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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

  1.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

        (1) โครงการปรัปบรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟาสองสวาง 1 500,000                1 500,000                1 500,000                3 1,500,000           

สาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะภายใน

เขตเทศบาล

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

เขตเทศบาล

  1.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา   

        (1) โครงการกอสราง 5 3,822,000             2 1,293,000             1 754,000                8 5,869,000           

        (2) โครงการปรับปรุงซอมแซม 2 450,000                2 450,000                2 450,000                6 1,350,000           

  1.3 การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว

        (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จ 1 1,000,000             1 1,000,000             1 1,000,000              3 3,000,000           

พระนเรศวรมหาราช

  1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       (1) โครงการลดโลกรอน สิ่งแวดลอมปลอดภัย 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              

รวม 11 6,022,000            8 3,493,000            7 2,954,000             26 12,469,000         

ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

2) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองนาอยู

  2.1 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

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

       (2) โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 80,000                 1 80,000                 1 80,000                  3 240,000              

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

       (4) โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน วัด สถานประกอบการ 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              

  2.2 การปองกันและควบคุมโรค

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

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

       (3) เครือขายทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เทศบาลตําบล 1 30,000                 1 30,000                 1 30,000                  3 90,000                

ดอนเจดีย

       (4) โครงการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ โรคที่เปนปญหาในชุมชน 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              

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

  2.3 การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร  

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

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

แผงลอยจําหนายอาหาร

       (3) โครงการพิทักษสิทธิ คุมครองผูบริโภค 1 10,000                 1 10,000                 1 10,000                  3 30,000                

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

       (5) โครงการสถานบริการแตงผมและเสริมสะอาด ปลอดภัย 1 60,000                 1 60,000                 1 60,000                  3 180,000              

นาใชบริการ
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

  2.4 การพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู

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

ชุมชนนาอยู

  2.5 การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

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

       (2) การกอสรางเตาเผาขยะปลอดมลพิษ 0 -                      0 -                      1 5,000,000              1 5,000,000           

       (3) โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา,คู-คลองสงน้ํา,ทางระบายน้ํา 3 420,000                3 420,000                3 420,000                9 1,260,000           

       (4) โครงการปรับปรุง บํารุง รักษาสวนสาธารณะ สวนหยอมและ 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล

       (5) การจัดการน้ําเสีย ดวยถังดักไขมัน 1 30,000                 1 30,000                 1 30,000                  3 90,000                

       (6) โครงการกอสรางฌาปนกิจสถานวัดดอนเจดีย 0 -                      0 -                      1 3,000,000              1 3,000,000           

       (7) การบริหารจัดการน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน 1 30,000                 1 30,000                 1 30,000                  3 90,000                

  2.6 การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   

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

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

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

  2.7 การพัฒนางานสัตวแพทย

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

รวม 25 2,860,000            25 2,860,000            27 10,860,000           77 16,580,000         
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

3) ยุทธศาสตรสงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี

และวัฒนธรรม

  3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

      (1) โครงการสนับสนุนและบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 450,000                1 450,000                1 450,000                3 1,350,000           

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

ผูปกครอง

      (3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 1 3,019,000             1 3,019,000             1 3,019,000              3 9,057,000           

ระดับประถมศึกษา

      (4) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 1 2,370,000             1 2,370,000             1 2,370,000              3 7,110,000           

อนุบาล - ประถมศึกษา

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

      (6) โครงการปดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู 1 85,000                 1 85,000                 1 85,000                  3 255,000              

      (7) โครงการภาษาพาสนุก 1 45,000                 1 45,000                 1 45,000                  3 135,000              

  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

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

ดูงาน

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

ระดับที่สูงขึ้นและเขารับการอบรม
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

  3.3 พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความพรอม

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

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

      (3) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000              

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

      (5) โครงการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณการเรียนการสอนให 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

  3.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและ

วัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่น

      (1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 1 350,000                1 350,000                1 350,000                3 1,050,000           

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวามหาราช

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

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหามหาราชินี

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

      (4) โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒธรรมประเพณีไทยและวัน 1 560,000                1 560,000                1 560,000                3 1,680,000           

สําคัญของชาติ เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต วันเขาพรรษาเปนตน

      (5) โครงการการทําบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 1 80,000                 1 80,000                 1 80,000                  3 240,000              

      (6) โครงการสนับสนุนประเพณีของทองถิ่น 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

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

      (8) โครงการเรียนรูประวัติศาสตรของไทย 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000              

  3.5 สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

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

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

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

      (4) สงเสริม สนับสนุน การออกกําลังกายของประชาชน 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000              

      (5) สนับสนุนการเปนเจาภาพการแขงชันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 42 1 220,000                0 -                      0 -                       1 220,000              

      (6) สนับสนุนการเปนเจาภาพการแขงชันกีฬาคนพิการแหงชาติ 1 88,000                 0 -                      0 -                       1 88,000                

ครั้งที่ 32

รวม 28 9,072,000            26 8,764,000            26 8,764,000             80 26,600,000         

4) ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็ง

ชุมชนและสังคม

  4.1 สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น

      (1) โครงการจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบานเพื่อรับฟงความคิดเห็น 1 5,000                   1 5,000                   1 5,000                    3 15,000                

ของประชาชน
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

  4.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม  

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

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

     (3) โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1 450,000                1 450,000                1 450,000                3 1,350,000           

  4.4 สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

และผูติดเชื้อเอดส

     (1) โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ,คนพิการ,ผูติดเชื้อเอดส 1 4,500,000             1 4,500,000             1 4,500,000              3 13,500,000          

     (2) โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 1 30,000                 1 30,000                 1 30,000                  3 90,000                

     (3) โครงการตั้งครรภปลอดภัย ใสใจลูกนอย 1 20,000                 1 20,000                 1 20,000                  3 60,000                

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

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

  4.5 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน

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

ของชุมชนยอยในการฝกอาชีพ

รวม 9 5,385,000            9 5,385,000            8 5,085,000             26 15,855,000         

5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล

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

     (2) โครงการวันเทศบาล 1 50,000                 1 50,000                 1 50,000                  3 150,000              
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

  5.2 การพัฒนาบุคลากร / การบริหารงานบุคคล

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

งานตามภารกิจและหนาที่สําหรับผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล

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

     (3) โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสงเสริมคุณธรรม 1 350,000                1 350,000                1 350,000                3 1,050,000           

จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย

  5.3 การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล

     (1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1 200,000                1 100,000                1 100,000                3 400,000              

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

เผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ

  5.4 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

      (1) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ 1 2,000,000             1 1,000,000             1 1,000,000              3 4,000,000           

ทํางานของเทศบาล  

  5.5 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน

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

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

ขาว

รวม 10 3,265,000 10 2,165,000 10 2,165,000 30 7,595,000
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

6) ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  6.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     (1) โครงการปรับปรุงซอมแซม เพิ่มจุดติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน 1 1,000,000             1 1,000,000             1 1,000,000              3 3,000,000           

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

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

  6.2 การจัดใหมีระบบจราจรที่สะดวกและปลอดภัย

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

  6.3 การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (1) โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ เพื่อใชในงานปองกันและบรรเทา 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000              

สาธารณภัย

    (2) โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใชในงานปองกัน 1 250,000                1 250,000                1 250,000                3 750,000              

และบรรเทาสาธารณภัย

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

    (4) โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000              

สาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

  6.4 การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข

    (1) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 2 80,000                 2 80,000                 2 80,000                  6 240,000              
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ยุทธศาสตร

ป 2557

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

  6.5 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

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

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

รวม 12 1,840,000            12 1,840,000            12 1,840,000             36 5,520,000          

รวมทุกยุทธศาสตร  95  28,444,000  90  24,507,000  90  31,668,000  275  84,619,000



30 ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 1   การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ เพื่อเปนการดูแลบํารุงรักษาดวงโคมและ    ซอมแซมเปลี่ยนดวงโคมสายเมน 500,000    500,000 500,000    ไฟฟาสาธารณะริมถนนที่มีอยู กองชาง

ระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะริมถนน อุปกรณไฟฟาตางๆ ที่มีอายุการใชงาน ไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตางๆ ของ สามารถใชงานไดวอยางมี

สายตางๆ และขยายเขตบริการไฟฟา มานานใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ ระบบไฟฟาสาธารณะริมถนนสาย ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ

สาธารณะภายในชุมชนเขตเทศบาล และประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัว ตางๆ และขยายเขตไฟฟาริมถนนที่ สัญจรไปมาบนถนนในเวลากลาง

เรือน ยังไมมีไฟฟาสาธารณะ คืนไดสะดวกปลอดภัยลดปญหา

อุบัติเหตุและอาชญากรรมได

2 ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางสาธารณะริม เพื่อเปนการเพิ่มระบบสองสวางริมถนน   ติดตั้งเสาเหล็กอาบกัลวาไนท สูง 200,000    200,000    200,000    มีระบบไฟฟาสาธารณะครอบ กองชาง

ถนนภายในเขตเทศบาล สาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึงของถนน 7.00 เมตร พรอมกิ่งเดี่ยวโคมหลอด คลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลมากขึ้น

ทุกสายในเขตเทศบาล ไฮเพรสเซอรโซเดี่ยม 70 วัตต ประชาชนสัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน

3 กอสรางปรับปรุงผิวถนนภายในสํานัก เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน   กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 15 เมตร 928,000    -           -           ประชาชนที่มาติดตอราชการได สํานักปลัดฯ

งานเทศบาลตําบลดอนเจดียแหงใหม ที่มาติดตอราชการในสํานักงานเทศบาล มีพื้นผิวถนนรวมกันไมนอยกวา 2,024 รับความสะดวก มีที่จอดรถที่ได

ตําบลดอนเจดียแหงใหม ตารางเมตร มาตรฐาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



30 ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางรั้ว ค.ส.ล. ปายชื่อสํานักงาน เพื่อแสดงแนวขอบเขตพื้นที่สํานักงาน   กอสรางรั้ว ค.ส.ล. ผนังกออิฐฉาบ 848,000    -           -           สํานักงานเทศบาล มีแนวรั้วแนว สํานักปลัดฯ

เทศบาลและประตูทางออกสํานักงาน ปองกันทรัพยสินของทางราชการและ ปูนเรียบความยาวรวมไมนอยกวา เขตชัดเจน ปองกันดูแลรักษา

เทศบาลตําบลดอนเจดียแหงใหม ประชาสัมพันธสํานักงานใหประชาชน 280 เมตร ทรัพยสินของทางราชการไดดียิ่ง

ที่มาติดตอทราบ ขึ้น

  กอสรางปายชื่อสํานักงานและประตู 680,000    -           -           สํานักงานเทศบาลมีปายชื่อบอก สํานักปลัดฯ

ทางเขา-ออกสํานักงาน ความยาวรวม สถานที่ราชการ รั้ว และประตู

ไมนอยกวา 60 เมตร เปด-ปดที่สวยงามและได

มาตรฐาน

5 กอสรางเสาธงพรอมฐาน ค.ส.ล. และ เพื่อเปนการแสดงสัญลักษณของสถาน   กอสรางเสาธงชาติพรอมฐาน ค.ส.ล. 438,000    -           -           สํานักงานเทศบาลมีเสาธงที่ได สํานักปลัดฯ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนามหนา ที่ราชการใหประชาชนไดแสดงความ ขนาดเสาธงสูงไมนอยกวา 15 เมตร มาตรฐานและมีภูมิทัศนบริเวณ

สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดียแหง เคารพและความภูมิใจของเอกลักษณ ฐาน ค.ส.ล. กวาง 4.20x4.20 เมตร ดานหนาอาคารสํานักงานที่สวย

ใหม ชาติไทย และเพื่อเปนสถานที่พักผอน พรอมอุปกรณ 1 ชุด ปลูกไมดอกไม งาม ประชาชนที่มารับบริการมี

เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดอุณภูมิของ ประดับ หญา บริเวณสนามดานหนา สถานที่พักผอนหยอนใจและได

อากาศ อาคารสํานักงานเทศบาลเทศบาล รับอาการที่บริสุทธิ์

ตําบลดอนเจดียแหงใหม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



30 ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางวางทอระบายน้ําประตูเหล็กเปด  เพื่อแกไขปญหาการระบายน้ําเสียได   กอสรางวางทอ ค.ส.ล.แบบทอกลม -           1,500,000  1,500,000  ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองชาง

ปด กั้นน้ําระบบสงน้ําและระบบน้ําเสีย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และแบบทอสี่เหลี่ยมขนาดตางๆ ระบบระบายน้ําเสียภายใน

ริมถนนรอบองคพระบรมราชานุสรณ พรอมกอสรางประตูน้ําโครงเหล็กปด ชุมชนที่ไดมาตรฐาน ลดปญหา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทิศใต) กั้นกักเก็บและบังคับทิศทางการไหล น้ําทวมขังได

ของน้ํา

7 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนสาย   เพื่อใหประชาชนมีถนนในการสัญจร   ซอมแซมผิวจราจรถนนแบบ ค.ส.ล. 250,000    250,000    250,000    ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนน กองชาง

ตางๆ ภายในเขตเทศบาลที่มีการชํารุด ไป-มาไดสะดวกปลอดภัย ลาดยางมะตอย หรือหินคลุกภายใน ใชสัญจรไป-มาไดสะดวกและ

เขตเทศบาลที่มีการชํารุด ปลอดภัยลดปญหาอุบัติเหตุได

ตลอดทั้งป

8 ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ทอ   เพื่อแกไขปญหาทออุดตันน้ําทวมขัง   ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 200,000    200,000    200,000    การระบายน้ําเสียภายในชุมชน กองชาง

ระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล.พรอมฝาปด และเปนการปรับปรุงใหการระบายน้ํามี ฝารางระบายน้ํา ทอระบายน้ําบอพัก มีประสิทธิภาพ ลดปญหาทอ

ค.ส.ล.ริมถนนสายตางๆ ภายในเขต ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ค.ส.ล. พรอมฝาปดที่มีปญหาอุดตัน อุดตัน น้ําทวมขังในพื้นที่เขต

เทศบาลทั้ง 5 ชุมชน หรือชํารุดริมถนนสายตางๆ ภายใน เทศบาล

เขตเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



30 ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางดาดคอนกรีตเหมืองทิ้งน้ําภายใน   เพื่อใหการระบายน้ําทิ้งทางการ   ดาดคอนกรีตขนาดกวาง 3.50 928,000    -           -           ประชาชนในชุมชนมีเหมือง กองชาง

ชุมชนไชยานุภาพ (ขางโรงสีมิตรนําชัย) เกษตรและของชุมชนมีประสิทธิภาพ เมตร หนา 0.10 เมตรระยะความยาว ระบายน้ําทิ้งทางการเกษตร, น้ํา

ที่ดียิ่งขึ้น 450 เมตร เสียจากชุมชนไดรวดเร็วลด

น้ําทวมขังในพื้นที่

10 กอสรางดาดคอนกรีตเหมืองสงน้ําเพื่อ    เพื่อใหการสงน้ําทางการเกษตรมี ดาดคอนกรีตเหมืองขนาดกวาง -           495,000    -           ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพ กองชาง

การเกษตรชุมชนไชยานุภาพ ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.00 เมตร ระยะความยาว 450 เมตร ทางเกษตรกรรมไดรับน้ําเพื่อ

และประตูระบายน้ํา คสล. โครงเหล็ก การเกษตรสดวกและรวดเร็ว

ลดปญหาการตื้นเขินของเหมือง

ดิน

11 กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย   เพื่อแกไขปญหาในการระบายน้ําเสีย   - กอสรางวางทอระบายน้ําค.ส.ล. -           798,000    -           การระบายน้ําเสียภายในชุมชน กองชาง

ริมถนนไชยานุภาพฝงทิศใต (ชวงที่ 1) ที่มีรองน้ําขนาดเล็กและอุดตัน  ∅ 1.00 เมตร พรอมบอพักค.ส.ล. ไดสะดวก รวดเร็ว ลดปญหา

มีความยาวรวมกันไมนอยกวา 115 น้ําทวมขังและแหลงเพาะพันธุ

เมตร ยุงลายได

12 กอสรางวางทอระบบระบายน้ําเสีย    เพื่อแกไขปญหาการระบายน้ําเสีย   - กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -           -           754,000    การระบายน้ําเสียภายในชุมชน กองชาง

ริมถนนชายานุภาพฝงทิศใต (ชวงที่ 2) ที่มีรองน้ําขนาดเล็กและอุดตัน ∅ 1.00 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ไดสะดวก รวดเร็ว ลดปญหา

มีความยาวรวมไมนอยกวา 105 เมตร น้ําทวมขังและแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายได

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่



30 ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 3  การพัฒนาดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรม-    เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณพระบรม-   ดูแล บํารุง รักษา  สวนสาธารณะ 1,000,000  1,000,000  1,000,000     ภูมิทัศนบริเวณพระบรม- สํานักปลัดฯ/

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกาะกลาง สวนหยอมบริเวณ ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร กองชาง

สวยงาม เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระ มหาราชไดรับการปรับปรุง ดูแล

ของประชาชนในเขตเทศบาลและนัก นเรศวรมหาราช โดยทํางานรวมกัน รักษาใหสวยงาม

ทองเที่ยว กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ลดโลกรอน  สิ่งแวดลอมปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ กิจกรรมที่ลด 1.ประชาสัมพันธ กิจกรรม 50,000      50,000      50,000      ประชาชนมีความรู และเขาใจ กองสาธารณสุขฯ

โลกรอนใหประชาชนทราบ  และ ที่สามารถลดโลกรอนผาน วิธีลดโลกรอนและหลีกเลี่ยง

รณรงคกิจกรรมในการลดโลกรอน สื่อตางๆ กิจกรรมที่ทําใหโลกรอนขึ้น

2.จัดกิจกรรมรณรงคลดโลก

รอนในชุมชน และโรงเรียน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แนวทางที่ 1   สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

15 สงเสริมสุขภาพในทุกกลุมเปาหมาย เพื่อใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย สงเสริมสุขภาพ 100,000    100,000    100,000     ประชาชนทุกกลุมเปาหมายมี

ไดรับการสงเสริมสุขภาพ *เด็กแรกเกิด-5 ป *เด็กวัยเรียน สุขภาพแข็งแรง 

*หญิงวัยเจริญพันธ *หญิงตั้งครรภ

*หญิงหลังคลอด *ชาย-หญิงวัยทอง

*ผูสูงอายุ

16 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 80,000     80,000     80,000      ประชาชนทุกกลุมเปาหมายมี

ตําบลดอนเจดีย ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ ตําบลดอนเจดีย สุขภาพแข็งแรง 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

17 สงเสริมทันตสาธารณสุขในทุกกลุม เพื่อใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 1.ใหความรูดานทันตสาธารณสุข 50,000     50,000     50,000      ประชาชนทุกกลุมเปาหมายมี

เปาหมาย มีสุขภาพฟนที่แข็งแรง ในทุกกลุมเปาหมาย สุขภาพฟนที่แข็งแรง

2. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟน

3. สนับสนุนอุปกรณในกิจกรรม

รณรงค

18 สงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  วัด  เพื่อใหนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรม 50,000     50,000     50,000      ไดรับการรับรองเปน

สถานประกอบการ พระในวัด ลูกจางในสถานประกอบ *โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ *โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

มีสุขภาพแข็งแรง *วัดสงเสริมสุขภาพ *วัดสงเสริมสุขภาพ  

*สถานประกอบการสงเสริมสุขภาพ *สถานประกอบการสงเสริม

สุขภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แนวทางที่ 2  การปองกันและควบคุมโรค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ควบคุมและปองกันโรคติดตอในชุมชน เพื่อควบคุมปองกันโรคติดตอในชุมชน 1.ควบคุมและปองกันโรค 200,000    200,000    200,000     ลดอัตราความเสี่ยงของประชาชน

2.ใหความรูในการปองกัน ตอการปวยดวยโรคติดตอและ

3.สนับสนุนอุปกรณในการปองกัน อัตราตายดวยโรคติดตอเทากับ 0

โรคใหอสม.ในชุมชน*โรคไขหวัดนก

*โรคไขเลือดออก *โรคอุจจาระรวง

*โรคเอดส *โรคไขหวัดสายพันธุใหม

*โรคติดตอที่เปนปญหา

20  ควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ เพื่อควบคุมปองกันโรคไมติดตอ 1.ควบคุมและปองกัน 100,000    100,000    100,000     ลดอัตราความเสี่ยงของประชาชน

ในชุมชน ในชุมชน 2.ใหความรูในการปองกัน ตอการปวยดวยโรคไมติดตอ

3.สนับสนุนอุปกรณในการปองกัน ลดอัตราตายดวยโรคไมติดตอ

โรคใหอสม.ในชุมชน*โรคเบาหวาน คนหากลุมเสี่ยงตอโรค

*โรคความดันโลหิตสูง

*โรคหัวใจและหลอดเลือด

*โรคมะเร็งทุกชนิด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แนวทางที่ 2  การปองกันและควบคุมโรค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

21 เครือขายทีมเฝาระวังสอบสวน เพื่อเฝาระวังโรคที่โรค ตรวจสอบสาเหตุ 1.คนหาสถานการณผิดปกติไดรวดเร็ว 30,000     30,000     30,000      ไมเกิดโรคระบาดตามชวงฤดูกาล

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลตําบล ควบคุมโรคเบื้องตนไดทันเวลา แจง 2.ตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ อสม.สามารถเฝาระวังโรคได

ดอนเจดีย ขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ 3.ควบคุมโรคเบื้องตนไดทันเวลา อยางถูกตองและสามารถควบคุม

ดําเนินการตอไดเหมาะสม 4.สื่อสารกับผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ โรคระบาดได

ตอไดอยางเหมาะสม

22 ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ โรคที่ เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารเกี่ยว 1.ผลิตสื่อในการใหความรู 50,000     50,000     50,000      ประชาชนไดรับขาวสารเกี่ยว

เปนปญหาในชุมชน กับโรคที่เปนปญหาในชุมชน 2.เผยแพรสื่อผานชองทางประชา กับโรคที่เปนปญหาในชุมชน

สัมพันธ

3.ประเมินผลการใชสื่อตางๆ เชน 

แผนพับ  โปสเตอร ฯลฯ

23  จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ ในงาน เพื่อใหการปองกันและควบคุมโรค 1.จัดซื้อวัสดุการแพทย 300,000    300,000    300,000     เพื่อใหการดําเนินงานปองกัน

ปองกันและควบคุมโรค มีวัสดุ - ครุภัณฑ พรอมใชงาน 2.จัดซื้อครุภัณฑการแพทย และควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ

อยางเพียงพอ 3.จัดชื้อวัสดุงานบานงานครัว

4.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

5.จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แนวทางที่ 3  การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

24 มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอรอย เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหาร 1.จัดงานมหกรรมฯ 400,000    400,000    400,000     ประชาชนไดบริโภคอาหารที่

ที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ 2.พัฒนารานคาและแผงลอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

เพื่อใหรานคาและแผงลอย จําหนายอาหารใหไดรับปายCFGT

จําหนายอาหารไดมาตรฐาน

25 โครงการเฝาระวังและควบคุมสุขาภิบาลเพื่อใหรานอาหาร และแผงลอยมี 1.ใหความรูผูประกอบการ 50,000     50,000     50,000      รานอาหารและแผงลอยจําหนาย

อาหารในรานอาหารและแผงลอย การพัฒนาใหไดเกณฑมาตรฐาน 2.พัฒนาศักยภาพชมรมผูประกอบ อาหารไดมาตรฐาน CFGT

จําหนายอาหาร ของสาธารณสุข การฯใหตรวจรับรองมาตรฐาน รอยละ 70

3.ออกตรวจรานอาหารและแผงลอยฯ

โดยกรรมการชมรมฯ

26 พิทักษสิทธิ คุมครองผูบริโภค เพื่อใหประชาชนรับทราบสิทธิใน 1.ประชาสัมพันธขอมูล 10,000     10,000     10,000      ประชาชนไดรับความเปนธรรม

การคุมครองผูบริโภค  และทราบ ใหประชาชนรับทราบผานสื่อตางๆ ในการคุมครองผูบริโภค

ชองทางในการรองเรียน 2.จัดทําชองทางในการรองเรียน

เมื่อไมไดรับความเปนธรรมในการ

คุมครองผูบริโภค

3.ดําเนินการแกไขเมื่อมีผูรองเรียน

ผานสื่อของเทศบาลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู

แนวทางที่ 3  การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร  

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

27 ตลาดสดนาซื้อเคียงคูอาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนใหตลาดสดมีการ 1.สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา 50,000     50,000     50,000      ตลาดสดทั้ง 2 แหงผานเกณฑ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  และยกระดับ อยางตอเนื่อง มาตรฐานตลาดสดนาซื้อระดับดี

มาตรฐานสูงขึ้น 2.กระตุนใหมีการยกระดับมาตรฐาน มาก

ใหสูงขึ้น

3.ติดตามผลการพัฒนา

28 สถานบริการแตงผมและเสริมสวย   *เพื่อใหผูประกอบการรานเสริมสวย    จัดอบรมใหความรูแกเจาของผู 60,000     60,000     60,000      ผูเขารับการอบรมมีความรู

สะอาด ปลอดภัย นาใชบริการ มีความรูประกอบการไดถูกตองตาม ประกอบกิจการและผูชวยผูประกอบ ความเขาใจและสามารถนํากลับ

เทศบัญญัติและพรบ.การสาธารณสุข กิจการแตงผม-เสริมสวย ในเขต ไปปรัปบรุงสถานประกอบการ

*เพื่อสงเสริมใหชมรมผูประกอบการฯ เทศบาลศึกษาดูงานชมรมผูประกอบ แตงผม - เสริมสวยของตนเอง

มีศักยภาพในการดําเนินการอยางตอเนื่อง การรานเสริมสวยที่มีศักยภาพดีเดน ใหถูกสุขลักษณะ

*เพื่อใหผูเขารับบริการมีความปลอดภัย  

จากการประกอบการของผูใหบริการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู  

แนวทางที่ 4  การพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณรวม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ 1.ประชุมจัดทําแผนชุมชน 300,000    300,000    300,000     กลุมรักษดอนเจดีย เขมแข็ง  

สรางเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยู พัฒนาเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยู 2.ประชาสัมพันธกลุมรักษดอนเจดีย พัฒนาเทศบาลฯใหเปนเมือง

เพื่อหาสมาชิกเพิ่ม นาอยู  ชุมชนนาอยู  

3.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาตามแผน

ชุมชนฯ

4.สงเสริมกิจกรรมคนดีศรีสุพรรณ

ตามเปาหมาย 11 ประการ

5.ประชาสัมพันธและรณรงคการ

ปฎิบัติตามเปาหมาย 11 ประการ

6.รณรงคกิจกรรมพัฒนา ดูแล

รักษาสิ่งแวดลอม

7.สรุปผลการพัฒนาฯ

8.ศึกษาดูงาน

9.นําเสนอผลการดําเนินงานระดับ

จังหวัด เขต

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู  

แนวทางที่ 5  การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

30 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  เพื่อใหการกําจัดขยะมูลฝอย 1.จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการบริหาร 200,000    200,000    200,000       ลดภาวะความเสี่ยงดานสุขภาพ

ขยะมูลฝอย  ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จัดการขยะ อนามัยของประชาชนอันเนื่อง

ลดการแพรกระจายของเชื้อโรค 2.ฝงกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล มาจากมูลฝอยตกคาง

3.ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะไมใหเกิดเหตุ  สามารถปองกันและแกไข 

รําคาญ ปญหามลพิษจากมูลฝอย

3.ปลูกตนไมรอบๆที่ทิ้งขยะ

4.จัดหาครุภัณฑในการผังกลบ

31 กอสรางเตาเผาขยะปลอดมลพิษ เพื่อใหมีเตาเผาขยะในการกําจัดขยะ 1.สํารวจพื้นที่ในการกอสราง - - 5,000,000    ขยะมูลฝอยกําจัดถูกตองตาม

ปลอดมลพิษ 2.วางแผนในการกอสราง หลักสุขาภิบาล

3.ดําเนินการกอสรางตามแบบแปลน

3.ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

32 ขุดลอกทอระบายน้ํา , คู -คลองสงน้ํา - เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 1.ขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชนตลาด 120,000    120,000    120,000       สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทางระบายน้ํา การระบายน้ําในชวงฤดูฝน 2.ขุดลอกเหมืองดาดรอบ 150,000    150,000    150,000     ระบายน้ําในชวงฤดูฝน

พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

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

พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู  

แนวทางที่ 5  การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

33 ปรับปรุง บํารุง รักษา สวนสาธารณะ   เพื่อใหภูมิทัศนในเขตเทศบาลมีความ   ปรับปรุง ดูแล บํารุง รักษา 50,000     50,000     50,000      ทําใหภูมิทัศนในเขตเทศบาล

สวนหยอมและภูมิทัศนในเขตเทศบาล สะอาดและสวยงาม ภูมิทัศน ถนน ทางเทา และสวน สะอาดและสวยงาม และมีสวน

สาธารณะ ประกอบดวย สาธารณะเปนสถานที่พักผอน

*ถนนไชยานุภาพ หยอนใจของประชาชน

*ถนนรอบพระบรมฯ

*ถนนสาธารณะในชุมชน

5 ชุมชน

34 การจัดการน้ําเสีย ดวยถังดักไขมัน เพื่อใหประชาชนมีความรูเรื่องประโยขน 1.ประชาสัมพันธประโยชนของถังดัก 30,000     30,000     30,000      ประชาชนมีความรูดาน

ของถังดักไขมัน เพื่อสงเสริมใหมีการใช ไขมัน สิ่งแวดลอม

ถังดักไขมันในรานอาหารและแผงลอย 2.รณรงคใหรานอาหารและแผงลอยฯ

จําหนายอาหาร ใชถังดักไขมัน

3.สงเสริมใหตลาดสดทําถังดักไขมัน

รวม

35 กอสรางฌาปนกิจสถานวัดดอนเจดีย เพื่อกอสรางฌาปนกิจสถาน วัดดอนเจดีย - - 3,000,000  ประชาชนปลอดภัยจากมลพิษที่

ปลอดมลพิษ เกิดจากการเผาศพ

36 การบริหารจัดการน้ําเสียและระบบ เพื่อบริหารจัดการน้ําเสียในชุมชน น้ําเสียในชุมชนมีการบริหารจัดการ 30,000     30,000     30,000      ไมเกิดมลพิษจากน้ําเสียในชุมชน

บําบัดน้ําเสียในชุมชน เพื่อดูแลระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ

ใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู  

แนวทางที่ 6  การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

37 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อใหประชาชนสามารถดูแล และ 1.อสม.เสนอแผนงานโครงการเพื่อ 50,000     50,000     50,000      ประชาชนสามารถดูแล และ

แกปญหาดานสาธารณสุข ขอรับการสนับสนุน แกปญหาดานสาธารณสุข

เบื้องตนได 2.ดําเนินการตามแผนงานโครงการ เบื้องตนไดทั้ง 5  ชุมชน

3.รายงานผลการดําเนินการ

38 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อให คณะกรรมการชุมชนและอสม. 1.อบรมคณะกรรมการชุมชนและอสม. 200,000    200,000    200,000     คณะกรรมการชุมชนและอสม.

คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัคร มีศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใน ใหมีความรูในการใหบริการประชาชน ปฎิบัติงานในชุมชนไดอยางมี

สาธารณสุขประจําหมูบาน ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษาดูงาน ประสิทธิภาพทั้ง 5 ชุมชน

3.นิเทศ -ติดตามผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการชุมชนและอสม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



43 ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู  

แนวทางที่ 7 การพัฒนางานสัตวแพทย

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

39 ควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากสัตว 1.เพื่อควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจาก 1.พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจสัตว 50,000     50,000     50,000      ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่

สัตว ที่ฆาในโรงฆาสัตว เกิดจากสัตว

2.เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ 2.เฝาระวังโรคที่เกิดจากสัตว

ปองกันโรคที่เกิดจากสัตว 3.ควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากสัตว

4.เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ 

ไดแก หอกระจายขาว เสียตามสาย 

 วิทยุชุมชน  ปายประชาสัมพันธ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

40 สนับสนุนและบริหารงานศูนยพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก กอนเขา   มีการสงเสริมและ 450,000     450,000     450,000     เด็กเล็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม กองการศึกษา

เด็กเล็ก สูวัยเรียน และชวยแบงเบาภาระของ สนับสนุนใหเตรียมความ กับวัย

ผูปกครองที่ตองออกไปทํางานนอกบาน พรอมใหกับเด็กปฐมวัย

41 สานความสัมพันธระหวาง เพื่อสรางความเขาใจระหวางผูปกครอง   มีการจัดอบรมใหกับ 50,000       50,000       50,000       ผูปกครองมีความเขาใจและ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครอง และครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองเกี่ยวกับการ สามารถดูแลเด็กใหมีพัฒนาการ

ดูแลเด็กในวัย 3 ขวบ ที่เหมาะสมกับวัย

42 สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กไดรับประทานอาหาร   นักเรียนมีอาหาร 3,019,000   3,019,000   3,019,000   นักเรียนมีพัฒนาการทางรางกาย กองการศึกษา

ระดับประถมศึกษา กลางวันที่มีคุณคาทางอาหาร กลางวันที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามวัย

และถูกหลักโภชนาการ

43 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแก เพื่อใหเด็กไดดื่มอาหารเสริม (นม) นักเรียนไดรับอาหาร 2,370,000   2,370,000   2,370,000   นักเรียนมีพัฒนาการทางรางกาย กองการศึกษา

นักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา ในการเสริมสรางพัฒนาดานรางกาย เสริมนมทุกวัน เหมาะสมตามวัย

44 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแก เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะ โรงเรียนในเขตเทศบาล 100,000     100,000     100,000     นักเรียนสามารถนําความรูที่ได กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน นอกหองเรียน มาใชในการสงเสริมความรูในชั้น

เรียนและในชีวิตประจําวัน

45 โครงการปดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู เพื่อใหเด็กนักเรียนที่ปดภาคเรียนได   เด็กและเยาวชน จํานวน 85,000       85,000       85,000       เด็กนักเรียนไดใชเวลาวางให กองการศึกษา

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไมตอง 100 คน เขารวมกิจกรรม เกิดประโยชน

ไปเรียนพิเศษไกลบาน วาดภาพ การเรียน

คอมพิวเตอร เปนตน

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการภาษาพาสนุก เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรูและทักษะ 1.นักเรียนชั้นประถม 45,000       45,000       45,000       นักเรียนสามารถนําความรูที่ได กองการศึกษา

ทางดานภาษาเพิ่มมากขึ้น ศึกษาปที่ 4 จํานวน 150 มาใชในการสงเสริมความรูในชั้น

คน เรียนและในชีวิตประจําวัน

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

47 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาครู  ฝกอบรมและศึกษา 10,000       10,000       10,000       เด็กไดรับการพัฒนาและไดมี กองการศึกษา

และทัศนศึกษาดูงาน ยุคใหม ดูงานครูผูดูแลเด็ก และ ความรูและประสบการณจาก

เจาหนาที่ ครูผูดูแลเด็กเพิ่มขึ้น

48 สงเสริมพนักงานและเจาหนาที่ไดรับการ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหพรอมกับการ   มีการสงครูผูดูแลเด็ก 150,000     150,000     150,000     เด็กไดรับการพัฒนาและไดมี กองการศึกษา

ศึกษาตอระดับที่สูงขึ้นและเขารับการอบรม เปลี่ยนแปลง เขารับการฝกอบรม ความรูและประสบการณจาก

และสงเสริมบุคลากร ครูผูดูแลเด็กเพิ่มขึ้น

ใหไดรับการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้นและ

ตรงสาขาอาชีพ

ที่

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่



50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 3  พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความพรอม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

49 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่ใชเปนสื่อสําหรับศูนย เพื่อใหเด็กไดมีของเลนไวเสริม  เด็กมีสื่อ วัสดุและ 100,000     100,000     100,000     เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการใหเหมาะสมกับวัย ครุภัณฑที่เหมาะสม เหมาะสมกับวัย รอยละ 70

และพี่เลี้ยงเด็กมีอุปกรณเสริมในการ ตามวัย ของเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

ดูแลเด็กเล็ก เด็กเล็กของเทศบาล

50 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพรอม     ปรับปรุงศูนยพัฒนา 100,000     100,000     100,000     ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานเกณฑ กองการศึกษา

ตามเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู เด็กเล็ก จํานวน 1 แหง มาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู

 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ของกรมอนามัย 

51 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหมี   จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 100,000     100,000     100,000     เพื่อใหการบริหารงานของศูนย กองการศึกษา

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ

52 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมกิจกรรมของเด็ก และสาน   จัดใหมีงานวันเด็กใน 50,000       50,000       50,000       ผูปกครองมีความเขาใจและ กองการศึกษา

ความสัมพันธระหวางผูปกครองและเด็ก วันเสารที่สองของเดือน สามารถดูแลเด็กใหมีพัฒนา

มกราคม การที่เหมาะสมกับวัย

53 สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณการเรียน เพื่อใหเด็กระดับประถมศึกษาไดมี    สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ 50,000       50,000       50,000       เด็กระดับประถมศึกษา กองการศึกษา

การสอนใหโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณประกอบการเรียน ใหกับโรงเรียนในเขต มีอุปกรณการเรียนเพียงพอ

เทศบาล รอยละ 70 ของเด็ก

ประถมศึกษาในเขตเทศบาล

วัตถุประสงคที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ



50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 4  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่น

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอ   ประชาชนทั่วไปได 350,000     350,000     350,000     ประชาชนมีสวนรวมในการแสดง สํานักปลัดฯ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล รวมกิจกรรมเพื่อเทิด ความจงรักภักดีตอพระบาท

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อดุลยเดชมหาราช พระเกียรติและแสดง สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

5 ธันวามหาราช ความจงรักภักดีใน อดุลยเดชมหาราช รอยละ 95 

วันที่ 5 ธันวาคม ของประชาชนในเขตเทศบาล

55 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอ   ประชาชนทั่วไปได 250,000     250,000     250,000     ประชาชนมีสวนรวมในการแสดง สํานักปลัดฯ

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมกิจกรรมเพื่อเทิด ความจงรักภักดีตอพระนางเจา

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติและแสดง สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รอยละ

12 สิงหามหาราชินี ความจงรักภักดีใน 95 ของประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่ 12 สิงหาคม

56 โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อฟนฟูระบบนิเวศนและสราง  มีการสงเสริมและพัฒนา 20,000       20,000       20,000       ประชาชนไดรับประโยชนจาก สํานักปลัดฯ

และพระราชเสาวนีย สิ่งแวดลอมและพัฒนางานตามแนว โครงการตามแนวพระราช โครงการตามแนวพระราชดําริ

พระราชดําริและพระราชเสาวนีย ดําริและพระราชเสาวนีย และพระราชเสาวนีย

57 สงเสริมและอนุรักษวัฒธรรมประเพณีไทย เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ     จัดงานประเพณีเพื่อ 560,000     560,000     560,000     ประชาชนรูจักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

และวันสําคัญของชาติ เชน วันลอยกระทง อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทย เปนการรวมกันอนุรักษ และรวมกันอนุรักษประเพณีไทย

วันสงกรานต วันเขาพรรษา เปนตน ใหลูกหลานตอไป ประเพณีไทย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 4  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่น

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

58 การทําบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรมรวมกันและ   จัดใหมีการทําบุญตัก 80,000       80,000       80,000       ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษา

รวมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทย บาตรและรับพรวันขึ้น อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ปใหม

59 สนับสนุนประเพณีของทองถิ่น เพื่อรวมสืบสานประเพณีของทองถิ่น    สนับสนุนประเพณี 50,000       50,000       50,000       เทศบาลและประชาชนมีความ กองการศึกษา

ใหอยูคูกับทองถิ่นตลอดไป ของทองถิ่น สัมพันธอันดีตอกัน

60 โครงการเยาวชนสมานฉันทรวมใจสานสายใย เพื่อใหเยาวชนรวมกันอนุรักษสืบสาน   จัดอบรมใหความรูดาน 50,000       50,000       50,000       นักเรียนรูจักวัฒนธรรมของทองถิ่น กองการศึกษา

วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่นและ และรวมกันอนุรักษสืบสานเพิ่มมาก

พานักเรียนทัศนศึกษา ขึ้น

ดูงานแหลงวัฒนธรรมใน

จังหวัดสุพรรณบุรี

61 โครงการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกมีความภาค  เด็กและเยาวชนจํานวน 100,000     100,000     100,000     นักเรียนเกิดจิดสํานึกมีความภาค กองการศึกษา

ภูมิใจและหวงแหน พรอมที่จะปกปอง 270 คน ทัศนศึกษา ภูมิใจในประวัติศาสตรชาติไทย

รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ แหลงเรียนรูดานประวัติ เพิ่มมากขึ้น

พระมหากษัตริย ศาสตรชาติไทย

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค



50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 5  สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ เพื่อใหประชาชนในแตละชุมชนไดมี 1.จัดการแขงขันกีฬา 200,000     200,000     200,000     ประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน สํานักปลัดฯ

กิจกรรมในดานกีฬารวมกันเปนสื่อสราง ระหวางชุมชนเพื่อเชื่อม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

ความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม ความสัมพันธระหวาง สมบูรณ และกีฬาเปนสื่อสรางความ

ชุมชน เขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม

2.สงเสริมและสนับสนุน

การออกกําลังกายใหแต

ละชุมชน

63 จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีอุปกรณในการ   จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ 25,000       25,000       25,000       ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ สํานักปลัดฯ

เลนกีฬาอยางเพียงพอ กีฬาใหแกชุมชน รางกายที่แข็งแรง และหางไกล

ยาเสพติด

64 โครงการศูนยออกกําลังกายของเทศบาล เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีสถานที่ออก   จัดหาสถานที่กอสราง 200,000     200,000     200,000     ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย กองการศึกษา

กําลังกาย ศูนยออกกําลังกาย 1 แหง

  ดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ

ออกกําลังกายใหสามารถ

ใชงานไดอยางตอเนื่อง

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค



50 ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 5  สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

65 สงเสริม สนับสนุน การออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออก 1. จัดหาเครื่องออกกําลัง 200,000     200,000     200,000     ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่ กองการศึกษา

ของประชาชน กําลังกายอยางสม่ําเสมอ และใชเวลา กายกลางแจง แข็งแรงสมบูรณ และไมไปมั่ว

วางใหเกิดประยชน 2. จัดหาเครื่องออกกําลัง สุมกับยาเสพติด

กายในรม

66 สนับสนุนการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมการกีฬา ใชเวลาวางใหเปน    สนับสนุนการเปนเจา 220,000     -            -            ประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน กองการศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่ 42 ประโยชน มีน้ําใจเปนนักกีฬา และให ภาพการแขงขันกีฬาแหง มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

ไดมาซึ่งนักกีฬาซึ่งมีความสามารถเพื่อ ชาติ ครั้งที่ 42 มีน้ําใจเปนนักกีฬา 

เปนตัวแทนระดับประเทศ

67 สนับสนุนการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมการกีฬา ใชเวลาวางใหเปน    สนับสนุนการเปนเจา 88,000       -            -            ประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน กองการศึกษา

คนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 32 ประโยชน มีน้ําใจเปนนักกีฬา และให ภาพการแขงขันกีฬาคน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

ไดมาซึ่งนักกีฬาซึ่งมีความสามารถเพื่อ พิการแหงชาติ ครั้งที่ 32 มีน้ําใจเปนนักกีฬา 

 เปนตัวแทนระดับประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



55 ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

68 การจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบาน   เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ 1.จัดประชุมเพื่อระดม 5,000           5,000          5,000             ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอ สํานักปลัดฯ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กําหนดแนวทางและแกปญหาของ ความคิดเห็น สํารวจปญหา ปญหาความตองการภายในชุมชน

ชุมชนรวมกับหนวยงานของรัฐ ความตองการของชุมชน และปญหาในชุมชนไดรับการแกไข

2.จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับ ไดตรงตามปญหาและความความ

ปญหาของชุมชนเพื่อรวม ตองการในชุมชน

กันหาแนวทางในการแกไข

3.เชิญชวนประชาชนใน

ชุมชนเขารวมประชุม

ประชาคมและเสวนา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



55 ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

แนวทางที่ 2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

69 การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหเปน   เตรียมการจัดการ 300,000        -             -              ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิ สํานักปลัดฯ

ไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เลือกตั้งใหเปนไปตาม เลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีความรู

  เพื่อรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ ระเบียบของ กกต. ความเขาใจตอบทบาทหนาที่ของ

เลือกตั้ง   จัดทําสื่อเพื่อรณรงค นายกเทศมนตรี

ใหประชาชนในเทศบาล

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง

70 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหเปน   เตรียมการจัดการ -              300,000       -              ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิ สํานักปลัดฯ

ไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เลือกตั้งใหเปนไปตาม เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มี

  เพื่อรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ ระเบียบของ กกต. ความรูความเขาใจตอบทบาทหนา

เลือกตั้ง   จัดทําสื่อเพื่อรณรงค ที่ของสมาชิกสภาเทศบาล

ใหประชาชนในเทศบาล

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



55 ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

แนวทางที่ 2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี   เพื่อสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแก   ผูสูงอายุไดไดรับความ 450,000        450,000       450,000       ผูสูงอายุไดรับการดูแลเรื่องสุขภาพ สํานักปลัดฯ

ชีวีมีสุข ผูสูงอายุใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี รูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จิตใจและรางกายไดอยางเหมาะ

สุขภาพจิตที่ดี และสงเสริมการรวมกลุม ไดอยางเหมาะสม สมกับวัย เกิดความเขาใจ มีความ

ของผูสูงอายุ ไดทํากิจกรรมรวมกันเปน สามัคคี และสามารถอยูรวมกับผู

หมูคณะ อื่นในสังคมได

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

แนวทางที่ 4  สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

72 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , คนพิการ , เพื่อใหผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ   ใหการสงเคราะหผูสูง 4,500,000     4,500,000    4,500,000     ผูสูงอายุ,คนพิการ,ผูติดเชื้อเอดส สํานักปลัดฯ

ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการ , ผูติดเชื้อเอดส ไดรับความ อายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ ไดรับความชวยเหลือ รอยละ 100

ชวยเหลือ เอดส ในเขตเทศบาล ของผูสูงอายุ , คนพิการ,ผูติดเชื้อ

เอดสทั้งหมดในเขตเทศบาล

73 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็ก  เพื่อใหความรูและสงเสริม 30,000         30,000        30,000         เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาล และเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล ศักยภาพเด็กและเยาวชน สงเสริมอยางถูกตอง

 ในเขตเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



55 ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

แนวทางที่ 4  สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

74 ตั้งครรภปลอดภัย  ใสใจลูกนอย เพื่อใหหญิงตั้งครรภไดรับการดูแล 1.สํารวจขอมูลหญิงตั้งครรภ 20,000         20,000        20,000         หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอน กองสาธารณสุข

กอนคลอดตามเกณฑ 2.ติดตามเยี่ยมบาน คลอดตามเกณฑรอยละ 90

3.รายงานผล

75 สงเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก เพื่อใหเด็ก0- 5ปมีพัฒนาการสมวัย 1.สํารวจเด็ก 0-5ป 20,000         20,000        20,000         เด็ก 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย กองสาธารณสุข

ใหฉลาดสมวัย เพื่อใหเด็ก0- 5ปมีภาวะโภชนาการปกติ 2.ติดตามเยี่ยมเด็กและ รอยละ90

ประเมินพัฒนาการและ เด็ก 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย

ภาวะโภชนาการ รอยละ90

3.สงตอเด็กที่มีปญหาใหได เด็ก0-5 ปที่มีปญหาไดรับการ

รับการดูแล ดูแลรอยละ 100

4.ติดตามหลังการสงตอ

76 สนับสนุนชมรมผูติดเชื้อเอดส เพื่อใหชมรมผูติดเชื้อเอดสมีกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 30,000         30,000        30,000         ผูติดเชื่อเอดสไดรับการดูแล กองสาธารณสุข

อยางตอเนื่อง ใหชมรมฯ อยางตอเนื่องและมีกิจกรรมรวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



55 ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม

แนวทางที่ 5  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

77 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมี   ฝกอบรมอาชีพระยะ 30,000         30,000        30,000         ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถ สํานักปลัดฯ

ของชุมชนยอยในการฝกอาชีพ ประสบการณและมีการเรียนรูในการ สั้นใหประชาชนผูสนใจ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ

พัฒนาปรับปรุงอาชีพใหทันกับยุคสมัย   ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม สรางอาชีพใหแกคนในชุมชน

และเพิ่มรายไดในครอบครัว ประสบการณในการ

ประกอบอาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



58 ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

78 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการของ     ออกหนวยให 70,000            70,000           70,000         ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและ สํานักปลัดฯ

เทศบาลไดอยางทั่วถึง บริการแกประชาชน เปนธรรม

ทุกชุมชนภายในเขต

เทศบาล

79 โครงการวันเทศบาล เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญและ   จัดใหมีการทําบุญ 50,000            50,000           50,000         พนักงานเทศบาล ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัดฯ

ความเปนมาของวันเทศบาล และสาน ทํากิจกรรมและ เทศบาลตระหนักถึงความสําคัญและ

ความสัมพันธระหวางพนักงานเทศบาล รับประทานอาหาร สรางจิตสํานึกใหมีการเสียสละและอุทิศ

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ รวมกัน ตนเพื่อสวนรวม

ตระหนักใหมีการเสียสละและอุทิศตน

เพื่อสวนรวม

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



58 ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร/การบริหารงานบุคคล

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

80 สงเสริมเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ ความรู   สงเจาหนาที่เขารับ 300,000          300,000         300,000        ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ทุกหนวยงาน

และทัศนศึกษาดูงานตามภารกิจและ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานของ การฝกอบรมประชุม พนักงานที่ผานการฝกอบรมมีทักษะและ

หนาที่สําหรับผูบริหาร สมาชิกและ เทศบาล สัมมนาศึกษาดูงาน สามารถนําประสบการณ ความรูที่ไดมา

พนักงานเทศบาล สําหรับผูบริหาร พัฒนาและปรับปรุงการทํางานให

สมาชิกและพนักงาน ถูกตองเปนไปตามระเบียบและพัฒนา

เทศบาล งานในองคกร

81 สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความกาวหนาของ สนับสนุนบุคลากร 50,000            50,000           50,000         ผูไดรับทุนการศึกษาสามารถนําความรูที่ ทุกหนวยงาน

ปริญาตรีและปริญญาโท เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ใหไดรับการศึกษา ไดรับมาปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

ในระดับที่สูงขึ้น และประสิทธิผลแกองคกร

82 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มี   จัดฝกอบรมและ 350,000          350,000         350,000        บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความ สํานักปลัดฯ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน การเรียนรูเทคนิคใหมๆ สรางสัมพันธ ศึกษาดูงานเพื่อ สามัคคีและทํางานรวมกันไดอยาง

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ที่ดีในการทํางาน มีคุณธรรมและ เพิ่มพูนความรูและ ราบรื่น

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของ

บุคลากร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



58 ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 3 การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

83 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีดวย   ปรับปรุงระบบ 200,000          100,000         100,000        ประชากรไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะทําให แผนที่ภาษีและ คิดเปนรอยละ 85 ของประชาชนที่มา

การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว แมนยํา ทะเบียนทรัพยสิน รับบริการ

และเพิ่มรายไดมากขึ้น

84 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดตรงตาม   จัดเก็บภาษีไดตาม 15,000            15,000           15,000         ประชาชนเขาใจและรูหนาที่ในการเสีย กองคลัง

จัดเก็บรายไดและเผยแพรความรูเกี่ยว เปาหมาย และถูกตองตามระเบียบ วิธี เปาหมายและมีฐาน ภาษีใหแกรัฐ รอยละ 90 ของประชากร

กับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ การเสียภาษีและการขอใบอนุญาต ขอมูลที่ทันสมัย ที่มี

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

85 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหมี   จัดซื้อวัสดุ 2,000,000        1,000,000      1,000,000     ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทุกหนวยงาน

ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครุภัณฑ และถูกตอง

86 ปรับปรุงซอมแซม เครื่องมือ เครื่องใช เพื่อใหเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติ สํารวจตรวจสอบ 250,000          250,000         250,000        ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทุกหนวยงาน

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี งานมีสภาพพรอมใชงานและใหบริการ ซอมแซมเครื่องมือ และถูกตอง

ประสิทธิภาพ ประชาชน เครื่องใช ที่ชํารุด

ใหมีสภาพพรอมใช

งาน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ



58 ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

86 ดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหระบบการทํางานของเครือขาย  ปรับปรุงดูแลระบบ 30,000            30,000           30,000         เทศบาลสามารถติดตอประสานงาน สํานักปลัดฯ/

ไมหยุดชะงักงัน เครือขายใหเปน กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนได กองการศึกษา

สามารถใชงานได อยางรวดเร็ว และมีขอมูลที่ทันตอ

และทันสมัย เหตุการณ

87 ปรับปรุงซอมบํารุง ขยายระบบเสียง เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาว   ปรับปรุงซอมแซม 200,000          200,000         200,000        ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ สํานักปลัดฯ

ตามสายและหอกระจายขาว สารที่ชัดเจนและรวดเร็ว ขยายระบบเสียงตาม รวดเร็วและถูกตอง

สายและหอกระจาย

ขาวใหใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ



62 ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ 1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

88 ปรับปรุงซอมแซม เพิ่มจุดติดตั้งกลองวงจร เพื่อสามารถตรวจสอบหาผูกระทํา   ชุมชนภายในเขต 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ประชาชนไดรับความคุมครอง สํานักปลัดฯ

ปดในชุมชน ความผิด และความเคลื่อนไหวที่อาจ เทศบาลทั้ง 5 ชุมชน เพิ่มขึ้น และสามารถหาหลักฐาน

เปนอันตรายตอประชาชน ผูกระทําความผิดไดรวดเร็วขึ้น

89 เฝาระวังการเกิดเหตุจากธรรมชาติและ เพื่อใหประชาชนทราบถึงเหตุการณที่เกิด ชุมชนภายในเขต 25,000         25,000         25,000         ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร สํานักปลัดฯ

ภัยทางสังคม ขึ้น ซึ่งจะทําใหประชาชนไดเตรียมความ เทศบาลทั้ง 5 ชุมชน เพื่อเตือนภัยไดทันเหตุการณ

พรอม สําหรับปองกันไดทันเหตุการณ

90 โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาล เพื่อใหบริการแกผูปวยที่บาดเจ็บจาก   ในเขตเทศบาลและ 30,000         30,000         30,000         ประชาชนทุกคนที่รับบริการไดรับ สํานักปลัดฯ

ตําบลดอนเจดีย อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินดวยระบบ พื้นที่บริการตามคณะ การดูแลรักษาที่ถูกวิธี และมี

การดูแลรักษาที่ถูกวิธีในเบื้องตนกอนการ กรรมการการแพทย มาตรฐานในเบื้องตน

นําสงที่มีมาตรฐานกอนถึงโรงพยาบาล ฉุกเฉินจังหวัดกําหนด

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ 2  การจัดใหมีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

91 ติดตั้งและปรับปรุงระบบจราจรในเขต เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุของการสัญจร  ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ 100,000       100,000       100,000       ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

เทศบาล ไป - มา บริเวณทางแยกตางๆ เกี่ยวกับงานจราจร การสัญจรไป-มาบนทองถนน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ที่ โครงการ



62 ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

92 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชในงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน สํารวจ ตรวจสอบวัสดุ 150,000       150,000       150,000       ประชาชนไดรับความชวยเหลือได สํานักปลัดฯ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุสามารถใชงานไดทัน ครุภัณฑใหเพียงพอตอ ทันเหตุการณ 

ทวงที การปฏิบัติงาน

93 ปรับปรุงซอมแซม เครื่องมือ เครื่องใช เพื่อใหเครื่องมือ เครื่องใชในงาน สํารวจตรวจสอบ ซอม 250,000       250,000       250,000       ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แซมเครื่องมือเครื่องใช ไดทันเหตุการณ 

พรอมใชงานไดตลอดเวลา ในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

94 ฝกอบรมพนักงานดับเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน   จัดสงพนักงานดับ 30,000         30,000         30,000         เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได สํานักปลัดฯ

ดับเพลิง เพลิงเขารับการฝก อยางถูกตองตามหลักวิธีและทัน

อบรมเพิ่มศักยภาพ เหตุการณ

95 ฝกอบรมและเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ปองกัน เพื่อใหเจาหนาที่ อปพร. ประชาชน   ฝกซอม อบรมและ 100,000       100,000       100,000       เจาหนาที่และประชาชนสามารถ สํานักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร ไดทบทวนความรูและสามารถปองกัน พัฒนาศักยภาพเจาหนา ปองกันภัยไดอยางถูกวิธีและทัน

ปองกันภัยฝายพลเรือน สาธารณภัย ที่ปองกันและบรรเทา เหตุการณ

สาธารณภัย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



62 ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ 4  การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

96 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการแกไข   เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 20,000         20,000         20,000           ประชาชนมีพฤติกรรมไมเขาไปยุง สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแกไขปญหายาเสพ เกี่ยวกับยาเสพติด ลดปญหาการ

ติด ตระหนักถึงโทษ แพรระบาดในระดับชุมชน และมี

ของยาเสพติด สวนรวมในการปองกันยาเสพติด

97 สนับสนุนโครงการรวมพลังแผนดินตอสูเพื่อ  เพื่อเพิ่มประสิทธาภาพในการติดตาม  เพื่อสนับสนุนเครือขาย 60,000         60,000         60,000         ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษ สํานักปลัดฯ

เอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน จังหวัด ความเคลื่อนไหวของสถานการณปญหา การเฝายระวังยาเสพติด ภัยและผลกระทบของยาเสพติด

สุพรรณบุรี ประจําป 2556 ยาเสพติดภายในชุมชน ในพื้นที่ และรวมกันตอตาน แกไขปญหา

ยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางที่ 5  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

98 โครงการสงเสริมความรูดานจริยธรรมแก เพื่อเปนการสงเสริม  พัฒนาจิตใจของ ประชาชนภายในชุมชน 25,000         25,000         25,000         ประชาชนในเขตเทศบาลลดการ กองการศึกษา

ประชาชนทั่วไป ประชาชนใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง ในเขตเทศบาล ขัดแยง และอยูรวมกันในสังคม

มีคุณภาพ อยางเปนสุข

99 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริม เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน    ใหการสนับสนุนการ 50,000         50,000         50,000         ประชาชนไดมีการขัดเกลาจิตใจที่ดี กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา ในวันสําคัญของพุทธศาสนา จัดกิจกรรมในดานพระ

พุทธศาสนา

ที่

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการ
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