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ชุมชนให้มีกิจกรรม สมบูรณ์

ร่วมกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 5  ส่งเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการศูนย์ออกกําลังกายของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีสถานที่ออก 1.จัดหาสถานที่ก่อสร้าง 200,000       200,000       200,000      ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย กองการศึกษา

กําลังกาย กําลังกาย  1 แห่ง ร้อยละ 70 ของประชากรในชุมชน

2.ดูแลศูนย์ออกกําลัง

กายให้สามารถใช้งาน

ได้ตลอด

76 จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีอุปกรณ์ในการ   จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ 25,000         25,000          25,000         ชุมชนมีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา สํานักปลัดฯ

เล่นกีฬาอย่างเพียงพอ กีฬาให้แก่ชุมชน ร้อยละ 80 ของนักเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

56 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

77 จัดประชุมประชาคม   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ   จัดประชุมเพื่อระดม 5,000           5,000           5,000             ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทํา สํานักปลัดฯ

เสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน ความคิดเห็น สํารวจ แผนพัฒนาเทศบาล

ปัญหาความต้องการ

เพื่อบรรจุไว้ในแผน

พัฒนาสามปี

78 การจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบ้าน   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ   จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับ 5,000           5,000           5,000             ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอ ทุกหน่วยงาน

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กําหนดแนวทางและแก้ปัญหาของ ปญัหาของชุมชนเพื่อ ปัญหาความต้องการภายในชุมชน

ชุมชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันหาแนวทางใน

การแก้ไข

  เชิญชวนประชาชนที่

สนใจเข้าร่วมประชุม

เสวนา

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

61 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

79 ส่งเสริมให้ความรู้ถึงหน้าที่การเมือง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ   ประชาสัมพันธ์เพื่อ 10,000         10,000         10,000          ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและ สํานักปลัดฯ

การปกครอง และการเป็นพลเมืองที่ดี ในสิทธิหน้าที่ของตนเองในการดํารง เสริมสร้างความเข้าใจ บรรทัดฐานทางสังคม และมีส่วน

การไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น และระบบการ ในสิทธิและหน้าที่ ร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น

เลือกตั้งที่ถูกต้อง และสามารถรเรียกร้องสิทธิที่ตนพึง

มพีึงได้ร้อยละ 50 ของกฎหมาย

 และประชาชนทั้งหมด

80 การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็น   เตรียมการจัดการ - - 300,000        ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน สํานักปลัดฯ

ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เลือกตั้งให้เป็นไปตาม สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการเลือก

  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ ระเบียบของ กกต. ตั้งมากขึ้น

เลือกตั้ง   จัดทําสื่อเพื่อรณรงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

ให้ประชาชนในเทศบาล มากขึ้น

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

81 โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นขั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลมี  มอบเจ้าหน้าที่ที่เป็น 30,000         30,000         30,000          ประชาชนได้รับบริการจาก สํานักปลัดฯ

พื้นฐาน (จ.ป.ฐ.) ความรู้ ความชํานาญในการจัดเก็บ ตัวแทนของชุมชนที่ผ่าน เทศบาลถูกต้องตามเป้าหมาย

และได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับ การอบรมเกี่ยวกับการ ร้อยละ 50 ของประชากรในเขต

ความเป็นจริง จัดเก็บข้อมูล จ.ป.ฐ. เทศบาล

ดําเนินการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

61 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี   เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ   ผู้สูงอายุได้ได้รับความ 400,000       400,000       400,000        ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ สํานักปลัดฯ

ชีวีมีสุข ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนา รู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จิตใจและร่างกายถูกต้องตามเป้า

สุขภาพจิตกลุ่มผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความ ได้อย่างเหมาะสม หมาย ร้อยละ 80 ของประชากร

สามัคคี สร้างขวัญและกําลังใจในกลุ่ม ในเขตเทศบาล

ผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการจัดตั้ง และพัฒนากองทุนของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

83 สนับสนุนโครงการหนึ่งชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น   ส่งเสริมการผลิตเพื่อ 50,000         50,000         50,000          ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ สํานักปลัดฯ

หนึ่งผลิตภัณฑ์ เอกลักษณ์ของชุมชน และช่วย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ 50 ของประชากรในเขตเทศบาล

เพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนให้กับชุมชน ชุมชน จํานวน   2

ผลิตภัณฑ์

84 ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดย เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มผลผลิต   จัดฝึกอบรมเพื่อให้ 10,000         10,000         10,000          ประชาชนมีผลผลิตทางการ สํานักปลัดฯ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ทางการเกษตรที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ความรู้และพัฒนาอาชีพ เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ของ

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ ผลผลิตการเกษตรทั้งหมดของ

เกษตร ชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

61 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 4  สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

85 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ , เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์   ให้การสงเคราะห์ผู้สูง 2,754,000     2,754,000     2,754,000     ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์ สํานักปลัดฯ

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ , ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับความ อายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100

ช่วยเหลือ เอดส์ ในเขตเทศบาล ของผู้สูงอายุ , คนพิการ,ผู้ติดเชื้อ

เอดส์ทั้งหมดในเขตเทศบาล

86 จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีที่อยู่   สํารวจผู้ที่ไม่มีที่อยู่ - 2,000,000     - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ

สังคม อาศัยที่ถาวรและราคาถูก อาศัยเป็นของตนเอง ร้อยละ 40 ของผู้ที่ไม่ที่อยู่อาศัย

และสร้างบ้านราคาถูก

ให้กับผู้ด้อยโอกาส

87 ตั้งครรภ์ปลอดภัย  ใส่ใจลูกน้อย เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแล 1.สํารวจข้อมูลหญิงตั้ง 20,000         20,000         20,000          หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อน กองสาธารณสุข

ก่อนคลอดตามเกณฑ์ ครรภ์ คลอดตามเกณฑ์ร้อยละ 90

2.ติดตามเยี่ยมบ้าน

3.รายงานผล

88 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กฉลาดสมวัย เพื่อให้เด็ก0- 5ปีมีพัฒนาการสมวัย 1.สํารวจเด็ก 0-5ปี 20,000         20,000         20,000          เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย กองสาธารณสุข

2.ติดตามเยี่ยมเด็กและ ร้อยละ90

ประเมินพัฒนาการ เด็ก0-5 ปีที่มีปัญหาด้าน

3.ส่งต่อเด็กที่มปีัญหา พัฒนาการได้รับการดูแลร้อยละ

ให้ได้รับการดูแล 100

4.ติดตามหลังการส่งต่อ

89 สนับสนุนชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อให้ชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์มีกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 30,000         30,000         30,000          ผู้ติดเชื่อเอดส์ได้รับการดูแล กองสาธารณสุข

อย่างต่อเนื่อง ให้ชมรมฯ อย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

61 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

90 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล   ปิดประชาสัมพันธ์ 3,000           3,000           3,000           ประชาชนทราบแหล่งว่างงาน  สํานักปลัดฯ

แหล่งงาน ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานและ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ของผู้ที่ไม่

แรงงาน การรับสมัครงาน มีงานทํา 

91 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มี   ฝึกอบรมอาชีพระยะ 50,000         50,000         50,000          ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ สํานักปลัดฯ

ของชุมชนย่อยในการฝึกอาชีพ ประสบการณ์และมีการเรียนรู้ในการ สั้นให้ประชาชนผู้สนใจ 50  ของรายได้ทั้งหมด

พัฒนาปรับปรุงอาชีพให้ทันสมัยกับ   ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ยุคสมัยและเพิ่มรายได้ ประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

61 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

92 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้การดําเนินงานของเทศบาล     ออกหน่วยให้ 70,000            70,000           70,000          ประชาชนที่มารับบริการได้รับความ สํานักปลัดฯ

มีความโปร่งใส และเป็นธรรม บริการแก่ประชาชน สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 80 ของ

เพื่อให้ประชาชนสามารถรับการบริการ ทุกชุมชนภายในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล

ของเทศบาลได้อย่างทั่วถึง เทศบาล

93 โครงการตามนโยบายกระทรวง เพื่อให้การดําเนินงานของเทศบาล   สนับสนุนการ 10,000            10,000           10,000          ประชาชนได้รับบริการที่เป็นธรรม สํานักปลัดฯ

มหาดไทย มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ดําเนินงานโครงการ และโปร่งใสจากเทศบาล ร้อยละ 60

ตามนโยบายของ ของประชาชนในเขตเทศบาล

กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร/การบริหารงานบุคคล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

94 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์   ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ 300,000          300,000         300,000        เจ้าหน้าที่นําประสบการณ์ที่ได้ ทุกหน่วยงาน

และทัศนศึกษาดูงานตามภารกิจและ ในการพัฒนา และปรับปรุงงาน การฝึกอบรมประชุม รับมาปรับปรุงการทํางาน

หน้าที่สําหรับผู้บริหาร สมาชิกและ ของเทศบาล สัมมนาศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

พนักงานเทศบาล สําหรับผู้บริหาร การดําเนินงาน

สมาชิกและพนักงาน

เทศบาล

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

66

ยุทธศาสตร์ที่ 5



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร/การบริหารงานบุคคล

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

95 สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ สนับสนุนบุคลากร 250,000          250,000         250,000        เจ้าหน้าที่ทํางานมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงาน

ปริญาตรีและปริญญาโท ปฏิบัติงาน ให้ได้รับการศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของ

ในระดับที่สูงขึ้น เป้าหมายการดําเนินงาน

96 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพ   จัดฝึกอบรมและ 300,000          300,000         300,000        บุคลากรมีการทํางานเป็นทีมได้ดี สํานักปลัดฯ

ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ศกึษาดูงานเพื่อ ขึ้น ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการ

เพิ่มพูนความรู้และ ดําเนินงาน

ศักยภาพของ

บุคลากร

97 โครงการ 5 ส เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการ  จัดกิจกรรมฝึกอบรม 50,000            50,000           50,000          บุคลากรสามารถพัฒนาบริหารจัดการ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพในการ 5 ส ให้แก่บุคลากร งานบริหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ทํางาน ทต.ดอนเจดีย์ อย่างต่อเนื่อง

  กําหนดวันจัดทํา

กิจกรรม 5 ส. 

ภายในสํานักงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

66

ยุทธศาสตร์ที่ 5



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนารายได้เทศบาล

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

98 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีด้วย   ปรับปรุงระบบ 1,500,000        -                -              ประชากรได้รับบริการที่สะดวก กองคลัง

ทะเบีนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะทําให้ แผนที่ภาษีและ รวดเร็ว และแม่นยํา คิดเป็นร้อยละ

ภูมิศาสตร์(GIS) การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา ทะเบียนทรัพย์สิน  85 ของประชาชนที่มารับบริการ

และเพิ่มรายได้มากขึ้น

99 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ตรงตาม   จัดเก็บภาษีได้ตาม 15,000            15,000           15,000          ประชาชนเข้าใจและรู้หน้าที่ กองคลัง

จัดเก็บรายได้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยว เป้าหมาย และถูกต้องตามระเบียบ วิธี เป้าหมายและมีฐาน ในการเสียภาษีให้แก่รัฐ

กับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การเสียภาษีและการขอใบอนุญาต ข้อมูลที่ทันสมัย ร้อยละ 90 ของประชากรที่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

100 โครงการสํารวจบุคคลในบ้านและ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร   ปรับปรุงข้อมูล 10,000            10,000           10,000          ประชาชนได้รับการบริการที่ถูกต้อง สํานักปลัดฯ

ปรุงปรับรายการทะเบียนราษฎร ให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง ทางทะเบียนราษฎร ตรงกับข้อมูล 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อให้บริการได้

และบริการประชาชน ตรงกับความถูกต้อง

101 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อให้การบริการประชาชนสะดวก   ก่อสร้างปรับปรุง 15,000,000      5,000,000       2,000,000     ประชาชนได้รับบริการที่เป็นธรรม สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ และรวดเร็วขึ้น สํานักงานเทศบาล และโปร่งใสจากเทศบาล ร้อยละ 80

ตําบลดอนเจดีย์ ของประชาชนในเขตเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

66

ยุทธศาสตร์ที่ 5



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

102 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้มี   จัดซื้อวัสดุ 100,000          100,000         100,000        ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก ทุกหน่วยงาน

ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล ความรวดเร็ว แม่นยําขึ้น ครุภัณฑ์ รวดเร็ว และถูกต้อง

103 จัดซื้อรถโดยสาร เพื่อใช้งานพิธีการต่างๆ ของเทศบาล    รถยนต์โดยสาร 1,138,000        - - สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) 

104 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน เพื่อใช้งานออกสํารวจตรวจงานก่อสร้าง    รถยนต์บรรทุก 510,000          - -   สามารถใช้งานออกสํารวจ ตรวจสอบ กองช่าง

ขับเคลื่อน 2 ล้อ และงานพิธีการต่างๆ ของเทศบาล (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 งานได้ มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น

ล้อ แบบธรรมดา

พร้อมหลังคา

อลูมิเนียม 1 คัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

105 จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานมีแผนในการบริหาร จํานวน 1 เล่ม - 10,000           - เทศบาลสามารถให้บริการประชาชน สํานักปลัดฯ

และการสื่อสาร จัดการสําหรับรองรับการพัฒนางาน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมทั้งสามารถสืบค้นข้ออย่าง

รวดเร็วและแม่นยํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

66

ยุทธศาสตร์ที่ 5



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

106 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว    จัดซื้อครุภัณฑ์ 60,000            30,000           30,000          ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ทุกหน่วยงาน

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คอมพิวเตอร์ 4 ชุด สะดวก และถูกต้องแม่นยํา

คิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากร

ในเขตเทศบาล

107 ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบการทํางานของเครือข่าย  ปรับปรุงดูแลระบบ 20,000            20,000           20,000          เทศบาลสามารถติดต่อประสานงาน สํานักปลัดฯ

ไม่หยุดชะงักงัน เครือข่ายให้เป็น กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้

สามารถใช้งานได้ อย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลที่ทันต่อ

และทันสมัย เหตุการณ์

108 ปรับปรุงซ่อมบํารุงเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าว   ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000          100,000         100,000        แต่ละครัวเรือนได้รับฟังข้อมูล สํานักปลัดฯ

สารที่ชัดเจนและรวดเร็ว เสียงตามสายให้ใช้ ข่าวสารที่ชัดเจน และรวดเร็ว

งานได้อย่างมี ร้อยละ 90 ของครัวเรือน

ประสิทธิภาพ

109 พัฒนาระบบการประชาสมัพันธ์ของ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล   พัฒนาระบบการ 100,000          100,000         100,000        ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สํานักปลัดฯ

เทศบาล ข่าวสาร และการดําเนินงานของ ประชาสัมพันธ์ให้ ข่าวสารและการดําเนินงาน

เทศบาล และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มีความแม่นยํา ของเทศบาลและหน่วยงาน

รวดเร็ว ชัดเจน และ ภาครัฐอื่นๆ ร้อยละ 90 ของ

มีความทันสมัย ประชากรในเขตเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

66

ยุทธศาสตร์ที่ 5



ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

110 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน เพื่อสามารถตรวจสอบหาผู้กระทํา   ชุมชนภายในเขต 100,000        100,000       100,000       ประชาชนได้รับความคุ้มครอง สํานักปลัดฯ

ความผิด และความเคลื่อนไหวที่อาจ เทศบาลทั้ง 5 ชุมชน เพิ่มขึ้น และสามารถหาหลักฐาน

เป็นอันตรายต่อประชาชนไ ผู้กระทําความผิดได้รวดเร็วขึ้น

ร้อยละ 85 ของคดีที่เกิดขึ้น

111 เฝ้าระวังการเกิดเหตุจากธรรมชาติและ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเหตุการณ์ ชุมชนภายในเขต 25,000         25,000         25,000         ครัวเรือนได้รับทราบข้อมูล สํานักปลัดฯ

ภัยทางสังคม ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้ เทศบาลทั้ง 5 ชุมชน ข่าวสารเพื่อเตือนภัย ร้อยละ

เตรียมความพร้อม สําหรับป้องกัน 70 ของครัวเรือนในเขต

ได้ทันเหตุการณ์ เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2  การจัดให้มีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

112 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิดใช้ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุของการสัญจร ติดตั้งสัญญาณไฟ 40,000         40,000         40,000         ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

พลังงานแสงอาทิตย์ ไป - มา บริเวณทางแยกต่างๆ กระพริบถนนภายใน การสัญจรไป-มา คิดเป็นร้อยละ

ชุมชนเขตเทศบาล  70 ของประชาชนที่ใช้ถนน

113 ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุของการสัญจร   ปรับปรุงไฟสัญญาณ 50,000         50,000         50,000         ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

ไป - มา บริเวณทางแยกต่างๆ จราจร จํานวน 1 จุด การสัญจรไป-มา คิดเป็นร้อยละ

 70 ของประชาชนที่ใช้ถนน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา

68

ยุทธศาสตร์ที่ 6



ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2  การจัดให้มีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

114 ปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน   ปรับปรุงระบบ 100,000        100,000       100,000       ประชาชนที่ใช้การจราจรบนท้อง สํานักปลัดฯ

จราจรในเขตเทศบาล  ถนนได้รับความปลอดภัยร้อยละ

จํานวน 1 โครงการ 65 ของการจราจรบนท้องถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557
(บาท) (บาท) (บาท)

115 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 100,000        100,000       100,000       ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ สํานักปลัดฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทัน จํานวน 15 ชิ้น ทันเหตุการณ์ ร้อยละ 70

ท่วงที ของประชากรในเขตเทศบาล

116 จัดซื้อถังเคมีภัณฑ์ เพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในเขต จัดซื้อถังเคมีภัณฑ์ 50,000         50,000         45,000         ประชาชนสามารถป้องกันเหตุ สํานักปลัดฯ

เทศบาล จํานวน 30 ถัง ได้เบื้องต้น ร้อยละ 70 ของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

117 ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน   ปรับปรุงรถยนต์ 100,000        - -              ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ สํานักปลัดฯ

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา บรรทุกน้ําเอนก  ได้ทันเหตุการณ์ ร้อยละ 70 

ประสงค์ 1 คัน ของประชากรในเขตเทศบาล

118 ปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องใช้ในงาน  ซ่อมแซม เครื่องมือ 200,000        200,000       200,000       ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ สํานักปลดัฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องใช้ในงาน ได้ทันเหตุการณ์ ร้อยละ 75 

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ป้องกันและบรรเทา ของประชากรในเขตเทศบาล

สาธารณภัย

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที 3 การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

119 ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน   จัดส่งพนักงานดัง 10,000         10,000         10,000         เจ้าหน้าที่ทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิง เพลิงเข้ารับการฝึก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ของ

อบรมเพิ่มศักยภาพ เป้าหมายการดําเนินงาน

120 ฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อให้ อปพร. เจ้าหน้าที่ ประชาชน   ฝึกอบรมอาสาสมัคร 150,000        150,000       150,000       เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถ สํานักปลัดฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการป้องกัน ได้ทบทวนความรู้และสามารถป้องกัน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ป้องกันภัยได้ ร้อยละ 70 

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

121 ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานป้องกันและ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ    จัดอบรมอย่างน้อย 40,000         40,000         40,000         ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ สํานักปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย งาน ปีละ 1 ครั้ง ได้ทันเหตุการณ์ ร้อยละ 65

ของประชากรในเขตเทศบาล

122 ฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้    จัดอบรมอย่างน้อย 50,000         50,000         50,000         ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการ สํานักปลัดฯ

(OTOS) กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ปีละ 1 ครั้ง ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 4  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

123 ให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง    เพื่อให้ความรู้ความ 100,000        100,000       100,000       ประชาชนได้รับความรู้ความ สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติดให้เกิดความตระหนัก เข้าใจต่อโทษและพิษภัย เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ต่อโทษของยาเสพติด ของยาเสพติด ร้อยละ 65 ของประชาชนใน
เขตเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 4  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557

(บาท) (บาท) (บาท)

124 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ผูกพันสีขาว   พ่อ-แม่-ลูกและประชาชน ในเขต   สมาชิกในครอบครัวทํา 20,000         20,000         20,000           สมาชิกในครอบครัวเห็นความ สํานักปลัดฯ

เทศบาลรับการอบรมและทํากิจกรรม กิจกรรมเพื่อสร้างความ สําคัญของครอบครัวมีการแสดง

ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน สัมพันธ์ มีการแสดงบท บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิก

ของคนในครอบครัวและให้ตระหนักต่อ บาทหน้าที่ของการเป็น ในครอบครัว

โทษของยาเสพติด สมาชิกในครอบครัวที่ดี

และตระหนักถึงโทษ

ของยาเสพติด

125 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    จัดอบรมเผยแพร่ 50,000         50,000         50,000         ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษ สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ 5 รั้วปัองกัน โทษของยาเสพติด ความรู้แก่ประชาชน ภัยและผลกระทบของยาเสพติด

*รั้วชายแดน   เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสํานึก และเยาวชน และร่วมกันต่อต้าน แก้ไขปัญหา

*รั้วชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด    ผลิตสื่อต่างๆ เพื่อ ยาเสพติด

*รั้วสังคม ในชุมชน เผยแพร่ความรู้และ

*รั้วโรงเรียน   เพื่อสร้างแกนนําในการผนึกกําลัง ประชาสัมพันธ์

*รั้วครอบครัว ของประชาชน องค์กร ประชาชนในการ    จัดนิทรรศการต่อ

ร่วมคิด รว่มทํา ร่วมกันตรวจสอบและ ต้านยาเสพติด

แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 5  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557
(บาท) (บาท) (บาท)

126 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมแก่ เพื่อเป็นการส่งเสริม  พัฒนาจิตใจของ ประชาชนภายในชุมชน 25,000         25,000         25,000         ประชาชนในเขตเทศบาลลดการ กองการศึกษา

ประชาชนทั่วไป ประชาชนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง ในเขตเทศบาล ขัดแย้ง และอยู่ร่วมกันในสังคม

มีคุณภาพ อย่างเป็นสุข

127 โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและ เพื่อปลูกฝัง อบรม สั่งสอนศีลธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000         20,000         20,000         พนักงานเทศบาลมีความรัก สํานักปลัดฯ

จริยธรรมแก่พนักงาน จริยธรรมให้พนักงานได้ทําหน้าที่ของ เทศบาล พนักงาน และ ความสามัคคี ต่อเพื่อนร่วมงาน 

ตนเองได้ถูกต้องและโดยชอบธรรม พนักงานจ้าง และต่อองค์กร

128 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน    ให้การสนับสนุนการ 50,000         50,000         50,000         ประชาชนได้มีการขัดเกลาจิตใจที่ดี กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา ในวันสําคัญของพุทธศาสนา จัดกิจกรรมในด้านพระ

พุทธศาสนา

ที่
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์โครงการ
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