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บัญชีประสานแผน

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพื่อใหการสงน้ําไปใชในภาค -กอสรางวางทอลอด ค.ส.ล. ขนาด 3,100,000 -          -          -          รอยละของทอ ประชาชนที่ประกอบอาชีพดาน ทต.ดอนเจดีย

ทอลอด ค.ส.ล. ทางเชื่อมถนน เกษตรกรรมและการระบายน้ําใน Ø 1.00 ม. ทางเชื่อมขนาดผิวถนน ระบายน้ําที่ได การเกษตรมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

รอบองคพระบรมราชานุสรณ ชวงฤดูการน้ําหลาก ของประชาชน หินคลุกกวาง 4.00 ม.พรอม มาตรฐาน ไดสะดวกยิ่งขึ้น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดาน ไดสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น แกปญหา ดาดคอนกรีตหนาทอจํานวน 13 จุด ของกรมโยธาธิการ การระบายน้ําในเขตชุมชน

ทิศเหนือและทิศตะวันออก การขาดแคลนน้ําในทางการเกษตร -ทางเชื่อมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. และผังเมือง มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น

ของประชาชนในเขตเทศบาล กวาง 4.00 ม. จํานวน 4 จุด 

-กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

Ø1.00 ม. ความยาวรวม 60 เมตร

พรอมบอพักค.ส.ล. ของบอ1.00 ม.

พรอมบอพัก ค.ส.ล. ของทอØ 1.00 ม.

จํานวน 3 บอ มีความยาวรวม 63 ม.

บริเวณทางโคงริมถนนทิศตะวันออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีประสานแผน

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 กอสรางปรับปรุงระบบระบาย เพื่อแกไขปญหาในการระบายน้ํา กอสรางวางทอระบายน้ําค.ส.ล. -          2,282,000 -          -          รอยละของทอ การระบายน้ําเสียภายในชุมชน ทต.ดอนเจดีย

น้ําเสียริมถนนไชยานุภาพ เสียที่มีรองน้ําขนาดเล็กและอุดตัน Ø 1.00 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ระบายน้ําที่ได ไดสะดวก รวดเร็ว ลดปญหา

ฝงทิศใต มีความยาวรวมกันไมนอยกวา มาตรฐานของกรม น้ําทวมขังและแหลงเพาะพันธุ

220 ม. โยธาธิการและ ยุงลายได

ผังเมือง
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อเปนการดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมเปลี่ยนดวงโคม สายเมน 150,000    150,000    150,000    150,000    รอยละของ ไฟฟาสาธารณะริมถนนที่มีอยู กองชาง

อุปกรณระบบไฟฟาสองสวาง ดวงโคมและอุปกรณไฟฟาตางๆ ไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตางๆ ของ ไฟฟาสาธารณะ สามารถใชงานไดอยางมี

สาธารณะริมถนนสายตางๆ และ ที่มีอายุการใชงานมานานใหอยู ระบบไฟฟาสาธารณะริมถนนสาย ที่ใชงานได ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ

ขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ ในสภาพใชงานไดตามปกติและ ตางๆ และขยายเขตไฟฟาริมถนนที่ สัญจรไปมาบนถนนในเวลา

ภายในเขตเทศบาล ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก ยังไมมีไฟฟาสาธารณะ กลางคืนไดสะดวกปลอดภัยลด

ครัวเรือน ปญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมได

2 ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง เพื่อเปนการเพิ่มระบบสองสวาง ติดตั้งเสาเหล็กอาบกัลวาไนท 200,000    725,000    500,000    500,000    รอยละของ มีระบบไฟฟาสาธารณะครอบ กองชาง

สาธารณะริมถนนภาย ริมถนนสาธารณะใหครอบคลุม สูง 3.50-5.00 ม. พรอมกิ่งเดี่ยว ถนนที่มีไฟฟา คลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลมากขึ้น

ในเขตเทศบาล ทั่วถึงของถนนทุกสายในเขต โคมหลอด LED 30 วัตต สาธารณะติดตั้ง ประชาชนสัญจรไปมามีความ

เทศบาล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน

3 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลในการดูแล บํารุง มีบุคคลในการดูแล บํารุงรักษา 324,000    324,000    324,000    324,000    รอยละ 90 ของ ไฟฟาสาธารณะที่มีอยูใชงานได กองชาง

ปฏิบัติงานดานการดูแล บํารุง รักษาดวงโคมและซอมแซมอุปกรณ ซอมแซมอุปกรณไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาสาธารณะที่ ประชาชนสัญจรไปมาบนถนนใน

รักษาและซอมแซมอุปกรณ ไฟฟาสาธารณะใหอยูในสภาพ ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ ใชงานได เวลากลางคืนสะดวก ปลอดภัย 

ไฟฟาสาธารณะ ใชงานไดตามปกติ จํานวน 3 คน ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรมได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 เพื่อใหประชาชนมีถนนไดมาตรฐาน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. -          -          -          866,800    รอยละของถนน ประชาชนในชุมชนมีถนนได กองชาง

ภายในชุมชนสันติสุข (ตอจาก ปลอดฝุนใชสัญจรไป-มาไดสะดวก หนา0.15 ม.ระยะความยาว 394 ม. ที่ไดมาตรฐาน มาตรฐาน ปลอดฝุน ลดมลภาวะ

โครงการเดิมไปทางทิศใต) เริ่มตน รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปญหา ไหลทางลงหินคลุกขางละ 0.50 ม. ของกรมโยธาธิการ ทางอากาศ และใชสัญจรไป-มา

จากทางแยกถนนใกลสะพาน อุบัติเหตุ พรอมติดตั้งปายเตือนจราจร และผังเมือง ไดสะดวก ปลอดภัย และลด

ค.ส.ล. อบต.ดอนเจดียถึงประตูน้ํา อุบัติเหตุไดมากขึ้น

สุดคลองสงน้ํา 15

5 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนในการ ซอมแซมผิวจราจรถนนแบบ ค.ส.ล. 250,000    250,000    250,000    250,000    รอยละของถนน ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนน กองชาง

สายตางๆ ภายในเขตเทศบาล สัญจรไป-มาไดสะดวกปลอดภัย ลาดยางมะตอย หรือหินคลุกภายใน ที่ไดมาตรฐาน ใชสัญจรไป-มาไดสะดวกและ

ที่มีการชํารุด เขตเทศบาลที่มีการชํารุด ของกรมโยธาธิการ ปลอดภัยลดปญหาอุบัติเหตุได

และผังเมือง ตลอดทั้งป

6 ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาทออุดตันน้ําทวมขัง ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 200,000    200,000    200,000    200,000    รอยละของทอ การระบายน้ําเสียภายในชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. และเปนการปรับปรุงใหการระบาย ฝารางระบายน้ําทอระบายน้ําบอพัก ระบายน้ําที่ได มีประสิทธิภาพ ลดปญหาทอ

พรอมฝาปด ค.ส.ล.ริมถนนสาย น้ํามีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ค.ส.ล. พรอมฝาปดที่มีปญหาอุดตัน มาตรฐานของกรม อุดตัน น้ําทวมขังในพื้นที่เขต

ตางๆ ภายในเขตเทศบาล หรือชํารุดริมถนนสายตางๆ ภายใน โยธาธิการและ เทศบาล

เขตเทศบาล ผังเมือง

7 โครงการกอสรางขยายถนน เพื่อแกไขปญหาถนนภายในชุมชนที่ กอสรางขยายผิวการจราจร 982,000    -          -          -          รอยละของถนน ประชาชนในชุมชนมีถนน กองชาง

ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู คับแคบ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใหการ กวาง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน ใชสัญจรไป-มาไดสะดวกและ

สัญจรไป-มาสะดวก วางทอลอดถนน ขนาด Ø 1.00 ม. ของกรมโยธาธิการ ปลอดภัยลดปญหาอุบัติเหตุ

ระยะความยาว 68 ม. และผังเมือง

พรอมราวกันตก ค.ส.ล.
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8 กอสรางปรับปรุงระบบระบาย เพื่อแกไขปญหาในการระบายน้ํา กอสรางวางทอระบายน้ําค.ส.ล. -          -          -          2,282,000 รอยละของทอ การระบายน้ําเสียภายในชุมชน กองชาง

น้ําเสียริมถนนไชยานุภาพ เสียที่มีรองน้ําขนาดเล็กและอุดตัน Ø 1.00 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ระบายน้ําที่ได ไดสะดวก รวดเร็ว ลดปญหา

ฝงทิศใต มีความยาวรวมกันไมนอยกวา มาตรฐานของกรม น้ําทวมขังและแหลงเพาะพันธุ

220 ม. โยธาธิการและ ยุงลายได

ผังเมือง

9 โครงการกอสรางปรับปรุงทอ เพื่อใหมีระบบระบายน้ํา กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -          -          -          1,320,000 รอยละของทอ การระบายน้ําเหมืองดาดคอนกรีต กองชาง

ระบายน้ํา บอพัก ทางเทา และ เหมืองดาดคอนกรีต รอบพระบรม Ø 1.00 ม. เชื่อมตอเหมืองดาด ระบายน้ําที่ได รอบพระบรมราชานุสรณฯ เปน

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณซุมประตู ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร คอนกรีตดานทิศเหนือกับทิศใต มาตรฐานของกรม ไปดวยความสะดวก และมีภูมิทัศน

ถนนทางเขาพระบรมราชานุสรณ มหาราช มีความสะดวกยิ่งขึ้น พรอมบอพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม โยธาธิการและ ที่สวยงามมากขึ้น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไมนอยกวา 80 ม. ซอมแซมถนน ผังเมือง

(ประตูทิศตะวันตก) ทางเทา และภูมิทัศนใหคืนสภาพ

ใชงานไดตามปกติ

10 กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 1. เพื่อใหการสัญจรไปมา การกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 5,176,000 -          -          -          รอยละของถนน 1. ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ทอระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. สะดวก ทอระบายน้ําค.ส.ล. บอพัก ค.ส.ล. ทอระบายน้ําที่ผาน สัญจรไป-มาไดสะดวก และ

และทางเทาถนนเทศบาลซอย 4 2. เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง พรอมทางเทาถนนเทศบาลซอย 4 เกณฑมาตรฐาน ปลอดภัย 

3. เพื่อใหประชาชนมี ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ของกรมโยธา 2. สภาพเศรษกิจในชุมชน

ทางเทาสัญจรอยางปลอดภัย ระยะความยาว  255 เมตร ธิการและผังเมือง ดีขึ้นเพราะมีเสนทางคมนาคม

หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร สะดวกมากขึ้น

รวมกันไมนอยกวา 1,530 ม
2

3. ลดปญหาน้ําทวมขังบนถนน

กอสรางวางทอระบบระบายน้ํา และบานเรือนของประชาชน

ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตรพรอมบอพัก



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 90 ยุทธศาสตรที่ 1

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพื่อใหการสงน้ําไปใชในภาค -กอสรางวางทอลอด ค.ส.ล. ขนาด -          -          -          3,100,000 รอยละของทอ ประชาชนที่ประกอบอาชีพดาน กองชาง

ทอลอด ค.ส.ล. ทางเชื่อมถนน เกษตรกรรมและการระบายน้ําใน Ø 1.00 ม. ทางเชื่อมขนาดผิวถนน ระบายน้ําที่ได การเกษตรมีน้ําใชเพื่อการเกษตร

รอบองคพระบรมราชานุสรณ ชวงฤดูการน้ําหลาก ของประชาชน หินคลุกกวาง 4.00 ม.พรอม มาตรฐาน ไดสะดวกยิ่งขึ้น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดาน ไดสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น แกปญหา ดาดคอนกรีตหนาทอจํานวน 13 จุด ของกรมโยธาธิการ การระบายน้ําในเขตชุมชน

ทิศเหนือและทิศตะวันออก การขาดแคลนน้ําในทางการเกษตร -ทางเชื่อมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. และผังเมือง มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น

ของประชาชนในเขตเทศบาล กวาง 4.00 ม. จํานวน 4 จุด 

-กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

Ø1.00 ม. ความยาวรวม 60 เมตร

พรอมบอพักค.ส.ล. ของบอ1.00 ม.

พรอมบอพัก ค.ส.ล. ของทอØ 1.00 ม.

จํานวน 3 บอ มีความยาวรวม 63 ม.

บริเวณทางโคงริมถนนทิศตะวันออก

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีถนน -กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง - - 3,000,000 -          -รอยละของถนน ประชาชนมีถนนไดมาตรฐาน กองชาง

ดาดคอนกรีตเหมืองสงน้ําเพื่อการ ไดมาตรฐาน และปลอดฝุนละออง 4.00 ม. หนา0.15 ม. ระยะความยาว ที่ผานเกณฑ สัญจรไป - มา ไดสะดวก ปลอดฝุน

เกษตรภายในชุมชนดอนประดู และการสงน้ําเพื่อการเกษตร 460 ม. ไหลทางหินคลุกขางละ มาตรฐานของ ละออง มีเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร

สะดวก รวดเร็ว 0.50 ม. บดอัดแนน กรมโยธาธิการ ที่ไดมาตรฐาน สงน้ําไดรวดเร็ว

-กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตปากกวาง และผังเมือง ลดปญหาการตื้นเขินของทางน้ํา

2.00 ม. กนกวาง 0.80 ม. ความลึก -รอยละของ

เฉลี่ย 1.00-1.20 ม. พรอมทางเชื่อม เหมืองสงน้ําที่ได

วางทอลอด ค.ส.ล.Ø 0.60 ม. มาตรฐานของ

ดาดคอนกรีตหนาทอทางเชื่อมกวาง กรมชลประทาน

4 ม. จํานวน 2 แหง



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 91 ยุทธศาสตรที่ 1

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาระบบระบายน้ํา กอสรางระบายน้ําความยาวรวม -          4,000,000 -          -          รอยละของระบบ ประชาชนในเขตเทศบาล มีความ กองชาง

พรอมปรับปรุงผิวจราจร ถนน ใหมีสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไมนอยกวา 1,200 ม. ปรับปรุง ระบายน้ําที่ได รวดเร็วในการระบายน้ํา น้ํา

ซอยสามัคคีจากบานนางสุมาลย และการสัญจรไป-มา ไดสะดวก ผิวจราจรดวยแอสฟสซติกคอนกรีต มาตรฐาน ไมทวมขัง และการสัญจรไป-มา

เนตรสวาง ถึงบานนางฉันทนา ปลอดภัย ลดปญหาหารเกิด ผิวจราจรกวาง 4.20 - 5.00 ม. ของกรมโยธาธิการ มีความสะดวก ปลอดภัย

มณีแสง อุบัติเหตุ ยาวประมาณ 1,250 ม. หรือพื้นที่ และผังเมือง ลดปญหาอุบัติเหตุ

ไมนอยกวา 5,600 ตร.ม.

14 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลในการดูแล รักษา มีบุคคลในการดูแล รักษาถนน 216,000    216,000    216,000    216,000    รอยละ70ของถนน ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนน กองชาง

ปฏิบัติงานดูแล บํารุงรักษาถนน ถนน ทางเทา รางระบายน้ํา ทางเทา รางระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. ทางเทา รางระบาย ใชสัญจรไป-มาไดสะดวกปลอดภัย

ทางเทา รางระบายน้ํา บอพัก บอพัก ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตก และราวเหล็กกันตก น้ํา บอพัก ค.ส.ล. และมีราวเหล็กกันตก ลดปญหา

ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตก รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนน รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนน ราวเหล็กกันตกที่ใช อุบัติเหตุ มีรางระบายน้ํา และ

รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนน จํานวน 2 คน งานได และรอยละ บอพักที่สามารถใชงานได และ

80 ของประชาชน ไมกอใหเกิดอันตรายแกผูผานไปมา

ในเขตเทศบาลที่พึง เกาะกลางถนนมีความเปนระเบียบ

พอใจตอการปฏิบัติ เรียบรอย และสวยงาม

งาน

15 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรม เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณพระบรม ดูแล บํารุง รักษา  สวนสาธารณะ 100,000    100,000    100,000    100,000    จํานวนกิจกรรม ภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชา สํานักปลัดฯ/

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร สวนหยอมบริเวณพระบรมราชา ที่เกี่ยวกับการ นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองชาง

มหาราช มหาราชสวยงาม เปนการสงเสริม นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดูแล บํารุง รักษา ไดรับการปรับปรุง ดูแล รักษา

ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวทาง โดยทํางานรวมกันกับหนวยงาน ภูมิทัศนบริเวณ ใหสวยงาม 

ประวัติศาสตร และเปนสถานที่ ที่เกี่ยวของ พระบรมราชา

พักผอนหยอนใจของประชาชน นุสรณฯ

ในเขตเทศบาลและนักทองเที่ยว



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 92 ยุทธศาสตรที่ 1

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

16 ปรับปรุง บํารุง รักษา เพื่อใหภูมิทัศนในเขตเทศบาลมี ปรับปรุง ดูแล บํารุง รักษา 200,000    100,000    100,000    100,000    สวนสาธารณะ ทําใหภูมิทัศนในเขตเทศบาล กองชาง/

สวนสาธารณะสวนหยอมและ ความสะอาดและสวยงาม ภูมิทัศน ถนน ทางเทา และ สวนหยอม และ สะอาดและสวยงาม และมีสวน กอง

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล สวนสาธารณะ ประกอบดวย ภูมิทัศนในเขต สาธารณะเปนสถานที่พักผอน สาธารณสุขฯ

ถนนไชยานุภาพ เทศบาลไดรับการ หยอนใจของประชาชน

ถนนรอบพระบรมฯ ดูแลอยางตอเนื่อง

ถนนสาธารณะในชุมชน 5 ชุมชน

17 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลดูแล บํารุงรักษา มีบุคคลดูแล บํารุงรักษา 216,000    216,000    216,000    216,000    รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสวนสาธารณะที่มี กองชาง

ปฏบัติหนาที่ดูแล บํารุงรักษา สวนสาธารณะใหมีความเปน สวนสาธารณะใหมีความเปนระเบียบ พื้นที่ไดรับการดูแล ความเปนระเบียบ เรียบรอย 

สวนสาธารณะในเขตเทศบาล ระเบียบ เรียบรอย และสวยงาม เรียบรอย และสวยงาม บํารุงรักษา มีความ และสวยงาม

ตําบลดอนเจดีย จํานวน 2 คน เปนระเบียบ

เรียบรอย

18 โครงการลอกทอระบายน้ํา เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ ทอระบายน้ําในชุมชนตลาด 150,000    150,000    150,000    150,000    ทอระบายน้ํา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ กอง

ระบายน้ําในชวงฤดูฝน ตามแบบสํารวจ ในเขตเทศบาล ระบายน้ําในชวงฤดูฝน สาธารณสุขฯ

ไดรับการขุดลอก

รอยละ 80



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 93 ยุทธศาสตรที่ 1

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ 1.ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมือง 100,000    100,000    100,000    100,000    เหมืองสงน้ํารอบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ กอง

ทางระบายน้ํา ระบายน้ําในชวงฤดูฝน สงน้ํารอบพระบรมราชานุสรณ พระบรมฯ ระบายน้ําในชวงฤดูฝน สาธารณสุขฯ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดรับการขุดลอก

1 ครั้ง/ป

2.ขุดลอกและกําจัดวัชพืชเหมือง 100,000    100,000    100,000    100,000    เหมืองสงน้ําและ

สงน้ําและทางระบายน้ําในเขต ทางระบายในเขต

เทศบาล เทศบาลฯ ไดรับ

การขุดลอกและ

กําจัดวัชพืช 

1 ครั้ง/ป



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 101 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 สงเสริมสุขภาพในทุกกลุม เพื่อใหประชาชนทุกกลุม สงเสริมสุขภาพ 100,000    100,000    100,000    100,000    จํานวนกิจกรรมที่ ประชาชนทุกกลุมเปาหมายมี กอง

เปาหมาย เปาหมายไดรับการสงเสริม *เด็กแรกเกิด-5 ป *เด็กวัยเรียน สงเสริมสุขภาพ สุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

สุขภาพ *หญิงวัยเจริญพันธ *หญิงตั้งครรภ ในทุกกลุม

*หญิงหลังคลอด *ชาย-หญิงวัยทอง เปาหมาย

*ผูสูงอายุ

21 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 90,000      90,000      90,000      90,000      สมทบเงินกองทุนฯ ประชาชนทุกกลุมเปาหมายมี กอง

เทศบาลตําบลดอนเจดีย สุขภาพฯตามหลักเกณฑของ ตําบลดอนเจดีย ตามหลักเกณฑที่ สุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ สปสช.กําหนด

แหงชาติ

22 โครงการสงเสริมเด็กที่มีปญหา เพื่อแกไขปญหาเด็กที่มีภาวะ เด็กและผูปกครองเด็กในศูนย 500          500          500          500          เด็กที่มีปญหา ที่มี เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

ดานทุพโภชนาการ ทุพโภชนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ภาวะทุพโภชนการ มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น เด็กเล็กฯ

สังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย ในศูนยพัฒนา ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนา

เพื่อใหความรูเรื่องโภชนาการอาหาร เด็กเล็กฯไดรับการ เด็กเล็ก มีความรูเรื่องโภชนา

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ แกไข รอยละ 100 การที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

รับประทานอาหารของเด็กรวมกัน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ระหวางครูผูดูแลเด็กและผูปกครอง การรับประทานอาหารในเด็ก

23 โครงการอาหารวาง เพื่อใหเด็กไดรับประทานอาหารวาง เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 120,000    120,000    120,000    120,000    เด็กในศูนยพัฒนา เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯมี ศูนยพัฒนา

ที่ถูกหลักอนามัย จํานวน 120 คน เด็กเล็กฯไดรับ สุขภาพแข็งแรง พัฒนการสมวัย เด็กเล็กฯ

ประทานอาหารวาง

รอยละ100

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 102 ยุทธศาสตรที่ 2 

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

24 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต  - เพื่อใหผูสูงอายุไดมีความรู  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ 30,000      30,000      30,000      30,000      ผูสูงอายุ, ผูดูแล ผูเขาอบรมมีองคความรู กอง

ปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ ความเขาใจ และเห็นความสําคัญ จํานวน ๕๐ คน ผูสูงอายุ และผูสนใจ ความเขาใจ และสามารถนํา สาธารณสุขฯ

ของการปองกันโรคซึมเศรา  - ผูดูแลผูสูงอายุ หรือผูสนใจ เขารวมโครงการ ความรูไปปฏิบัติตอตนเองและ

 - เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขารวม จํานวน ๕๐ คน ไมนอยกวา ผูอื่นไดอยางถูกตอง

ทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการ รอยละ 80

สงเสริมสุขภาพดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสังคม

 - เพื่อใหผูดูแลผูสูงอายุ เห็นความ

สําคัญของการสงเสริมสุขภาพจิต

ปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ

25 โครงการสงเสริมสุขภาพ 1.เพื่อใหผูปกครองมีองคความรู 1.ผูปกครองเด็กเล็ก 23,250 23,250 23,250 23,250 จํานวนผูเขารวม ผูเขารวมโครงการฯ ไดมี ศูนยพัฒนา

และปองกันโรคติดตอ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการฯ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เด็กเล็กฯ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ปองกันโรคติดตอในเด็กปฐมวัย 2. ครูและผูดูแลเด็กเล็ก ไมนอยกวา การปองกันโรคติดตอ

2.เพื่อสรางการมีสวนรวมของผู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 80 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัย

ของเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตอง

3.เพื่อสงเสริมใหผูดูแลเด็ก รูจักวิธี

การปองกันโรคติดตอในเด็กปฐมวัย



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 103 ยุทธศาสตรที่ 2 

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

26 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อปองกันและควบคุมโรค 1.สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุ 50,000      50,000      50,000      50,000      อัตราปวยและอัตรา ไมพบผูปวยดวยโรค กอง

ควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน ไขเลือดออก ยุงลาย ตายดวยโรค ไขเลือดออกในเขตเทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

2.ใหความรูกับประชาชน ไขเลือดออกไมเกิน

3.จัดกิจกรรมรณรงค เกณฑที่กระทรวง

4.สอบสวนและควบคุมโรคเมื่อพบ สาธารณสุขกําหนด

ผูปวย

27 โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนก เพื่อปองกันและควบคุมโรค 1.สํารวจหลังคาเรือนที่เลี้ยงสัตวปก/ 40,000      40,000      40,000      40,000      อัตราปวยและอัตรา ไมพบผูปวยดวยโรคไขหวักนก กอง

เชิงรุกแบบบูรณาการ ไขหวัดนก พื้นที่เสี่ยง ตายดวยโรค ในเขตเทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

2.ใหความรูกับประชาชน ไขหวัดนกไมเกิน

3.ฉีดยาฆาเชื้อในหลังคาเรือนที่ เกณฑที่กระทรวง

เลี้ยงสัตวปก/พื้นที่เสี่ยง สาธารณสุขกําหนด

4.เฝาระวังโรคไขหวัดนก/

สอบสวนโรค

28 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาและ 1.สํารวจขอมูลประชากรสุนัข 50,000      50,000      50,000      50,000      เทศบาลฯ เปนพื้นที่ ไมพบผูปวยดวยโรคพิษสุนัขบา กอง

และคุมกําเนิดสุนัข คุมกําเนิดสุนัข 2.รณรงคฉีดวัคซีนและยาคุมกําเนิด ควบคุมโรค ในเขตเทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

ทําหมัน พิษสุนัขบา ระดับ A

3.อสม. ฉีดวัคซีนและยาคุมกําเนิด

ในชุมชน



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 104 ยุทธศาสตรที่ 2 

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

29 เผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัย เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารเกี่ยว 1.ผลิตสื่อในการใหความรู 20,000      20,000      20,000      20,000      ใหความรูเกี่ยวกับ ประชาชนไดรับขาวสารเกี่ยว กอง

และสิ่งแวดลอมในชุมชน สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 2.เผยแพรสื่อผานชองทาง สุขภาพผานสื่อตางๆ กับโรคที่เปนปญหาในชุมชน สาธารณสุขฯ

ในชุมชน ประชาสัมพันธ 12 ครั้ง/ป

3.ประเมินผลการใชสื่อตางๆ 

เชน แผนพับ  โปสเตอร ฯลฯ

30 โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัย  - เพื่อใหเด็ก และวัยรุน มีความรู  - แกนนําเด็กนักเรียนโรงเรียน 60,000      60,000      60,000      60,000      ผูเขารวมโครงการ  - ผูเขารวมโครงการ สามารถ กอง

ยาเสพติด โรคเอดส โรคติดตอทาง ความเขาใจ และมีคานิยมที่ถูกตอง อนุบาลพระบรมฯ จํานวน 50 คน มีความพึงพอใจ นําความรู ความเขาใจ และเห็น สาธารณสุขฯ

เพศสัมพันธ เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ และมีองค  - แกนนําเด็กนักเรียนโรงเรียน ไมนอยกวารอยละ70ความสําคัญของการปองกัน

ความรูเกี่ยวกับโรคติดตอ ไดแก ดอนเจดียพิทยาคม จํานวน 50 คน จากผลการประเมิน แกไขปญหายาเสพติด โรคเอดส

โรคเอดสและโรคติดตอทาง ในระดับดี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เพศสัมพันธ  - มีเครือขาย แกนนําที่มีทักษะ

 - เพื่อเปนเครือขายในการเฝาระวัง การใชชีวิตที่ดี

ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด

โรคเอดส  และโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ

31 จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ ในงาน เพื่อใหการปองกันและควบคุมโรค 1.จัดซื้อวัสดุการแพทย 300,000    300,000    300,000    300,000    มีวัสด-ุครุภัณฑ เพื่อใหการดําเนินงานปองกัน กอง

ปองกันและควบคุมโรค มีวัสดุ - ครุภัณฑ พรอมใชงาน 2.จัดซื้อครุภัณฑการแพทย พรอมใชงานตาม และควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

อยางเพียงพอ 3.จัดชื้อวัสดุงานบานงานครัว แผนที่กําหนด

4.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

5.จัดซื้อวัสดุการเกษตร



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 105 ยุทธศาสตรที่ 2 

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

32 โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ เพื่อใหสถานที่จําหนายอาหารและ 1.ตรวจประเมินรานอาหารแผงลอย 20,000      20,000      20,000      20,000      รานอาหารและ ประชาชนไดบริโภคอาหาร กอง

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ ผูประกอบการดานอาหารปฏิบัติตาม 2.ตรวจสารปนเปอนในอาหารสดที่ แผงลอยจําหนาย ที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

ผูประกอบการดานอาหารและ ขอกําหนดสุขาภิบาลและจําหนาย จําหนายในตลาดสด อาหารไดมาตรฐาน

ตลาดสด อาหารปลอดภัย CFGT รอยละ 70

ตลาดสดผานการ

รับรอง

33 โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตาม 1. เพื่อเฝาระวังน้ําบริโภคใน 1. ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ 20,000      20,000      20,000      20,000      ตูน้ําหยอดเหรียญ 1. ประชาชนไดบริโภคน้ําที่มี กอง

เกณฑมาตรฐาน ครัวเรือน ในเขตเทศบาลฯ 2. ผูประกอบการตูน้ําดื่ม และน้ําดื่นในสถาน คุณภาพ สาธารณสุขฯ

2. เพื่อควบคุมกิจการตูน้ําดื่ม หยอดเหรียญในเขตเทศบาล ศึกษาในเขตเทศบาล 2. ตูน้ําหยอดเหรียญในเขต

หยอดเหรียญและโรงงานผลิต 3.น้ําดื่มในสถานศึกษา 3 แหง ไดรับการตรวจ เทศบาลฯ ไดรับการควบคุม

น้ําดื่มในเขตเทศบาล เฝาระวังคุณภาพ คุณภาพ

รอยละ 90 3.น้ําดื่มในสถานศึกษา

มีคุณภาพ

34 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อใหบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการ 300,000    300,000    300,000    300,000    จํานวนกิจกรรมใน ลดภาวะความเสี่ยงดานสุขภาพ กอง

มูลฝอย ในชุมชนใหถูกหลักสุขาภิบาล บริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการ อนามัยของประชาชนอันเนื่อง สาธารณสุขฯ

2.ฝงกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล ขยะมูลฝอย มาจากมูลฝอยตกคาง 

3.ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะไมให 2 ครั้ง/ป สามารถปองกันและแกไข 

เกิดเหตุรําคาญ ปญหามลพิษจากมูลฝอย

4.ปลูกตนไมรอบๆ ที่ทิ้งขยะ

5.จัดหาครุภัณฑในการฝงกลบ



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 106 ยุทธศาสตรที่ 2 

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

35 โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชน เพื่อเฝาระวังน้ําเสียในชุมชนและ 1.สํารวจแหลงน้ําเสียในชุมชน 30,000      30,000      30,000      30,000      แหลงน้ําเสียใน ไมเกิดมลพิษจากน้ําเสีย กอง

และแหลงน้ําสาธารณะ ในเขต แหลงน้ําสาธารณะ 2.เฝาระวังน้ําเสียในชุมชนไมใหเกิด ชุมชนไมใหเกิด ในชุมชน สาธารณสุขฯ

เทศบาลฯ มลพิษ มลพิษ

3.ปรับปรุง แกไขน้ําเสียในชุมชน

4. บํารุงรักษา เครื่องปรับปรุง

คุณภาพน้ําพลังงานสะอาด

36 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน เพื่อรับรองระบบมาตรฐานดาน 1.สมัครการรับรองมาตรฐาน 10,000      10,000      10,000      10,000      ผานการรับรอง มีระบบการใหบริการ กอง

ดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียม ระบบมาตรฐาน ดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สาธารณสุขฯ

(EHA) การรับประเมินรับรอง ดานสิ่งแวดลอมและ ที่มีมาตรฐาน

3.ประเมินการรับรองระบบ

มาตรฐาน สุขาภิบาล

37 โครงการรณรงคการคัดแยก  -เพื่อกระตุนใหประชาชนไดมีการ  - ประชาสัมพันธใหความรู 10,000      10,000      10,000      10,000      มีการจัดกิจกรรม ประชาชน และสวนราชการมี กอง

ขยะรีไซเคิล คัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชน ประชาชนในการคัดแยกขยะ การคัดแยกขยะ การคัดแยกขยะเพิ่มมากยิ่งขึ้น สาธารณสุขฯ

ตามบาน 2 ครั้ง/ป

เพิ่มมากยิ่งขึ้น  - จัดกิจกรรมใหมีการคัดแยกขยะ

 - เพื่อลดปริมาณขยะจากแหลง ในชุมชน

กําเนิดในชุมชน

38 โครงการจางเหมาบุคคล เพื่อใหมีบุคคลดําเนินงานบริการเก็บ มีบุคคลดําเนินงานบริการเก็บ 540,000    540,000    540,000    540,000    ปริมาณขยะตกคาง พื้นที่ในเขตเทศบาลมีความ กอง

ดําเนินงานบริการเก็บขนขยะ ขนขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ ขนขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ ไมเกินรอยละ 20 สะอาด สวยงาม เปนระเบียบ สาธารณสุขฯ

มูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะใน จํานวน 5 คน เรียบรอย

บริเวณหรือทางสาธารณะเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 107 ยุทธศาสตรที่ 2 

2. ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

2.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

39 โครงการจางเหมาบุคคล เพื่อใหมีบุคคลดําเนินงานบริการ มีบุคคลดําเนินงานบริการทําความ 540,000    540,000    540,000    540,000    ไมมีเรื่องรองเรียน ถนน ทางเทา ที่หรือทาง กอง

ดําเนินงานบริการทําความสะอาด ทําความสะอาด เก็บกวาด สะอาด เก็บกวาด ขยะมูลฝอย ในการดําเนินงาน สาธารณประโยชนมีความ สาธารณสุขฯ

 เก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนน ขยะมูลฝอย ถนน ทางเทา ที่หรือ ถนน ทางเทา ที่หรือทางสาธารณ บริการทําความ สะอาด สวยงาม เปนระเบียบ

ทางเทา ที่ หรือทาง ทางสาธารณประโยชน ประโยชน จํานวน 5 คน สะอาด เก็บกวาด เรียบรอย

สาธารณประโยชน เทศบาล ขยะมูลฝอย ถนน

ตําบลดอนเจดีย ทางเทา ที่หรือทาง

สาธารณประโยชน

40 โครงการสนับสนุนการบริการ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแล 1.อสม.เสนอแผนงานโครงการ 75,000      75,000      75,000      75,000      รอยละชุมชน ประชาชนสามารถดูแล และ กอง

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน และแกปญหาดานสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุน ที่ดําเนินกิจกรรม แกปญหาดานสาธารณสุข สาธารณสุขฯ

เบื้องตนได 2.ดําเนินการตามแผนงานโครงการ งานสาธารณสุข เบื้องตนไดทั้ง 5  ชุมชน

3.รายงานผลการดําเนินการ มูลฐาน รอยละ100

41 โครงการควบคุมและปองกันโรค 1.เพื่อควบคุมและปองกันโรคที่เกิด 1.พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจสัตว 40,000      40,000      40,000      40,000      โรงฆาสัตวไดรับ ประชาชนปลอดภัยจากโรค กอง

ที่เกิดจากสัตว จากสัตว ที่ฆาในโรงฆาสัตว การควบคุมและ ที่เกิดจากสัตว สาธารณสุขฯ

2.เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ 2.เฝาระวังโรคที่เกิดจากสัตว ตรวจสอบโดย

ปองกันโรคที่เกิดจากสัตว 3.ควบคุมและปองกันโรคที่เกิด พนักงานตรวจ 

จากสัตว โรคสัตว 12 ครั้ง/ป

4.เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ 

ไดแก หอกระจายขาว เสียตามสาย 

 วิทยุชุมชน  ปายประชาสัมพันธ



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 115 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา เพื่อใหเด็กไดรับประทานอาหาร จางเหมาทําอาหารกลางวันที่ 660,800    660,800    660,800    660,800    เด็กในศูนยพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการทาง ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย กลางวันถูกหลักโภชนาการ ถูกหลักโภชนาการใหเด็กในศูนย เด็กเล็กไดรับประทาน รางกายเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กฯ

(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กครบทุกคน อาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) รอยละ 100

43 วันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก และ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ 2,900       2,900       2,900       2,900       ผูปกครองและเด็ก ผูปกครองและเด็กในศูนย ศูนยพัฒนา

สงเสริมความสัมพันธระหวาง ผูปกครองและเด็กในศูนยพัฒนา ในศูนยพัฒนา พัฒนาเด็กเล็กฯ เห็นความ เด็กเล็กฯ

ผูปกครองและเด็ก เด็กเล็กฯ เด็กเล็กฯ เขารวม สําคัญในกิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรม รอยละ 90

44 โครงการสานความสัมพันธระหวาง เพื่อสรางความเขาใจระหวาง มีการจัดอบรมใหกับผูปกครอง 2,000       2,000       2,000       2,000       ผูปกครองและเด็ก ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครอง ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก เกี่ยวกับการดูแลเด็กในวัย 3 ขวบ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีความเขาใจและเรียนรูใน เด็กเล็กฯ

เขารวมกิจกรรม การสงเสริมพัฒนาการของ

รอยละ 90 เด็กรวมกัน

45 โครงการพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนา เพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯมีการจัด 500          500          500          500          ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ปฐมวัย) พัฒนาเด็กเล็กฯ ใหเหมาะสมกับวัย ประสบการณการเรียนรูที่ มีหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ไดรับการเรียนรูจาก เด็กเล็กฯ

ผูเรียนและความตองการของทองถิ่น เหมาะสม สอดคลองกับผูเรียน หลักสูตรที่เปนมาตรฐาน

46 โครงการสงเสริมพัฒนาการ 1.เพื่อสรางการมีสวนรวมของครูและ 1.ผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 32,500 32,500 32,500 32,500 รอยละ 80 ของผูเขา ผูเขารับการอบรมมีองค ศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ผูปกครองใหมีความรูในการสงเสริม 2.ครูและผูดูแลเด็ก รวมโครงการไดมีองค ความรูเกี่ยวกับการสงเสริม เด็กเล็กฯ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความรูเกี่ยวกับการ พัฒนาการเด็กใหมีความ

2.เพื่อใหครู ผูปกครองสามารถสงเสริม 3.เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมพัฒนาการเด็ก เหมาะสมตามวัย

พัฒนาการเด็กไดเหมาะสมตามวัย  - เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดมี เด็กเล็กไดรับการพัฒนาการ

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้ง 4 ดาน ทั้ง4ดานใหเหมาะสมตามวัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 116 ยุทธศาสตรที่ 3

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

47 โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จ เพื่อใหผูปกครองไดทราบผลสําเร็จ 1.ประชุมผูปกครองถึงผลสําเร็จ 3,000       3,000       3,000       3,000       ผูปกครองและเด็ก ผูปกครองและเด็กในศูนย ศูนยพัฒนา

ของเด็กปฐมวัย ของการเรียนรูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ พัฒนาเด็กเล็กฯที่สําเร็จ เด็กเล็กฯ

2. มอบใบประกาศใหกับเด็ก เขารวมกิจกรรม การศึกษาทราบถึงผลสําเร็จ

รอยละ 90 และสงเสริมการเรียนรูใน

ระดับตอไป

48 สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็ก เพื่อใหเด็กไดรับประทานอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 5,000,000  5,000,000 5,000,000  5,000,000  นักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนมีพัฒนาการทาง กอง

นักเรียนระดับประถมศึกษา กลางวันถูกหลักโภชนาการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระบรม ปที่ 1-ประถมศึกษา รางกายเหมาะสมตามวัย การศึกษา

ราชานุสรณดอนเจดีย ระดับอนุบาล ปที่ 6 ไดรับประทาน

ปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปที6่ อาหารกลางวัน

(200วัน*20บาท*1233คน) ถูกหลักโภชนาการ

รอยละ 100

49 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแก เพื่อใหเด็กไดดื่มอาหารเสริม (นม)  - สนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็ก 2,244,060  2,244,060 2,244,060  2,244,060  นักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนมีพัฒนาการทาง กอง

นักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา ในการเสริมสรางพัฒนาดานรางกาย นักเรียนโรงเรียนพระบรมราชา ปที่ 1-ประถมศึกษา รางกายเหมาะสมตามวัย การศึกษา

นุสรณดอนเจดีย อนุบาลปที่ 1 ถึง ปที่ 6 ไดอาหารเสริม

ประถมศึกษาปที่ 6 (นม) รอยละ 100

(260วัน*7บาท*1233คน)

50 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กไดดื่มอาหารเสริม (นม)  - จัดหาอาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก 244,000    244,000    244,000    244,000    เด็กเล็กในศูนยพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการทาง กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการเสริมสรางพัฒนาดานรางกาย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กไดอาหาร รางกายเหมาะสมตามวัย การศึกษา

(280วัน*7บาท*120คน) เสริม(นม) 

51 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและ โรงเรียนในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    100,000    นักเรียนกลุมเปาหมาย นักเรียนสามารถนําความรู กอง

นอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน ประสบการณนอกหองเรียน เขารวมกิจกรรม ที่ไดมาใชในการสงเสริม การศึกษา

รอยละ 90 ความรูในชั้นเรียนและใน

ชีวิตประจําวัน



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 117 ยุทธศาสตรที่ 3

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

52 โครงการสงเสริมคานิยมหลักของ เพื่อสงเสริมการเรียนรูเรื่องคานิยม เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1,000       1,000       1,000       1,000       เด็กเขารวกิจกรรม เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กได ศูนยพัฒนา

คนไทย 12 ประการ 12 ประการ ตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 120 คน รอยละ 80 เรียนรูคานิยม 12 ประการ เด็กเล็กฯ

53 โครงการเยี่ยมบานเด็กศูนยพัฒนา เพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก และเด็ก 500          500          500          500          ครูผูดูแลเด็กเยี่ยม เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กและเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ บานเด็ก รอยละ 50 การพัฒนาจากการมีสวน เด็กเล็กฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ รวมจากขอมูลการเยี่ยมบาน

54 โครงการประชุมผูปกครอง เพื่อสื่อสารใหผูปกครองทราบถึงการ ผูปกครองเด็ก ศูนยพัฒนา 400          400          400          400          ผูปกครองเขารวม ผูปกครองมีความเขาใจและ ศูนยพัฒนา

จัดการเรียนการสอนและมีความเขาใจ เด็กเล็กฯ ประชุม รอยละ 80 มีสวนรวมในการจัดการ เด็กเล็กฯ

เจตคติที่ดีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เรียนการสอน

55 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1,000       1,000       1,000       1,000       เด็กศูนยพัฒนา เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กได ศูนยพัฒนา

โดยภูมิปญญาไทย จากประสบการณตรง จํานวน 120 คน เด็กเล็กฯ เขารวม เรียนรูภูมิปญญาไทย เด็กเล็กฯ

กิจกรรม รอยละ 80

56 โครงการสงเสริมการเรียนรูอาเชียน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับอาเชียน เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 300          300          300          300          เด็กเล็กฯ เขารวม เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กได ศูนยพัฒนา

จากการจัดประสบการณ จํานวน 120 คน กิจกรรม รอยละ 80 เรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน เด็กเล็กฯ

57 โครงการพอแมใสใจผูเรียน เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมในการ ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็กและเด็ก 500          500          500          500          ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี ศูนยพัฒนา

แลกเปลี่ยนความรูในการดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และเด็ก เขารวม ความพรอมและพัฒนาการ เด็กเล็กฯ

และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม รอยละ 80 สมวัย

58 โครงการมัคคุเทศกนอย -เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผาน  - พัฒนาศักยภาพในการเสริมทักษะ 20,000      20,000      20,000      20,000      รอยละ 60 ของกลุม เด็กและเยาวชนสามารถเปน สํานักปลัดฯ

การอบรมโครงการมัคคุเทศกนอย การเปนมัคคุเทศกใหไดมาตรฐาน เปาหมายมีความรู มัคคุเทศกในการแนะนํา

ไดรับการสงเสริมทักษะการเปน  - รับสมัครมัคคุเทศกนอยในการ ความสามารถ และ แหลงทองเที่ยวในทองถิ่นได 

มัคคุเทศกที่ไดมาตรฐานของกรมการ เพิ่มจํานวนสมาชิกรุนใหมเขารวม ทักษะในการเปน

ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว กลุมโดยใหรุนพี่ดูแลรุนนอง มัคคุเทศกทองถิ่น

และกีฬา รวมถึงการสืบทอดการเปน  

มัคคุเทศกจากรุนพี่สูรุนนอง



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 118 ยุทธศาสตรที่ 3

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

59 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน เพื่อใหครูผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,900       2,900       2,900       2,900       ครูผูดูแลเด็กและ ครูผูดูแลเด็กมีศักยภาพใน กอง

การศึกษาและศึกษาดูงาน ศักยภาพในการดูแลเด็ก และเจาหนาที่กองการศึกษา อบรม เจาหนาที่กองการศึกษา การดูแลเด็กไดตาม การศึกษา

(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา และศึกษาดูงานดานการจัดการ รูจักศิลปวัฒนธรรม มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) ศึกษาเด็กปฐมวัย รอยละ 100

60 โครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก บุคลากร 500          500          500          500          ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ผาน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และ ที่เกี่ยวของไดมีการพัฒนาการจัด ผานการประเมิน การรับรองมาตรฐาน เด็กเล็กฯ

เตรียมความพรอมในการประเมิน ประสบการณการเรียนรูตาม มาตรฐาน

คุณภาพภายนอก มาตรฐาน

61 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่ใชเปนสื่อการ เพื่อใหเด็กไดมีสื่อการเรียนการสอน 1.สํารวจสื่อการเรียนการสอนและ 210,800    210,800    210,800    210,800    จัดหาสื่อการเรียนการ เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

เรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนา กระตุนพัฒนาการใหเหมาะสมกับวัย รวบรวมความตองการสื่อฯ สอนไดตามมติ มีสื่อการเรียนเหมาะสม เด็กเล็กฯ

เด็กเล็ก และผูดูแลเด็กมีอุปกรณเสริมในการ 2.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ คณะกรรมการฯ และเพียงพอในการกระตุน

ดูแลเด็กเล็ก การเรียนการสอน รอยละ 90 พัฒนาการเด็ก

3.จัดหาสื่อตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ

62 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใชในการ เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพรอม 1.สํารวจวัสดุครุภัณฑในศูนยพัฒนา 200,600 200,600 200,600 200,600 จัดหาวัสดุครุภัณฑ เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู เด็กเล็ก ที่ไมสามารถซอมแซมได มีวัสดุครุภัณฑใชอยาง เด็กเล็กฯ

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑตามที่สํารวจ เหมาะสมและเพียงพอ

63 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารศูนย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพรอม ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนา 100,000    100,000    100,000    100,000    อาคารศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผาน กอง

พัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู เด็กเล็ก เด็กเล็กไดรับการ เกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก การศึกษา

 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุง นาอยูของกรมอนามัย 

64 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ เพื่อจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯไดรับการ 20,000      20,000      20,000      20,000      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผาน เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กอง

แหลงเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ นาดู นาอยู นาเรียน ปรับปรุง การประเมินศูนย อยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย การศึกษา

เด็กเล็กคุณภาพ และเอื้อตอการเรียนรู



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 119 ยุทธศาสตรที่ 3

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

65 โครงการสงเสริมความสะอาด เพื่อใหครูผูดูแลเด็กและเด็ก มีสวนรวม ครูผูดูแลเด็กและเด็ก จํานวน 5 หอง 300 300 300 300 ครูผูดูแลเด็กและเด็กมี เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

 ปลอดภัย ใสใจผูเรียน ในการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย สวนรวมในกิจกรรม อยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด เด็กเล็กฯ

รอยละ 80 ปลอดภัย

66 สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณการเรียน เพื่อใหเด็กระดับประถมศึกษาไดมี สนับสนุนวัสดุ อุปกรณใหกับ 50,000      50,000      50,000      50,000      สนับสนุนวัสดุ และ เด็กระดับประถมศึกษาไดมี กอง

การสอนใหสําหรับเด็กระดับ อุปกรณประกอบการเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล และอุปกรณการเรียน อุปกรณประกอบการเรียน การศึกษา

ประถมศึกษา การสอนสําหรับเด็ก

ระดับประถมศึกษาได

ตามที่ขอรับการ

สนับสนุน

67 โครงการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. เพื่อใหเด็กไดมีสนามเด็กเลน กอสรางอาคาร ค.ส.ล. โครงหลังคา 1,134,000  -          -           -           ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

โครงหลังคาเหล็กคลุมสนามเด็กเลน สําหรับเสริมพัฒนาการใหเหมาะสม เหล็ก ขนาดกวาง 17 เมตร ยาว ผานการประเมิน ไดรับการสงเสริมการเรียน การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กับวัยไดตลอดทั้งวัน 17 เมตร สูง 6.00 เมตร หลังคามุง มาตรฐาน ที่เหมาะสมและเพียงพอ

ดวยลวดตาขาย คลุมทับดวยแสลน ในการกระตุนพัฒนาการ

ตาขายกรองแสง 80%

จํานวน 1 หลัง

68 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เพื่อมีบุคคลปฏิบัติงาน นักการ ภารโรง มีบุคคลปฏิบัติงาน นักการ ภารโรง 108,000    108,000    108,000    108,000    รอยละ 80 ของผูรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ กอง

นักการ ภารโรง ในศูนยพัฒนา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล บริการพึงพอใจตอการ สะอาด เปนระเบียบ การศึกษา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล ตําบลดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย ปฏิบัติงาน เรียบรอยและสวยงาม

ดอนเจดีย



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 120 ยุทธศาสตรที่ 3

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

69 โครงการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 500 500 500 500 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กอง

การศึกษา 4 ป เทศบาลตําบลดอนเจดียมีกรอบและ ตําบลดอนเจดียมีแผนพัฒนาการ มีแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตําบลดอนเจดีย การศึกษา

แนวทางใชในการบริหารจัดการศึกษา ศึกษาสี่ป เปนเครื่องมือในการ สี่ป และปฏิบัติตาม สามารถจัดทํา สงเสริมและ

ที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการ บริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลอง แผนที่กําหนด สนับสนุนการจัดการศึกษา

ของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนือ กับความตองการของพื้นที่และ รอยละ 90

ระดับเด็กปฐมวัยได

สอดคลอง

นโยบายของหนวยเหนืออยางมี กับนโยบายของกระทรวง

ประสิทธิภาพ กรมการปกครองทองถิ่น

จังหวัดและเทศบาลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

70 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา เพื่อใหเด็กไดรับประทานอาหาร จางเหมาทําอาหารกลางวันที่ 700,000    700,000    700,000    700,000    เด็กในศูนยพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการทาง กอง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย กลางวันถูกหลักโภชนาการ ถูกหลักโภชนาการใหเด็กในศูนย เด็กเล็กไดรับประทาน รางกายเหมาะสมตามวัย การศึกษา

(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กครบทุกคน อาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) รอยละ 100



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 127 ยุทธศาสตรที่ 3 (2)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการคลายวันพระราชสมภพ เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณประชาชนทั่วไปไดเขารวม 250,000    250,000    250,000    250,000    ประชาชนเขารวมงานวัน ประชาชนมีสวนรวมนอมรําลึก สํานักปลัดฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู อันลนพนที่ทรงบําเพ็ญพระราช รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ คลายวันพระราชสมภพฯ ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กรณียกิจ ยังความรมเย็นเปนสุข พระบาทสมเด็จพระเจาอยู รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ใหบังเกิดแกบรรดาอาณา หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไมนอยกวา 1,000 คน ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ประชาราษฎร

72 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอ ประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรม 150,000    150,000    150,000    150,000    ประชาชนรวมงาน ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัดฯ

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรม พระนางเจาสิริกิติ์พระบรม เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง วันเฉลิมพระชนม แสดงความจงรักภักดีตอ

ราชินีนาถ ราชินีนาถ ความจงรักภักดีในวันที่ 12 สิงหาคม พรรษาพระนางเจา พระนางเจาสิริกิติ์พระบรม

พระบรมราชินีนาถ ราชินีนาถ 

ไมนอยกวา 1,000 คน

73 โครงการเฉลิมพระเกียรติองค เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 50,000      50,000      50,000      50,000      เทศบาลไดจัดกิจกรรม ประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัดฯ

รัชทายาท และพระบรม องครัชทายาท และพระบรม ขาราชการ พนักงาน และประชาชน ในโอกาสทรงเจริญ พระราชกรณียกิจของ

วงศานุวงศทุกพระองค วงศานุวงศ ทุกพระองค ไดรวมกิจกรรมในโอกาสเจิรญ พระชันษาขององค องครัชทายาท และ

พระชันษาขององครัชทายาท และ รัชทายาท และพระบรม พระบรมวงศานุวงศ

พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค วงศานุวงศ

74 โครงการวันแมแหงชาติ เพื่อใหเด็กเรียนรูถึงความสําคัญของ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและ 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯได ศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันแมและพระราชกรณียกิจของ ผูปกครองจํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 เรียนรูถึงความสําคัญของ เด็กเล็กฯ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม วันแม

ราชินีนาถ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
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75 โครงการวันคลายวันพระราช เพื่อใหเด็กเรียนรูถึงพระราชกรณียกิจเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและ 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯไดเรียน ศูนยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ของพระบาทสมเด็พระเจาอยูหัว ผูปกครองจํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 ถึงความสําคัญของวันพอ เด็กเล็กฯ

หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภูมิพลอดุลยเดช เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 70,000      70,000      70,000      70,000      ประชาชนรวมงาน ประชาชนรูจักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

วันลอยกระทง อนุรักษและสืบสานประเพณี เพื่อรวมอนุรักษประเพณีไทย วันลอยกระทง และรวมกันอนุรักษ

วันลอยกระทง ไมนอยกวา 1,000 คน ประเพณีไทย

77 โครงการวันลอยกระทง เพื่อใหเด็กไดเรียนรูประเพณี เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันลอยกระทง และผูปกครอง จํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 ไดเรียนรูประเพณี เด็กเล็กฯ

เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม วันลอยกระทง

78 โครงการพัฒนาตามแนว เพื่อฟนฟูระบบนิเวศนและสราง มีการสงเสริมและพัฒนาโครงการ 20,000      20,000      20,000      20,000      จํานวนกิจกรรม ประชาชนไดรับประโยชนจาก สํานักปลัดฯ

พระราชดําริและพระราชเสาวนีย สิ่งแวดลอมและพัฒนางานตามแนว ตามแนวพระราชดําริและ ที่ดําเนินการตามแนว โครงการตามแนวพระราชดําริ

พระราชดําริและพระราชเสาวนีย พระราชเสาวนีย พระราชดําริและ และพระราชเสาวนีย

พระราชเสาวนีย

79 โครงการทําบุญ ตักบาตรเนื่อง เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน จัดใหมีการทําบุญตักบาตรและ 80,000      80,000      80,000      80,000      ประชาชนรวมงาน ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษา

ในวันขึ้นปใหม และรวมสืบสานวัฒนธรรมที่ดี รับพรวันขึ้นปใหม วันขึ้นปใหม อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ของไทย ไมนอยกวา 1,000 คน

80 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม จัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อรวม 70,000      70,000      70,000      70,000      ประชาชนรวมงาน ประชาชนรูจักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

สงกรานต ในการอนุรักษและสืบสาน อนุรักษประเพณีไทย วันสงกรานต และรวมกันอนุรักษ

ประเพณีสงกรานต ไมนอยกวา 1,000 คน ประเพณีไทย
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81 สนับสนุนประเพณีของทองถิ่น เพื่อรวมสืบสานประเพณีของทองถิ่น สนับสนุนประเพณีของทองถิ่น 30,000      30,000      30,000      30,000      จํานวนโครงการที่ เทศบาลและประชาชนมี กองการศึกษา

ใหอยูคูกับทองถิ่นตลอดไป สนับสนุนประเพณีของ ความสัมพันธอันดีตอกัน

เรียนรู

82 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ไดเรียนรูความสําคัญและทํา และผูปกครองจํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 ไดเรียนรูวันสําคัญทางศาสนา เด็กเล็กฯ

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมในวันอาสาฬบูชา เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม

83 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ได เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1,000       1,000       1,000       1,000       เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา เรียนรูความสําคัญและทํากิจกรรม และผูปกครองจํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 ไดเรียนรูวันสําคัญทางศาสนา เด็กเล็กฯ

เนื่องในวันเขาพรรษา ในวันเขาพรรษา เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม

84 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ได เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา เรียนรูความสําคัญและทํากิจกรรม และผูปกครองจํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 ไดเรียนรูวันสําคัญทางศาสนา เด็กเล็กฯ

เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันมาฆบูชา เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม

85 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูถึงความสําคัญ เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กไดเรียนรูและเกิดความ ศูนยพัฒนา

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ของวันวิสาขบูชา เทศบาลตําบลดอนเจดียทุกคน รอยละ 100 ไดเรียนรู เขาใจในวันวิสาขบูชา เด็กเล็กฯ

เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจาก ถึงความสําคัญ ของ เด็กไดรับประสบการณตรง

ประสบการณตรง วันวิสาขบูชา ดวยการปฏิบัติกิจกรรม

ดวยการทําบุญ วันวิสาขบูชา

86 โครงการเดินตามรอยวัฒนธรรม เพื่อใหเด็กนักเรียนประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา 2 แหง 100,000    100,000    100,000    100,000    นักเรียนกลุมเปาหมาย เด็กนักเรียนไดเรียนรู กองการศึกษา

และมรดกโลกของไทย ไดเรียนรูและศึกษาคนควา เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมของไทย

วัฒนธรรมของไทย รอยละ 80
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87 โครงการเด็กไทยธรรมดี เพื่อใหเด็กนักเรียนประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา  2 แหง 50,000      50,000      50,000      50,000      นักเรียนกลุม เด็กนักเรียนยึดมั่นในศิลธรรม กองการศึกษา

ไดรับการสงเสริมดานศิลธรรม กลุมเปาหมาย คุณธรรม

คุณธรรม กิจกรรม

รอยละ 80

88 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริม เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 50,000      50,000      50,000      50,000      จํานวนกิจกรรมที่ ประชาชนไดมีกิจกรรมรวมกัน กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา ในวันสําคัญของพุทธศาสนา ในดานพระพุทธศาสนา สนับสนุนวันสําคัญ วันสําคัญของพุทธศาสนา

ของพุทธศาสนา

89 โครงการศูนยออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีสถานที่ 1.จัดหาครุภัณฑออกกําลังใหเพียงพอ 200,000    200,000    200,000    200,000    ผูเขารับบริการเฉลี่ย ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ออกกําลังกาย ตอประชาชนผูมารับบริการ 20 คน/วัน จากการออกกําลังกาย

2.ดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ

ออกกําลังกายใหสามารถใชงาน

ไดอยางตอเนื่อง

90 โครงการสงเสริมการออก เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีสถานที่ 1. จัดหาเครื่องออกกําลังกาย 200,000    200,000    200,000    200,000    ประชาชนใชบริการ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

กําลังกาย ออกกําลังกาย ใกลบาน กลางแจงสําหรับชุมชน เครื่องออกกําลังกาย จากการออกกําลังกาย

2. ดูแลบํารุงรักษาใหครุภัณฑใชงาน กลางแจง เฉลี่ย 

ไดอยางตอเนื่อง 20คน/วัน/จุด

91 โครงการปนรักษ ปนบุญ เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชนและ จัดกิจกรรมปนจักรยานในแหลง 50,000      50,000      50,000      50,000      เด็ก  เยาวชนและ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ประชาชน ไดใชเวลาวางใหเปน ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแกเด็ก ประชาชนทั่วไป ที่เขารวมโครงการ มีสุขภาพ

ประโยชน และรูจักศิลปวัฒนธรรม เยาวชนและประชาชนทั่วไป เขารวมโครงการ รางกายแข็งแรง และได

ทําใหมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ จัดกิจกรรมปนจักรยานเพื่อรวม รอยละ 65 รวมกันทําบุญ สืบสาน

และแข็งแรง ทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาตาม ประเพณีและวัฒนธรรม

วัดตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อันดีงาม
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92 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีบุคคลปฏิบัติหนาที่ประจํา 108,000    108,000    108,000    108,000    รอยละ 80 ของผูรับ ประชาชนที่มารับบริการ กองการศึกษา

ปฏิบัติงานเจาหนาที่ศูนย ประจําศูนยออกกําลังกายเทศบาล ศูนยออกกําลังกายเทศบาล บริการพึงพอใจตอการ ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับ

ออกกําลังกาย ประจําศูนย ตําบลดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย ปฏิบัติงาน การออกกําลังกายที่ถูกตอง 

ออกกําลังกายเทศบาลตําบล และมีศูนยออกกําลังกายที่มี

ดอนเจดีย มาตรฐาน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4. ยุทธศาสตร พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 การจัดทําประชาคม/จัดเวที เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ 1.จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น 5,000       5,000       5,000       5,000       จํานวนปญหา ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอ สํานักปลัดฯ

ชาวบานในการรับฟงความคิดเห็น กําหนดแนวทางและแกปญหาของ สํารวจปญหาความตองการของ และความตองการ ปญหาความตองการภายในชุมชน

ของประชาชน ชุมชนรวมกับหนวยงานของรัฐ ชุมชน ที่สามารถแกไข และปญหาในชุมชนไดรับการแกไข

2.จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับปญหาของ ปญหาได ไดตรงตามปญหาและความความ

ชุมชนเพื่อรวมกันหาแนวทางในการ ตองการในชุมชน

แกไข

3.เชิญชวนประชาชนในชุมชนเขา

รวมประชุมประชาคมและเสวนา

94 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน 1.อบรมคณะกรรมการชุมชน 200,000    200,000    200,000    200,000    รอยละ 80 ของ คณะกรรมการชุมชน สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหมีความรูในการใหบริการประชาชน จํานวนกรรมการ ปฎิบัติงานในชุมชนไดอยางมี

ภายในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษาดูงาน ชุมชนเขารวม ประสิทธิภาพทั้ง 5 ชุมชน

3.นิเทศ -ติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรม

ของคณะกรรมการชุมชน

95 การจัดการเลือกตั้ง  เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งให 1.เตรียมการจัดการเลือกตั้งใหเปนไป 300,000    -          -          -          รอยละ 75  ของ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิ สํานักปลัดฯ

นายกเทศมนตรี เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามระเบียบของ กกต. ประชาชนผูมีสิทธิ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ

และสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ 2.จัดทําสื่อเพื่อรณรงคใหประชาชน เลือกตั้งไปใชสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล

เลือกตั้ง ในเขตเทศบาลไปใชสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้ง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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4. ยุทธศาสตร พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

96 โครงการฝกอบรมบทบาทของ -เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทใน จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 30,000      30,000      30,000      30,000      รอยละ 75  ของ ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู สํานักปลัดฯ

ผูนําชุมชนในการประนอมและ การไกลเกลี่ย ประนอม และระงับ ใหแก ผูนําที่จะเขารวม และมีศักยภาพในการไกลเกลี่ย

ระงับขอพิพาทในระดับทองถิ่น ขอพิพาทในชุมชน -ผูนําชุมชน โครงการ และประนอมขอพิพาทในชุมชน

ที่มีตอชุมชนเพื่อชุมชน -เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกผูนําชุมชน -ผูนําทองถิ่น สามารถลดระดับความขัดแยง

ผูนําทองถิ่น ในการไกลเกลี่ย -พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ ในชุมชน เสริมสรางสันติสุขและ

ประนอมขอพิพาทในทองถิ่นไดอยาง ที่เกี่ยวของ ความรักความสามัคคีของประชาชน

มีประสิทธิภาพ เปนการกระจาย ในชุมชน

ความชวยเหลือทางกฏหมายสูชุมชน

97 โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณ เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมให 1. สรางแกนนําในชุมชนในการ 20,000      20,000      20,000      20,000      ไดแกนนําในการ แกนนําและชุมชนรวมทํากิจกรรม สํานักปลัดฯ

ประชาชนในชุมชนไดปฏิบัติตาม กําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับ ทํากิจกรรม ในการปฏิบัติตามเปาหมาย

เปาหมาย 11 ประการ เปาหมาย 11 ประการ ครบทั้ง 5 ชุมชน 11 ประการ

2. รณรงคประชาสัมพันธการปฏิบัติ

ตามเปาหมาย

3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ตามเปาหมาย

98 โครงการสงเสริมการดําเนินการ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ 1.การรับสมัครสมาชิกใหม 10,000      10,000      10,000      10,000      มีกลุมกองทุน กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักปลัดฯ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชน การพึ่งพาตนเอง การมีวินัย 2.คณะกรรมการกองทุนฯ ศึกษา สวัสดิการชุมชน มีการออมเงิน มีการพึ่งพากันเอง

การมีความซื่อสัตย รูจักการออม ดูงานกองทุนฯ ที่ประสบความสําเร็จ อยางนอย 1 กลุม ในชุมชน มีความซื่อสัตย

การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 3.พัฒนากองทุนฯ ใหเปนไปตาม มีวินัย

พอเพียงมาดําเนินชีวิต กติกาที่ทํารวมกัน
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4. ยุทธศาสตร พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

99 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละ 100 ผูสูงอายุ คนพิการ และ สํานักปลัดฯ

คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส บริบูรณ คนพิการและผูติดเชื้อเอดส และผูติดเชื้อเอดส ในเขตเทศบาล ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อเอดส ไดรับเบี้ยยังชีพ

ไดรับความชวยเหลือ และผูติดเชื้อเอดส ตามกําหนดในระเบียบฯ

ไดรับเบี้ยยังชีพ

100 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหความรูและสงเสริมศักยภาพ 50,000      50,000      50,000      50,000      จํานวนกิจกรรมที่ เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริม สํานักปลัดฯ

และเยาวชนในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชนในชุมชนเขต เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล สงเสริมและสนับสนุน และพัฒนาอยางเหมาะสม

เทศบาล เด็กและเยาวชน

101 โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูล เพื่อใหผูพิการและผูดอยโอกาสใน 1.สํารวจขอมูลพื้นฐานผูดอยโอกาส 10,000      10,000      10,000      10,000      รอยละ 70 ผูพิการ ผูพิการและผูดอยโอกาสอยูใน สํานักปลัดฯ

ผูดอยโอกาส สังคมไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิต รวมกับ อสม. กรรมการชุมชน และผูดอยโอกาส สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี

ที่ดีขึ้น คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว ไดรับการดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางรางกาย

2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ชวยเหลือ และจิตใจ

3.ออกตรวจเยี่ยมผูดอยโอกาสและ

ใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม

102 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ผูสูงอายุไดรับความรู และ 50,000      50,000      50,000      50,000      รอยละของผูเขา ผูสูงอายุไดรับการดูแลเรื่องสุขภาพ สํานักปลัดฯ

สุขภาพดี  ชีวีมีสุข แกผูสูงอายุใหมีสุขภาพรางกาย ประสบการณ เกี่ยวกับการดูแล รวมโครงการ จิตใจและรางกายไดอยางเหมาะสม

แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และ สุขภาพไดอยางเหมาะสม พึงพอใจตอการ กับวัย เกิดความเขาใจ มีความ

สงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุ ดําเนินงาน สามัคคี และสามารถอยูรวมกับ

ไดทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ ผูอื่นในสังคมได

103 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษา เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมี  - ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นให 30,000      30,000      30,000      30,000      จํานวนกิจกรรม ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถ สํานักปลัดฯ

ดูงานของชุมชนยอยในการ ประสบการณและมีการเรียนรูใน ประชาชนผูสนใจ ที่สงเสริมการ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ

ฝกอาชีพ การพัฒนาปรับปรุงอาชีพใหทันกับ  - ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ ฝกอาชีพ สรางอาชีพใหแกคนในชุมชน

ยุคสมัยและเพิ่มรายไดในครอบครัว ในการประกอบอาชีพ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

5. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 โครงการออกหนวยใหบริการ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ ออกหนวยใหบริการแกประชาชน 70,000      70,000      70,000      70,000      รอยละ 75 ของ ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง สํานักปลัดฯ

ประชาชน ของเทศบาลไดอยางทั่วถึง และ ภายในเขตเทศบาล ประชาชนที่เขา และเปนธรรม

เปนธรรม รวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

105 โครงการวันเทศบาล เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญและ จัดใหมีการทําบุญ ทํากิจกรรมและ 5,000       5,000        5,000       5,000       รอยละ 80 พนักงานเทศบาล ผูบริหาร สํานักปลัดฯ

ความเปนมาของวันเทศบาล บําเพ็ญประโยชน พนักงานมีความ สมาชิกสภาเทศบาล ตระหนักถึง

และสานความสัมพันธระหวาง พึงพอใจตอการ ความสัญและสรางจิตสํานึก

พนักงานเทศบาลผูบริหารและ จัดทําโครงการ ใหมีการเสียสละและอุทิศตน

สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อตระหนัก เพื่อสวนรวม

ใหมีการเสียสละและอุทิศตน

เพื่อสวนรวม

106 โครงการ 5 ส เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุง ใหความรู และจัดกิจกรรม 5 ส 10,000      10,000      10,000      10,000      ทุกหนวยงานมี ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหมี ใหพนักงานปฏิบัติอยางตอเนื่อง สภาพแวดลอม รวดเร็ว เปนระบบ

ประสิทธิภาพ นาอยูนาทํางาน

107 สนับสนุนโครงการศูนยรวมขอมูล  - เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร องคกรปกครองสวนทองถิ่นของ 20,000      20,000      20,000      20,000      สนับสนุนงบ ประชาชนและผูรับจางไดรับทราบ กองคลัง

ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของ การจัดซื้อจัดจางของอําเภอดอนเจดีย อําเภอดอนเจดียมีศูนยรวมขอมูล ประมาณการ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  - เพื่อเปนสื่อกลางการปฏิบัติงาน ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ระดับ ดําเนินการศูนย หรือจัดจางขององคกรปกครอง

อําเภอดอนเจดีย การประชาสัมพันธ การจัดซื้อจัดจาง อําเภอ ขอมูลขาวสารการ สวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอนเจดีย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดซื้อหรือจัดจาง

ของ อ. ดอนเจดีย

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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108 สงเสริมเจาหนาที่เขารับการ เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม 300,000    300,000     300,000    300,000    จํานวนพนักงาน ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ทุก

ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ความรูในการพัฒนาและปรับปรุง ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่เขารับการฝก พนักงานที่ผานการฝกอบรมมีทักษะ หนวยงาน

ตามภารกิจและหนาที่สําหรับ งานของเทศบาล สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา อบรมตรงกับ และสามารถนําประสบการณ ความ

ผูบริหาร สมาชิก และ และพนักงานเทศบาล สายงานที่ปฏิบัติ รูที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงการ

พนักงานเทศบาล ทํางานใหถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบและพัฒนางานในองคกร

109 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 300,000    300,000     300,000    300,000    รอยละ 80 ของ บุคลากรทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

มีการเรียนรูเทคนิคใหมๆ สราง เพิ่มพูนความรูและศักยภาพของ พนักงานที่เขารับ เพิ่มขึ้น สามารถทํางานเปนทีม

สัมพันธที่ดีในการทํางาน บุคลากร การฝกอบรม และมีความสามัคคีในองคกร

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

110 โครงการสงเสริมความรูดาน เพื่อปลูกจิตสํานึกของการเปน ใหความรูและจัดกิจกรรมในดาน 50,000      50,000      50,000      50,000      รอยละ 80 ของ บุคลากรปฏิบัติงานดวยความ สํานักปลัดฯ

คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร ขาราชการที่ดี ปฏิบัติงานดวย การปลูกจิตสํานึกของความเปน พนักงานที่เขารวม ซื่อสัตย สุจริต มีความมุงมั่นตอการ

ของเทศบาล ความซื่อสัตยสุจริต มีความมุงมั่นใน ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ โครงการมีความ ปฏิบัติงานและใหบริการ

การปฏิบัติงานและการใหบริการแก สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ เขาใจและปฏิบัติ

ผูมาติดตอราชการ ปฏิบัติงาน งานดวยสํานึกดี

และมีคุณธรรม
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111 โครงการฝกอบรมการดําเนินการ เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000      20,000      20,000      20,000      รอยละ 80 ของ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ สํานักปลัดฯ

ทางวินัย เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย และ พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ ของบุคลากรที่เขา พนักงานที่เขารับการฝกอบรมมีการ

มีการรักษาวินัยเพิ่มขึ้น ที่เกี่ยวของเขารับการฝกอบรมจาก รับการฝกอบรมมี กระทําการผิดวินัยลดลงหรือไมมี

วิทยากรที่มีประสบการณเฉพาะ ความรูความเขาใจ การกระทําผิดวินัย

112 โครงการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาของ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 30,000      30,000      30,000      30,000      รอยละ 80 ของ  - บุคลากรมีความรูความเขาใจ สํานักปลัดฯ

เทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลดอนเจดียมีกรอบและ พนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ บุคลากรมีสวน เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาของ

แนวทางสําหรับใชในดําเนินงาน ที่เกี่ยวของรวมระดมสมองภายใต รวมและเขาใจ เทศบาล

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ สภาพปญหาและบริบทของพื้นที่ เกี่ยวกับการจัดทํา  - มีแผนที่สมบูรณ และสามารถนํา

ความตองของชุมชนและพื้นที่ ในการทบทวนการจัดทําแผน แผน และมีแผนที่ ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติได

พัฒนาเทศบาลสี่ปใหมีความ สมบูรณและนํา อยางมีประสิทธิภาพ

สมบูรณ ถูกตองและมีแนวทาง ไปเปนแนวทาง

การพัฒนาที่ชัดเจน การปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

113 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ 100,000    100,000     100,000    100,000    สามารถจัดเก็บ เทศบาลสามารถจัดเก็บรายไดที่ กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ ทะเบียนทรัพยสิน รายไดเพิ่มขึ้น จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น

จะทําใหการดําเนินงานสะดวก รอยละ 5/ป

รวดเร็ว แมนยํา และเพิ่มรายได

มากขึ้น

114 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดตรงตาม จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายและ 5,000       5,000        5,000       5,000       รอยละ 80 ผูชําระ ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี กองคลัง

ในการจัดเก็บรายไดและเผยแพร เปาหมาย และถูกตองตามระเบียบ มีฐานขอมูลที่ทันสมัย ภาษีมาชําระภาษี มาชําระภาษีตรงตามที่กําหนด

ความรูเกี่ยวกับภาษีและ วิธีการเสียภาษีและการขอ ตรงตามกําหนด

คาธรรมเนียมตางๆ ใบอนุญาต
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115 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสําหรับ 100,000    100,000     100,000    100,000    จํานวนวัสดุ ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก ทุกหนวยงาน

สํานักงาน มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานของเทศบาล ครุภัณฑที่จัดซื้อ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

116 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหการบริการงานปองกันและ กอสรางอาคารขนาดกวาง8X24 ม. -          -           -          1,964,000  มีอาคารงาน การใหบริการประชาชนในดานงาน สํานักปลัดฯ

งานปองกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัยไดรับความ จํานวน 1 หลัง ประกอบดวยพื้นที่ ปองกันและ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

สาธารณภัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จอดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา บรรเทาสาธารณภัยความสะดวก รวดเร็ว และมี

รถตรวจการณ หองวิทยุสื่อสาร ประสิทธิภาพ

หองเก็บวัสดุอุปกรณ หองพัก

สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ปองกันหองสุขา หองอาบน้ํา 

ระบบถังเก็บน้ําใตดินสํารอง

117 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพื่อใหมีสถานที่จอดรถของทาง  - กอสรางโรงจอดรถโครงเหล็ก -          -           -          528,000    มีสถานที่จอดรถ ประชาชนที่มาติดตอราชการได สํานักปลัดฯ

ภายในสํานักงานเทศบาลตําบล ราชการ พนักงาน ประชาชน หลังคามุงดวยเมทัลชีท ขนาดกวาง ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก มีที่จอดรถที่ได

ดอนเจดีย ที่มาติดตอราชการ 6 ม. สูง 2.50 ม. ความยาวรวม มาตรฐาน และเปนการรักษารถ

55 ม. (รถขนาดเล็ก) ของราชการใหมีอายุการใชงานที่

 - กอสรางโรงจอดรถโครงเหล็ก -          -           1,325,000 -           ยาวขึ้น

หลังคามุงดวยเมทัลชีท ขนาดกวาง

8 ม. สูง 6 ม. ความยาวรวม 20 ม.

(รถขนาดใหญ)

118 ปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑในการ  - สํารวจ ตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ 250,000    250,000     250,000    250,000    จํานวนวัสดุ ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก ทุกหนวยงาน

ของสํานักงานใหสามารถปฏิบัติ ปฏิบัติงานมีสภาพพรอมใชงาน ที่ชํารุด ครุภัณฑที่ รวดเร็ว และถูกตอง

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหบริการประชาชน  - ขออนุมัติ ปรับปรุง ซอมแซม ปรับปรุงซอมแซม

ใหใชงานไดตามปกติ
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5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

119 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลปฏิบัติหนาที่ในการ มีบุคคลปฏิบัติหนาที่ในการ 324,000    324,000     324,000    324,000    ปฏิบัติงานที่ไดรับ สามารถบันทึกขอมูลดวยระบบ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติหนาที่บันทึกขอมูล พิมพหนังสือหรือบันทึกขอมูลของ พิมพหนังสือหรือบันทึกขอมูลของ มอบหมายเสร็จ คอมพิวเตอร การทําสําเนาหนังสือ กองคลัง

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง ทันเวลา เอกสารตางๆ ดวยเครื่องถาย กอง

และกองสาธารณสุขฯ และกองสาธารณสุขฯ รอยละ 90 เอกสาร รวมถึงการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

ธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา

120 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติ เพื่อมีบุคคลปฏิบัติงานนักการ มีบุคคลปฏิบัติงานนักการ ภารโรง 108,000    108,000     108,000    108,000    รอยละ 80 สํานักงาเทศบาลตําบลดอนเจดีย สํานักปลัดฯ

งาน นักการ ภารโรงของเทศบาล ภารโรงของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ของผูรับบริการ มีความสะอาด เปนระเบียบ

ตําบลดอนเจดีย พึงพอใจตอ เรียบรอยและสวยงาม

การปฏิบัติงาน พรอมใหบริการ

121 ติดตั้งและดูแลระบบเครือขาย เพื่อใหระบบการทํางานของ ปรับปรุงดูแลระบบเครือขายให 20,000      20,000      20,000      20,000      ระบบเครือขาย เทศบาลสามารถติดตอประสานงาน สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอรของเทศบาลตําบล เครือขายมีความรวดเร็วและ สามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว คอมพิวเตอร กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนได

ดอนเจดีย ตอเนื่อง และตอเนื่อง สามารถใชงานได อยางรวดเร็ว และมีขอมูลที่ทันตอ

อยางตอเนื่อง เหตุการณ

และรวดเร็ว

122 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหแกนนําภาคประชาชนของ จัดฝกอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน -          20,000      -          -           รอยละ 80 ของ ผูเขารับการอบรมไดรับความรู สํานักปลัดฯ

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลไดรับความรู และสามารถ อ.ส.ม. และ อพม. เกี่ยวกับ ผูเขารับการฝก และปฏิบัติไดอยางถูกตอง

พ.ศ.2540 แกแกนนํา ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ อบรม มีความรู และเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ภาคประชาชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความเขาใจ ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ศ.2540 ตอเนื้อหาที่อบรม
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123 ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบเสียง เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาว ปรับปรุงซอมแซมขยายระบบเสียง 100,000    50,000      50,000      50,000      ประชาชนรับรู ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร สํานักปลัดฯ

ตามสาย และหอกระจายขาว สารที่ชัดเจนและรวดเร็ว ตามสายและหอกระจายขาวใหใช ขอมูลขาวที่ ที่รวดเร็วและถูกตอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน รวดเร็ว

และถูกตอง

124 การจัดทําปายชื่อถนนและซอย เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอใน 1.จัดตั้งคณะทํางานในการตรวจสอบ 100,000    -           -          -           ติดตั้งปายชื่อถนน ประชาชนที่มาติดตอในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลสามารถเดินทางได ถนนสายตางๆในเขตเทศบาล และซอยครบ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว

สะดวก และรวดเร็ว 2.กําหนดชื่อถนน ซอย ตางๆ 

ใหสอดคลองกับพื้นที่

3.จัดทําปายถนน ซอย ใหเหมาะสม

และชัดเจน

125 โครงการเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาล 500,000    - - - น้ําบาดาลผาน บาดาล สํานักปลัดฯ

เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา สําหรับอุปโภค บริโภค ในบริเวณสํานักงานเทศบาล เกณฑมาตรฐาน ใชในการอุปโภค บริโภค อยาง

สําหรับอุปโภค บริโภค และแกไข เพื่อเตรียมรับสถานการณภัยแลง ตําบลดอนเจดีย ขนาดทอ 6 นิ้ว ของกรมทรัพยากร เพียงพอ มีน้ําบาดาลสําหรับ

ปญหาภัยแลง และกรณีเกิดอัคคีภัย จํานวน 1 แหง น้ําบาดาล ชวยเหลือประชาชนในชวง

ฤดูแลงและการเกิดอัคคีภัย

126 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพื่อใหมีความพรอมในการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 722,000    -           -          -           มีรถยนตสวนกลาง 1. เทศบาลตําบลดอนเจดียไดรับ สํานักปลัดฯ

ขนาด 1 ตัน ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ที่เพียงพอ ความปลอดภัยจากการโดยสาร

แบบดับเบิ้ลแค็บ และใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ ตอการปฏิบัติงาน รถยนตที่ไดมาตรฐาน

ตอการติดตอประสานงาน รวมถึง แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 2.การใหบริการแกประชาชน

ความปลอดภัยของผูโดยสาร ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ในการติดตอประสานงาน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6. ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหบริการแกผูปวยที่บาดเจ็บจากในเขตเทศบาลและพื้นที่บริการ 30,000      30,000      30,000      30,000      ผูปวยไดรับการ ประชาชนทุกคนที่รับบริการไดรับ สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลดอนเจดีย อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินดวย ตามคณะกรรมการการแพทย ชวยเหลือเบื้องตน การดูแลรักษาที่ถูกวิธี และมี

ระบบการดูแลรักษาที่ถูกวิธีใน ฉุกเฉินจังหวัดกําหนด กอนถึง มาตรฐานในเบื้องตน

เบื้องตนกอนการนําสงที่มีมาตรฐาน โรงพยาบาล

กอนถึงโรงพยาบาล อยางปลอดภัย

128 จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง เพื่อจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงสําหรับ จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง 50,000      50,000      50,000      50,000      ถังเคมีดับเพลิง ประชาชนสามารถปองกันภัยใน สํานักปลัดฯ

ภายในชุมชนและหนวยงานในสังกัด มีคุณภาพ เบื้องตนไดอยางทันทวงที

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดมาตรฐาน

129 ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด -เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งกลอง CCTV ใน -ติดตั้งกลองCCTV เพิ่มบริเวณ 1,527,000 - - - กลองวงจรปด ประชาชนไดรับความคุมครอง สํานักปลัดฯ

เพิ่มเติมและปรับปรุง เชื่อมระบบ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ จุดเสี่ยง จํานวน 16 ชุด ที่มีการติดตั้งและ ในชีวิตและทรัพยสิน จากระบบ

โทรทัศนวงจรปด แบงโซนควบคุม ทรัพยสินของประชาชนในเขต -ติดตั้งสายนําสัญญาณ Fiber optic ปรับปรุง สามารถ ตรวจจับภาพของกลอง CCTV

ระบบสัญญาณใหมทั้งหมด เทศบาล แบบ Single Mode ขนาด 4 Core, ใชงานไดอยางมี ครอบคลุมในจุดเสี่ยงตางๆ ภายใน

-เพื่อเปนการปรับปรุงระบบควบคุม 12Core สายRG6 และสายไฟ ประสิทธิภาพ เขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น

ระบบกลอง CCTV ใหมีศักยภาพ Power 220 VAC

ในการใชงานใหสะดวกและรวดเร็ว -ติดตั้งระบบเครื่องบันทึกขอมูลภาพ

ยิ่งขึ้น DVR Adapter Bracket 

จอมอนิเตอร และอุปกรณประกอบ

จํานวน 1 ชุด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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130 ติดตั้ง จัดซื้อ ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อลดและปองกันอุบัติเหตุจากการ  - สํารวจ ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ 100,000    100,000    100,000    100,000    วัสดุ อุปกรณที่ ประชาชนมีความปลอดภัยตอการ สํานักปลัดฯ

วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับงาน คมนาคมบนถนนตางๆ ในเขต และที่เกี่ยวของกับงานจราจร เกี่ยวของกับงาน ใชรถใชถนน

จราจร เทศบาล  - ขออนุมัติติดตั้ง จัดซื้อ ปรับปรุง จราจรไดรับการ

ซอมแซม วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ ดูแลใหใชงานได

กับงานจราจร อยางมีประสิทธิ

ภาพและเพียงพอ

131 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชใน เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน สํารวจ ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑให 150,000    150,000    150,000    150,000    มีวัสดุ อุปกรณ ประชาชนไดรับความชวยเหลือได สํานักปลัดฯ

งานปองกันและบรรเทา เมื่อเกิดเหตุสามารถใชงานไดทัน เพียงพอตอการปฏิบัติงาน สําหรับใชงาน ทันเหตุการณ 

สาธารณภัย ทวงที ปองกันฯ

132 ปรับปรุงซอมแซม วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหวัสดุ อุปกรณในงาน สํารวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ 250,000    250,000    250,000    250,000    วัสดุ อุปกรณที่ใช ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

ในงานปองกันและบรรเทา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานปองกันและ ในงานปองกันฯ ไดทันเหตุการณ 

สาธารณภัย มีความพรอมในการใชงาน บรรเทาสาธารณภัย สามารถใชงาน

ไดอยางมี

ประสทธิภาพ

133 ฝกอบรมพนักงานดับเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน จัดสงพนักงานดับเพลิงเขารับการ 20,000      20,000      20,000      20,000      เจาหนาที่ที่ปฏิบัติ เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได สํานักปลัดฯ

ดับเพลิง ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ งานในศูนยปองกันอยางถูกตองตามหลักวิธีและ

ไดรับการฝกอบรม ทันเหตุการณ

134 ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเจาหนาที่ อปพร. ประชาชน ฝกซอม อบรมและพัฒนาศักยภาพ 40,000      40,000      40,000      40,000      รอยละ 80 ของผู เจาหนาที่และประชาชนสามารถ สํานักปลัดฯ

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา ไดทบทวนความรูและสามารถปองกันเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา เขารับการอบรม ปองกันภัยไดอยางถูกวิธีและ

สาธารณภัยและอาสาสมัคร สาธารณภัย สาธารณภัยและอาสาสมัคร มีความรูเบื้องตน ทันเหตุการณ

ปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน สามารถแกปญหา

เฉพาะหนาได
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6. ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

135 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลขับรถดับเพลิง มีบุคคลขับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา 324,000    324,000    324,000    324,000    ออกปฏิบัติงานเปนประชาชนไดรับการเฝาระวัง ดูแล สํานักปลัดฯ

เปนพนักงานขับรถยนต รถบรรทุกน้ํา รถยนตเคลื่อนที่เร็ว รถยนตเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการ ไปตามมาตรฐาน ปองกัน ชวยเหลือไดทันเหตุการณ

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน ของศูนยปองกันฉุกเฉิน ของศูนยปองกันและบรรเทา รอยละ 90 รอยละและแกไขสถานการณไดอยาง

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล สาธารณภัย เทศบาลตําบลดอนเจดีย  80 ของผูรับ รวดเร็ว

ตําบลดอนเจดีย จํานวน 3 คน บริการพึงพอใจ

ตอการปฏิบัติงาน

136 โครงการจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหมีบุคคลปฏิบัติงานดานการ มีบุคคลปฏิบัติงานดานการปองกัน 432,000    432,000    432,000    432,000    ออกปฏิบัติงานเปนประชาชนไดรับการเฝาระวัง ดูแล สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานประจําศูนยปองกัน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ไปตามมาตรฐาน ปองกัน ชวยเหลือไดทันเหตุการณ

และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการดูแล บํารุงรักษาภูมิทัศน รวมถึงการดูแล บํารุงรักษาภูมิทัศน รอยละ 90 รอยละและแกไขสถานการณไดอยาง

รอบพระบรมราชานุสรณ รอบพระบรมราชานุสรณ  80 ของผูรับ รวดเร็ว

พระนเรศวรมหาราช พระนเรศวรมหาราช บริการพึงพอใจตอ ภูมิทัศนรอบพระบรมราชานุสรณ

จํานวน 4 คน การปฏิบัติงาน พระนเรศวรมหาราชมีความเปน

ระเบียบ เรียบรอย สวยงาม

137 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแกไข 20,000      20,000      20,000      20,000      จํานวนกิจกรรมที่ ประชาชนมีพฤติกรรมไมเขาไปยุง สํานักปลัดฯ

การแกไขปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด ตระหนักถึงโทษ สงเสริมสนับสนุน เกี่ยวกับยาเสพติด ลดปญหาการ

ของยาเสพติด การดําเนินงาน แพรระบาดในระดับชุมชน และมี

เกี่ยวกับยาเสพติด สวนรวมในการปองกันยาเสพติด

138 สนับสนุนโครงการรวมพลังแผนดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม เพื่อสนับสนุนเครือขายการเฝา 60,000      60,000      60,000      60,000      สนับสนุน ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษ สํานักปลัดฯ

ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอยาง ความเคลื่อนไหวของสถานการณ ระวังยาเสพติดในพื้นที่ งบประมาณ ภัยและผลกระทบของยาเสพติด

ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ปญหายาเสพติดภายในชุมชน สําหรับดําเนินงาน และรวมกันตอตาน แกไขปญหา

ยาเสพติด
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1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

        (1) โครงการปรัปบรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา 1 150,000         1 150,000         1 150,000         1 150,000         4 600,000           

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขตบริการไฟฟา

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

        (2) โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางสาธารณะริมถนนภายใน 1 200,000         1 725,000         1 500,000         1 500,000         4 1,925,000         

เขตเทศบาล

        (3) โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการดูแล 1 324,000         1 324,000         1 324,000         1 324,000         4 1,296,000         

บํารุงรักษา และซอมแซมอุปกรณไฟฟาสาธารณะ

        (4) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. คันคลอง15 ภายในชุมชน -      -                -      -                -      -                1 866,800         1 866,800           

สันติสุข (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศใต) เริ่มตนจากทางแยกถนน

ใกลสะพาน ค.ส.ล. อบต.ดอนเจดียถึงประตูน้ําสุดคลองสงน้ํา 15

        (5) โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนสายตางๆ ภายใน 1 250,000         1 250,000         1 250,000         1 250,000         4 1,000,000         

เขตเทศบาลที่มีการชํารุด

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

        (6) โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ทอระบายน้ําและ 1 200,000         1 200,000         1 200,000         1 200,000         4 800,000           

บอพัก ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.ริมถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล

        (7) โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู 1 982,000         -      -                -      -                -      -                1 982,000           

        (8) โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําเสียริมถนน -      -                -      -                -      -                1 2,282,000       1 2,282,000         

ไชยานุภาพฝงทิศใต

        (9) โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา บอพัก ทางเทา และ -      -                -      -                -      -                1 1,320,000       1 1,320,000         

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณซุมประตูถนนทางเขาพระบรมราชานุสรณ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ประตูทิศตะวันตก)

        (10) โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ํา 1 5,176,000       -      -                -      -                -      -                1 5,176,000         

บอพัก ค.ส.ล. และทางเทาถนนเทศบาล ซอย 4

        (11) โครงการปรับปรุง ซอมแซม ทอลอด ค.ส.ล. ทางเชื่อมถนน -      -                -      -                -      -                1 3,100,000       1 3,100,000         

รอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดานทิศเหนือ

และทิศตะวันออก

        (12) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมดาดคอนกรีตเหมืองสง -      -                -      -                1 3,000,000       -      -                1 3,000,000         

น้ําเพื่อการเกษตรภายในชุมชนดอนประดู

        (13) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมปรับปรุงผิวจราจร -      -                1 4,000,000       -      -                -      -                1 4,000,000         

ซอยสามัคคีจากบานนางสุมาลย เนตรสวาง ถึงบานนางฉันทนา

มณีแสง 

        (14) โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแล บํารุงรักษา 1 216,000         1 216,000         1 216,000         1 216,000         4 864,000           

ถนนทางเทา รางระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตก 

รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนน
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งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

        (15) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จ 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           

พระนเรศวรมหาราช

        (16) การปรับปรุง บํารุง รักษา สวนสาธารณะ สวนหยอมและ 1 200,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 500,000           

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล

        (17) โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏบัติหนาที่ดูแล 1 216,000         1 216,000         1 216,000         1 216,000         4 864,000           

บํารุงรักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย

        (18) โครงการลอกทอระบายน้ํา 1 150,000         1 150,000         1 150,000         1 150,000         4 600,000           

        (19) โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 1 200,000         1 200,000         1 200,000         1 200,000         4 800,000           

รวม 13 8,364,000      12 6,631,000      12 5,406,000      15 9,974,800      52 30,375,800      

2) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองนาอยู

  2.1 แผนงานสาธารณสุข

        (1) โครงการสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมเปาหมาย 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           

        (2) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 90,000           1 90,000           1 90,000           1 90,000           4 360,000           

        (3) โครงการสงเสริมเด็กที่มีปญหาดานทุพโภชนาการ 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

        (4) โครงการอาหารวาง 1 120,000         1 120,000         1 120,000         1 120,000         4 480,000           

        (5) โครงการสงเสริมสุขภาพจิตปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

        (6) โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอใน 1 23,250           1 23,250           1 23,250           1 23,250           4 93,000             

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

        (7) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

        (8) โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ 1 40,000           1 40,000           1 40,000           1 40,000           4 160,000           

        (9) โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัขและแมว 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 164 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

        (10) โครงการเผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

ในชุมชน

        (11) โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส 1 60,000           1 60,000           1 60,000           1 60,000           4 240,000           

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

        (12) โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑในงานปองกันและควบคุมโรค 1 300,000         1 300,000         1 300,000         1 300,000         4 1,200,000         

        (13) โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

ของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด

        (14) โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

        (15) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1 300,000         1 300,000         1 300,000         1 300,000         4 1,200,000         

        (16) โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะใน 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

เขตเทศบาล

        (17) โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและ 1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           4 40,000             

สุขาภิบาล(EHA)

        (18) โครงการรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล 1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           4 40,000             

        (19) โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงานบริการเก็บขนขยะ 1 540,000         1 540,000         1 540,000         1 540,000         4 2,160,000         

มูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะ ในบริเวณหรือทางสาธารณะเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย

        (20) โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงานบริการทําความสะอาด 1 540,000         1 540,000         1 540,000         1 540,000         4 2,160,000         

เก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนน ทางเทา ที่หรือทางสาธารณประโยชน

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

        (21) โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 1 75,000           1 75,000           1 75,000           1 75,000           4 300,000           



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 165 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

        (22) โครงการควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากสัตว 1 40,000           1 40,000           1 40,000           1 40,000           4 160,000           

รวม 22 2,468,750      22 2,468,750      22 2,468,750      22 2,468,750      88 9,875,000        

3) ยุทธศาสตรสงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี

และวัฒนธรรม

  3.1 แผนงานการศึกษา

       (1)โครงการอาการกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 660,800         1 660,800         1 660,800         1 660,800         4 2,643,200         

ตําบลดอนเจดีย(คาใชจายบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

       (2) โครงการวันเด็กแหงชาติ 1 2,900             1 2,900             1 2,900             1 2,900             4 11,600             

       (3) โครงการสานความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 2,000             1 2,000             1 2,000             1 2,000             4 8,000               

และผูปกครอง

       (4) โครงการพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

       (5) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 32,500           1 32,500           1 32,500           1 32,500           4 130,000           

       (6) โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จของเด็กปฐมวัย 1 3,000             1 3,000             1 3,000             1 3,000             4 12,000             

       (7) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 1 5,000,000       1 5,000,000       1 5,000,000       1 5,000,000       4 20,000,000       

ระดับประถมศึกษา

       (8) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 1 2,479,260       1 2,479,260       1 2,479,260       1 2,479,260       4 9,917,040         

อนุบาล - ประถมศึกษา

       (9) โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 1 224,000         1 224,000         1 224,000         1 224,000         4 896,000           

       (9) โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 166 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

       (10) โครงการสงเสริมคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ 1 1,000             1 1,000             1 1,000             1 1,000             4 4,000               

       (11) โครงการเยี่ยมบานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

       (12) โครงการประชุมผูปกครอง 1 400               1 400               1 400               1 400               4 1,600               

       (13) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยโดยภูมิปญญาไทย 1 1,000             1 1,000             1 1,000             1 1,000             4 4,000               

       (14) โครงการสงเสริมการเรียนรูอาเซียน 1 300               1 300               1 300               1 300               4 1,200               

       (15) โครงการพอแมใสใจผูเรียน 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

       (16) โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกนอย 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

       (17) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการศึกษาและ 1 2,900             1 2,900             1 2,900             1 2,900             4 11,600             

ศึกษาดูงาน(คาใชจายบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

       (18) โครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

       (19) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่ใชเปนสื่อการเรียนการสอน 1 210,800         1 210,800         1 210,800         1 210,800         4 843,200           

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

       (20) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเพื่อใชในการดําเนินงาน 1 200,600         1 200,600         1 200,600         1 200,600         4 802,400           

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

       (21) โครงการปรับปรุง ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           

       (22) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรูศูนยพัฒนา 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

เด็กเล็กฯ

       (23) โครงการสะอาด ปลอดภัยใสใจผูเรียน 1 300               1 300               1 300               1 300               4 1,200               

       (24) สนับสนุนวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับเด็ก 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

ประถมศึกษา



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 167 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

       (25) โครงการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก 1 1,134,000       -      -                -      -                -      -                1 1,134,000         

คลุมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

       (26) โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักการ ภารโรง 1 108,000         1 108,000         1 108,000         1 108,000         4 432,000           

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย

       (27) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

       (28) โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 1 70,000           1 70,000           1 70,000           1 70,000           4 280,000           

ดอนเจดีย(คาใชจายบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

       (1) โครงการวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจา 1 250,000         1 250,000         1 250,000         1 250,000         4 1,000,000         

อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

       (2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 1 150,000         1 150,000         1 150,000         1 150,000         4 600,000           

พระบรมราชินีนาถ 

       (3) โครงการเฉลิมพระเกียรติองครัชทายาท และพระบรม 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

วงศานุวงศทุกพระองค

       (4) โครงการวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจา 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

       (5) โครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

       (6) โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 1 70,000           1 70,000           1 70,000           1 70,000           4 280,000           

       (7) โครงการวันลอยกระทงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 168 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

       (8) โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

       (9) โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 1 80,000           1 80,000           1 80,000           1 80,000           4 320,000           

       (10) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 1 70,000           1 70,000           1 70,000           1 70,000           4 280,000           

       (11) โครงการสนับสนุนประเพณีของทองถิ่น 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

       (12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

       (13) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 1,000             1 1,000             1 1,000             1 1,000             4 4,000               

เนื่องในวันเขาพรรษา

       (14) โโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

เนื่องในวันมาฆบูชา

       (15) โโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 500               1 500               1 500               1 500               4 2,000               

เนื่องในวันวิสาขบูชา

       (16) โครงการเด็กไทยธรรมดี 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

       (17) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

       (18) โครงการเดินตามรอยวัฒนธเรรมและมรดกโลกของไทย 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           

       (19) โครงการศูนยออกกําลังกายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 200,000         1 200,000         1 200,000         1 200,000         4 800,000           

       (20) โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1 200,000         1 200,000         1 200,000         1 200,000         4 800,000           

       (21) โครงการปนรักษ ปนบุญ 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 169 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

       (22) โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจาหนาที่ศูนย 1 108,000         1 108,000         1 108,000         1 108,000         4 432,000           

ออกกําลังกายประจําศูนยออกกําลังกายเทศบาลตําบลดอนเจดีย

รวม 51 11,918,260    50 10,784,260    50 10,784,260    50 10,784,260    201 44,271,040      

4) ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสราง

ความเขมแข็งชุมชนและสังคม

  4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

      (1) การจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบานเพื่อรับฟงความคิดเห็น 1 5,000             1 5,000             1 5,000             1 5,000             4 20,000             

ของประชาชน

      (2) โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 1 200,000         1 200,000         1 200,000         1 200,000         4 800,000           

      (3) โครงการการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก 1 300,000         -      -                -      -                -      -                1 300,000           

สภาเทศบาล

      (4) โครงการฝกอบรมบทบาทของผูนําชุมชนในการประนอมและ 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

ระงับขอพิพาทในระดับทองถิ่นที่มีตอชุมชนเพื่อชุมชน

      (5) โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณ 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

      (6) โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           4 40,000             

      (7) การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส 1 4,500,000       1 4,500,000       1 4,500,000       1 4,500,000       4 18,000,000       

      (8) โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

      (9) โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอยโอกาส 1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           4 40,000             



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 170 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

      (10) โครงการสายใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

      (11) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานการฝกอาชีพ 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

รวม 11 5,205,000      10 4,905,000      10 4,905,000      10 4,905,000      41 19,920,000      

5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

      (1) โครงการเทศบาลออกหนวยใหบริการแกประชาชน 1 70,000           1 70,000           1 70,000           1 70,000           4 280,000           

      (2) โครงการวันเทศบาล 1 5,000             1 5,000             1 5,000             1 5,000             4 20,000             

      (3) โครงการ 5 ส 1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           4 40,000             

      (4) สนับสนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจาง 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

ขององคกรปรกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอนเจดีย

      (5) การสงเสริมเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 1 300,000         1 300,000         1 300,000         1 300,000         4 1,200,000         

ตามภารกิจและหนาที่สําหรับผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล

      (6) โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1 300,000         1 300,000         1 300,000         1 300,000         4 1,200,000         

      (7) โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

เทศบาล

      (8) โครงการฝกอบรมการดําเนินการทางวินัย 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

      (9) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

      (10) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 171 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

      (11) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและ 1 5,000             1 5,000             1 5,000             1 5,000             4 20,000             

เผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ

      (12) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสําหรับสํานักงาน 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           

      (13) โครงการกอสรางอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย -      -                -      -                -      -                1 1,964,000       1 1,964,000         

      (14) โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในสํานักงานเทศบาล -      -                -      -                1 1,325,000       1 528,000         2 1,853,000         

      (15) ปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑของสํานักงานใหสามารถ 1 250,000         1 250,000         1 250,000         1 250,000         4 1,000,000         

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

       (16) โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่บันทึกขอมูล 1 324,000         1 324,000         1 324,000         1 324,000         4 1,296,000         

       (17) โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ 1 108,000         1 108,000         1 108,000         1 108,000         4 432,000           

       (18) โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักการ ภารโรง 1 108,000         1 108,000         1 108,000         1 108,000         4 432,000           

ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย

      (19) โครงการติดตั้งและดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

      (20) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร -      -                1 20,000           -      -                -      -                1 20,000             

ของราชการ พ.ศ. 2540 แกบุคลากรของเทศบาล

      (21) การปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบสียงตามสายและ 1 100,000         1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 250,000           

หอกระจายขาว

      (22) โครงการจัดทําปายชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาล 1 100,000         -      -                -      -                -      -                1 100,000           



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 172 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

      (23) โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อแกไขปญหา 1 500,000         -      -                -      -                -      -                1 500,000           

การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและแกไขปญหาภัยแลง

      (24) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 722,000         -      -                -      -                -      -                1 722,000           

รวม 21 3,242,000 19 1,890,000 19 3,195,000 20 4,362,000 79 12,689,000

6) ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       (1) โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           4 120,000           

       (2) โครงการจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง 1 50,000           1 50,000           1 50,000           1 50,000           4 200,000           

       (3) โครงการติดตั้งระบบวงจรปดเพิ่มเติมและปรับปรุง เชื่อมระบบ 1 1,527,000       -      -                -      -                -      -                1 1,527,000         

วงจรปดแบงโซนควบคุมระบบสัญญาณใหมทั้งหมด

       (4) การติดตั้ง จัดซื้อ ปรับปรุง ซอมแซม วัสดุ อุปกรณที่ 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         4 400,000           

เกี่ยวของกับ

       (5) จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ เพื่อใชในงานปองกันและ 1 150,000         1 150,000         1 150,000         1 150,000         4 600,000           

บรรเทาสาธารณภัย

       (6) การปรับปรุงซอมแซมวัสดุ อุปกรณในงานปองกัน 1 250,000         1 250,000         1 250,000         1 250,000         4 1,000,000         

และบรรเทาสาธารณภัย

       (7) โครงการฝกอบรมพนักงานดับเพลิง 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

       (8) โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 1 40,000           1 40,000           1 40,000           1 40,000           4 160,000           

สาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน



แบบ ผ.07

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 173 บัญชีโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงกา

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

       (9) โครงการจางเหมาบุคคลเปนพนักงานขับรถยนต 1 324,000         1 324,000         1 324,000         1 324,000         4 1,296,000         

       (10) โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจําศูนยปองกันและ 1 432,000         1 432,000         1 432,000         1 432,000         4 1,728,000         

บรรเทาสาธารณภัย

       (11) โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการแกไข 1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           4 80,000             

ปญหายาเสพติด

       (12) สนับสนุนโครงการรวมพลังแผนดินตอสูเพื่อเอาชนะ 1 60,000           1 60,000           1 60,000           1 60,000           4 240,000           

ยาเสพติดอยางยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม 12 3,003,000 11 1,476,000 11 1,476,000 11 1,476,000 45 7,431,000

รวมทุกยุทธศาสตร  130  34,201,010  124  28,155,010  124  28,235,010  128  33,970,810  506  124,561,840



 แบบ ผ.08

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 135

เปาหมาย

แผนงาน (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใหมีความพรอมในการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 722,000 -             -             -             สํานักปลัด

และขนสง ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิ ชนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ภาพ และการใหบริการที่ ไมต่ํากวา 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน

สะดวก รวดเร็ว ตอการ 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

ติดตอประสานงาน รวมถึง จํานวน 1 คัน

ความปลอดภัยของผูโดยสาร

722,000       -             -             -             รวม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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