
           

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1 1.39 150,000               0.73 กองช่าง

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า 3 4.17 439,000               1.90 กองช่าง

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยว 1 1.39 100,000               0.43 ส านักปลัด

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 4.17 370,000               1.60 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรท์ี่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่  1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ 4 5.56 175,000               0.76 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  2  การปอูงกันและควบคุมโรค 3 4.17 140,000               0.61 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  3  การพฒันาคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร 3 4.17 190,000               0.82 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  4  การพฒันาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 0 0.00 -                      0.00 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  5  การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม 1 1.39 10,000                 0.04 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  6  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 2 2.78 90,000                 0.39 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  7  การพฒันางานสัตวแ์พทย์ 1 1.39 50,000                 0.22 กองสาธารณสุขฯ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

 17 บญัชีสรุป



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ 8 11.11 7,535,000             32.59 กองการศึกษา

แนวทางที่  2  พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา 1 1.39 15,000                 0.06 กองการศึกษา

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม 1 1.39 100,000               0.43 กองการศึกษา

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรม 7 9.72 980,000               4.24 ส านักปลัด/กองการศึกษา

ต่างๆ ของทอ้งถิ่น

แนวทางที่  5  ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทกุประเภท 3 4.17 239,000               1.03 ส านักปลัด/กองการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่  4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 1 1.39 2,000                   0.01 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม  2 2.78 300,000               1.30 ส านักปลัด

แนวทางที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการจัดต้ังและพฒันากองทนุของชุมชน 0 0.00 -                      0.00

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

แนวทางที่  4  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และ 2 2.78 4,254,800             18.40 ส านักปลัด

ผู้ติดเชื้อเอดส์

แนวทางที่  5  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน 1 1.39 10,000                 0.04 ส านักปลัด

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางที่  1  การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 2 2.78 60,000                 0.26 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากร/การบริหารงานบคุคล 2 2.78 340,000               1.47 ทกุหน่วยงาน

แนวทางที่  3  การส่งเสริมและพฒันารายได้เทศบาล 1 1.39 5,000                   0.02 กองคลัง
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ 3 4.17 4,022,000             17.39 ส านักปลัด

ภาพการบริการประชาชน

แนวทางที่  5  การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ 7 9.72 481,400               2.08 ทกุหน่วยงาน

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่  6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน  

แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 2 2.78 120,000               0.52 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  การจัดใหม้ีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภยั 2 2.78 100,000               0.43 ส านักปลัด

แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 5.56 340,000               1.47 ส านักปลัด

แนวทางที่  4  การแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุข 1 1.39 60,000                 0.26 ส านักปลัด

แนวทางที่  5  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0.00 -                      0.00

72 93.51 20,678,200           100.00
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ -  ซ่อมแซมเปล่ียนดวงโคม สายเมนไฟฟาู 150,000        ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ไฟฟาูส่องสวา่งสาธารณะริมถนน และอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟาูสาธารณะ

สายต่างๆ และขยายเขตไฟฟาู ริมถนนสายต่างๆ 

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

2 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ า  - ซ่อมแซมฝาบอ่พกั ค.ส.ล. 10 ฝา 139,000        ถนนเทศบาลซอย 1 กองช่าง

วางทอ่ลอดถนนพร้อมซ่อมฝาราง  - ซ่อมแซมฝารางระบายน้ าความยาวรวม

ระบายน้ าและบอ่พกัถนนเทศบาล 30 เมตร

ซอย 1  - ก่อสร้างวางทอ่ลอด ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.

พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. ความยาวรวม 28 เมตร

3 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน  - ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขต 200,000        ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลที่มีการช ารุด เทศบาลที่มีสภาพช ารุด

4 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า  - ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 100,000        ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ทอ่ระบายน้ าและบอ่พกั ค.ส.ล.ริม ทอ่ระบายน้ าที่มีปญัหาอุดตันหรือช ารุด

ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 19 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ดูแล บ ารุง รักษา สวนสาธารณะเกาะกลาง 100,000        บริเวณพระบรม ส านักปลัดฯ

พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จ สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ ราชานุสรณ์สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนเรศวรมหาราช

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

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

 - จัดจ้างเรือนจ าจังหวดัสุพรรณบรีุลอก เขตเทศบาล

ทอ่ระบายน้ าในเขตเทศบาลฯ

7 โครงการฝังกลบขยะ ฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล 150,000        ที่ทิ้งขยะของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เพื่อจัดการขยะใหถู้กหลักสุขาภบิาล ต าบลดอนเจดีย์

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

ในคู-คลอง เทศบาลฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยว

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

9 โครงการอบรมพฒันาผู้ประกอบ  - ส ารวจสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลฯ ดอนเจดีย์

 - อบรมความรู้ใหก้ับผู้ประกอบการ

สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

 - ประเมินสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

 - สรุปผลโครงการฯ

10 สนับสนุนเงินกองทนุหลักประกัน  - สนับสนุนเงินกองทนุหลักประกันสุขภาพ 80,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

11 โครงการอบรมส่งเสริมการนวด  - อบรมอสม. มีความรู้ และทกัษะในการ 25,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

แผนไทยเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยตามแบบแผน ดอนเจดีย์

 - ฝึกปฏบิติัการนวดแพทย์แผนไทย

12 โครงการส่งเสริมปอูงกันโรคขาดสาร  - ส่งเสริมใหพ้อ่แม่ และผู้ปกครองใหม้ี 30,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

อาหารในเด็กแรกเกิด-5 ป ีและโรค ความรู้ใส่ใจพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ดอนเจดีย์

โรคอ้วน ที่ถูกสุขลักษณะและตามหลักโภชนาการ

ของเด็ก

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

13 โครงการควบคุมการแพร่ระบาด  - ส ารวจหลังคาเรือนที่เล้ียงสัตวป์กี 50,000 หลังคาเรือนที่ กองสาธารณสุขฯ

ของไข้หวดันก  - เฝูาระวงัสัตวป์กีเพื่อปอูงกัน เล้ียงสัตวป์กีใน

 การแพร่ระบาดของโรค เขตเทศบาล

 - ควบคุมโรคเมื่อสัตวป์กีตายโดย

การฝังกลบ

14 โครงการรณรงค์ปอูงกันและ  - ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ทั้งกายภาพและชีวภาพ

 - ฉีดพน่หมอกควนัฆ่ายุงลายเดือนละ 1 คร้ัง

 - ควบคุมโรคเมื่อมีผู้ปวุยโรคไข้เลือดออก

15 โครงการพฒันา อสม. ผู้น าชุมชนใน  - ใหอ้บรมความรู้กับอสม.และผู้น าชุมชนใน 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การปอูงกันโรคเอดส์ และยาเสพติด การปอูงกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในชุมชน ดอนเจดีย์

ในชุมชน  - เฝูาระวงัปญัหาโรคเอดส์ และยาเสพติด

ในชุมชน โดย อสม.และผู้น าชุมชน

แนวทางที่ 2 การปอูงกันและควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

16 โครงการมหกรรมอาหารสะอาด  - ปลูกจิตส านึกแม่ค้าในการปรับปรุง 100,000 หน้าลานพระบรม กองสาธารณสุขฯ

รสชาติอร่อย ใหเ้ปน็ไปตามสุขาภบิาลอาหาร ราชานุสรณ์สมเด็จ

 - จัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติ พระนเรศวรมหาราช

อร่อย  โดยจัดกิจกรรม ร้านอาหาร

ออกร้านจ าหน่ายอาหาร ,การแสดงเด็ก

นักเรียน,การแสดงศิลปนิดัง

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

อาหารในโรงเรียน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ดอนเจดีย์

จ าหน่ายอาหาร  - ฝึกปฏบิติัการ การตรวจสารปนเปื้อนใน

อาหารและตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

 - การปรับปรุงโรงอาหารและสถานประกอบ

การจ าหน่ายอาหารใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐาน

 - ชมรมผู้ประกอบการฯ เข้มแข็งสามารถ

ด าเนินงานและยกระดับมาตรฐาน

18 โครงการเฝูาระวงัน้ าบริโภคปลอดภยั  - ใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธใ์หก้ับกลุ่ม 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

เปาูหมายและประชาชนเร่ืองน้ าบริโภค ดอนเจดีย์

ปลอดภยั

 - เฝ้าระวงัน า้บริโภคจากแหลง่ตา่งๆ

ที่ประชาชนใช้บริโภค

 - เก็บน า้บริโภคสง่ตรวจวิเคราะห์

แนวทางที่  3  การพฒันาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

19 โครงการจัดการน้ าเสียด้วยนวตักรรม อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย 10,000      เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

สาธติ การท าถังดักไขมันอย่างง่าย ดอนเจดีย์

รณรงค์การใช้ถังดักไขมัน ในกลุ่มเปาูหมาย

การปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียน ากลับไปใช้

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

20 โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุข สนับสนุนเพื่อด าเนินงานสาธารณสุขมูล 50,000 5  ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

มูลฐาน ฐานในชุมชน

21 โครงการพฒันาศักยภาพและ  - ใหค้วามรู้กับกรรมการชุมชน และอสม. 40,000 ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ในการปฏบิติังานในชุมชน สถานที่ดูงานที่มี

และอสม.  - ศึกษาดูงานเทศบาลฯดีเด่นด้านการ กิจกรรมดีเด่น

พฒันาชุมชน และงานสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่  6  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

พ.ศ. 2557

แนวทางที่ 5 การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556

 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

22 โครงการปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้  - ใหสุ้ขศึกษาประชาสัมพนัธเ์ร่ือง 50,000 หน้าพระบรม กองสาธารณสุขฯ

และคุมก าเนิดสุนัข-แมว โรคพษิสุนัขบา้ ราขานุสรณ์สมเด็จ

 - ประสานงานกับปศุสัตว ์อสม.ในการฉีดยา พระนเรศวรมหาราช

คุมก าเนิดสุนัขจรจัด ฉีดวคัซีน ปอูงกัน และภายในชุมชน

โรคพษิสุนัขบา้ เขตเทศบาลฯ

 - ด าเนินการคุมก าเนิดสุนัขจรจัด และฉีด

วคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้

 - รณรงค์ปอูงกันโรคในสุนัขจรจัด โดยจัด

ท าทะเบยีน ฉีดวคัซีน ท าหมัน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่  7 การพฒันางานสัตวแ์พทย์

 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



 23 ยุทธศาสตร์ที่ 2



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

23 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ   จัดกิจกรรมบนัเทงิเพื่อสร้างความสนุน- 20,000         ศูนยพฒันา กองการศึกษา

สนานและท ากิจกรรมร่วมกันพร้อมเสริม เด็กเล็กฯ

ความรู้ใหแ้ก่เด็ก

24 โครงการปดิเทอมสอนเสริมเพิ่ม   ใหค้วามรู้แก่นักเรียนในการท ากิจกรรม 25,000         ทต.ดอนเจดีย์ กองการศึกษา

ความรู้ การศึกษาของเด็กในช่วงปดิเทอม

25 โครงการสานสัมพนัธร์ะหวา่งศูนย์  จัดงานสานสัมพนัธแ์ก่ผู้ปกครอง ใหค้วาม 30,000         ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กและผู้ปกครอง รู้และแนวทางการปฏบิติัเมื่อน าบตุรหลาน เด็กเล็ก

เข้ามาเรียนที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและการ

จัดงานสานสัมพนัธใ์หแ้ก่เด็กและ

ผู้ปกครองในการจบการศึกษา

26 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้ง   ใหค้วามรู้แก่นักเรียนในการท ากิจกรรม 30,000         ทต.ดอนเจดีย์ กองการศึกษา

เรียนแก่เด็กและเยาวชน นอกหอ้งเรียนอันเปน็ประโยชน์ต่อสังคม

และส่วนรวม

27 โครงการเด็กไทยธรรมดี   จัดทศันศึกษา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเกิด 30,000         วดัในเขตจังหวดั กองการศึกษา

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทวถิีชีวติในยุค สุพรรณบรีุ

ปจัจุบนัด้วยภมูิปญัญา-วฒันธรรมชาวพทุธ

28 สนับสนุนอาหารกลางวนั   สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเ้ด็กได้มี 4,780,000     ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ อาหารกลางวนัรับประทาน บรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม

 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

29 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)    จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหก้ับเด็กนักเรียน 2,370,000     ร.ร.อนุบาลพระ กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ บรมราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

30 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็ก    จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหเ้ด็กนักเรียนใน 250,000       ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

31 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร   ใหค้วามรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก พาผู้ดูแลเด็ก 15,000         ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ด้านการศึกษาและทศันศึกษาดูงาน ทศันศึกษาดูงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ เด็กเล็กต้นแบบ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

32 จัดซ้ือวสัดุการศึกษาและส่ือการ   ส ารวจส่ือการเรียนการสอนที่ช ารุดและ 100,000       ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

เรียนรู้ มีไม่เพยีงพอและที่ควรเพิ่มใหเ้หมาะสม เด็กเล็ก

กับพฒันาการใหค้รบทกุด้าน ตลอดจน

ขอสนับสนุนจัดซ้ือและจัดสรรใหเ้หมาะสม

ในแต่ละด้าน

พ.ศ. 2557

แนวทางที่  2 พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม

พ.ศ. 2556

 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

33 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  - จัดขบวนแหร่ถบปุผชาติเพื่อใหห้น่วยงาน 250,000       ลานหน้า กองการศึกษา

ต่างๆ ได้ร่วมกันอนุรักษสื์บทอดประเพณี พระบรมราชา-

อันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ นุสรณ์สมเด็จ

 - จัดใหม้ีมหรสพตามประเพณี เพื่อสนับสนุน พระนเรศวร

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น มหาราช

34 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 350,000       ลานหน้า ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดุลย- เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา-

เดชมหาราช ถวายราชสดุดี นุสรณ์สมเด็จ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ พระนเรศวร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาราช

35 โครงการวนัท าบญุขึ้นปใีหม่  - ตกแต่งซุ้มปใีหม่และปาูยอวยพรปใีหม่ 80,000         ลานหน้า กองการศึกษา

 - จัดสถานที่เพื่อใหป้ระชาชนมาร่วมกัน พระบรมราชา-

ท าบญุ นุสรณ์สมเด็จ

 - นิมนต์พระในเขตอ าเภอดอนเจดีย์มา พระนเรศวร

รับบณิฑบาตร มหาราช

งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

36 โครงการประเพณีสงกรานต์  - จัดขบวนแหน่างสงกรานต์ 100,000       ลานหน้า กองการศึกษา

 - เล่นน้ าสงกรานต์และการละเล่นพื้นบา้น พระบรมราชา-

 - สรงน้ าพระและรดน้ าด าหวัขอพรผู้สูงอายุ นุสรณ์สมเด็จ

 - สรงน้ าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนเรศวร

 มหาราช

37 สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเ่ทยีน  - เพื่อเปน็การอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี 50,000         จ.สุพรรณบรีุ กองการศึกษา

พรรษา ประจ าป ี2557 เข้าพรรษา

 -  เพื่อส่งเสริมและพฒันาธรุกิจการทอ่งเที่ยว

ของจังหวดัสุพรรณบรีุ

38 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 120,000       ลานหน้า ส านักปลัด

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา-

ถวายราชสดุดี นุสรณ์สมเด็จ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ พระนเรศวร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ มหาราช

39 โครงการประเพณีในทอ้งถิ่น   การสนับสนุนการจัดงานประเพณีในทอ้งถิ่น 30,000         อ.ดอนเจดีย์ กองการศึกษา

จ.สุพรรณบรีุ

งบประมาณ
พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แนวทางที่  5  ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทกุประเภท

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

40 โครงการกีฬาชุมชนสัมพนัธ์  ประชาชน-เยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 สนามกีฬา ส านักปลัดฯ

ท ากิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมและใช้ ร.ร.อนุบาล

เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ พระบรมฯ

41 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์   จัดหาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอุปกรณ์และ 90,000         ศูนย์ กองการศึกษา

ออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกายและใหค้ าแนะน าผู้มา ออกก าลังกาย

รับบริการ

42 จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา  จัดซ้ือเคร่ืองเดินวงรี ส าหรับออกก าลังกาย 99,000         ศูนย์ กองการศึกษา

จ านวน 3 เคร่ือง ตามระเบยีบงานพสัดุฯ ออกก าลังกาย

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

43 จัดประชุมประชาคม  - จัดประชุมประชาคม 5 ชุมชน 2,000          5 ชุมชน ส านักปลัด
  - รับฟงัปญัหาและความต้องการของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

44 การจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  - เตรียมการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 250,000       ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ตามวาระ ใหเ้ปน็ไปด้วยความเรียบร้อย และ

ถูกต้อง

 - รณรงค์ใหป้ระชาชนไปใช้สิทธเิลือกต้ัง

45 โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ  - ใหค้วามรู้ด้านสุขภาพและอนามัยทั้งกาย 50,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

สุขภาพดี ชีวมีีสุข และใจใหแ้ก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล สถานที่ศึกษาดูงาน

 - ทศันศึกษาหรือท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับ

วยั

งบประมาณ
พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม

พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

 31 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

46 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - รับขึ้นทะเบยีนผู้สูงอายุตามระเบยีบฯ 4,234,800 ในเขต ส านักปลัดฯ

483 คน , คนพกิาร 52 คน , ในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร ทต.ดอนเจดีย์
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 4 คน  - จัดส่งรายชื่อผู้ขึ้นทะเบยีนใหเ้ปน็ไปตาม

ระเบยีบฯ

47 โครงการ Stop teen mom   จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจ 20,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัดฯ

หยุดการต้ังครรภไ์ม่พร้อมใน รู้จักปอูงกันและดูแลตัวเองในเร่ืองของการ

วยัรุ่น ทอ้งก่อนวยัอันควร ลดปญัหาการท าแทง้

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

48 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันให้  จัดหาวทิยากรในการอบรมประชาชน 10,000 ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัดฯ

แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ในชุมชนเทศบาลที่สนใจ การอบรมใน
การท าขนม

แนวทางที่  5  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แนวทางที่  4  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ติดเชื้อเอดส์

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

49 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่   เทศบาลร่วมกับหน่วยงานราชการใหบ้ริการ 30,000 5 ชุมชน ส านักปลัด

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การใหบ้ริการซ่อมแซม

เคร่ืองใช้ไฟฟาูและเคร่ืองมือการเกษตร

50 โครงการวนัเทศบาล   จัดงานวนัเทศบาล โดยมีการท าบญุ 30,000            เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ตักบาตร  มีการจัดนิทรรศการ ดอนเจดีย์

ในวนัเทศบาล และมีการแข่งขันการละเล่น

พื้นบา้นระหวา่งพนักงานเทศบาลและผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

51 โครงการพฒันาศักยภาพ   ฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่ม ทศันศึกษาดูงาน 100,000          จังหวดัที่มี ส านักปลัด

บคุลากรและส่งเสริมคุณธรรม อปท.ต้นแบบ

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล การบริหาร

ต าบลดอนเจดีย์ จัดการที่ดี

52 ส่งเสริมใหผู้้บริหาร พนักงาน  - สมัครเข้ารับการอบรมตามภารกิจหน้าที่ 240,000          ตามที่หน่วยงาน ทกุหน่วยงาน

สมาชิกสภา ได้รับการฝึกอบรม  - เข้ารับการอบรมตามก าหนด ที่เปดิเข้ารับการ

ในภารกิจหน้าที่  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับใหผู้้บริหาร อบรมก าหนด

พนักงานในแต่ละหน่วยงานทราบ

งบประมาณ

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากร / การบริหารงานบคุคล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรม

 34 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

53 การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล   จัดท าปาูยประชาสัมพนัธแ์ละรณรงค์ 5,000             ภายในเขต กองคลัง

ต าบลดอนเจดีย์ ประชาสัมพนัธเ์พื่อแจ้งใหป้ระชาชนทราบ เทศบาลต าบล

ถึงก าหนดกับการเสียภาษี ดอนเจดีย์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

54 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ลานจอดรถ ค.ส.ล. ภายใน 1,870,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ภายในส านักงานทต.ดอนเจดีย์ ส านักงานถนนกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แหง่ใหม่ ก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล. กวา้ง 2.00 เมตร

55 โครงการก่อสร้างร้ัว พร้อมปาูยชื่อ   ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. และประตูเข้า-ออก พร้อม 1,784,000        ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลและประตูทาง ปาูยชื่อส านักงานด้านหน้า ความยาวรวม 70 ม.

เข้า-ออก ส านักงานทต.ดอนเจดีย์ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบปนู 

แหง่ใหม่ เซาะร่องพร้อมทาสีด้านข้างและด้านหลังอาคาร

สูง 1.90 เมตร พร้อมประตูบานเล่ือนกรอบเหล็ก

บานทบึ ความยาวรวม 284 เมตร

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

ค.ส.ล. และปรับปรุงภมูิทศัน์ สูงไม่น้อยกวา่ 15 เมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์

บริเวณสนามหน้าส านักงาน ด้านหน้าส านักงานพื้นที่รวมกันประมาณ 1,230

ทต.ดอนเจดีย์แหง่ใหม่ ตารางเมตร

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แนวทางที่  3 การส่งเสริมและพฒันารายได้ของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

57 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  - ส ารวจจุดเสียงตามสายที่ยังไม่ทั่วถึงและ 100,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

อุปกรณ์ที่ช ารุด

 - ขออนุมัติเพิ่มจุดตามที่ส ารวจ และปรับปรุง

ระบบที่ช ารุด

58 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 210,000          ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ตามระเบยีบพสัดุฯ

59 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 18,000            ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

ตามระเบยีบพสัดุฯ

60 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  จัดซ้ือเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟาูขนาด 750 VA 3,400             ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และ

ระเบยีบพสัดุฯ

61 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ   จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 18,000            ทต.ดอนเจดีย์ ส านักปลัด/

เผยแพร่ จ านวน 3 เคร่ือง ตามระเบยีบพสัดุฯ กองคลัง/ 

กองการศึกษา

62 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 32,000            ทต.ดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขฯ

ประมวลผล แบบที่ 2 ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และ

ระเบยีบพสัดุฯ

63 จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น   จัดซ้ือเต็นทโ์ครงเหล็กหลังคาผ้าใบ จ านวน 5 100,000          ทต.ดอนเจดีย์ กองช่าง

หลัง ตามระเบยีบพสัดุฯ

แนวทางที่  5 การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธเ์พื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

64 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  - ใหบ้ริการผู้ปวุยที่บาดเจ็บจากอุบติัเหตุ 20,000             ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ หรือเจ็บปวุยฉุกเฉิน มีการดูแลรักษาใน ต าบลดอนเจดีย์

เบื้องต้นอย่างถูกวธิแีละมีมาตรฐานพร้อม

น าส่งโรงพยาบาล

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

อุปกรณ์ที่ช ารุด

 - ขออนุมัติเพิ่มจุดตามที่ส ารวจ และ

ปรับปรุงระบบที่ช ารุด

แนวทางที่  2  การจัดใหม้ีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภยั  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

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

จราจรใหก้ับ สภ.ดอนเจดีย์ วสัดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานจราจร

 - จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

 - ส่งมอบวสัดุและอุปกรณ์

67 ซ่อมแซมและจัดซ้ือวสัดุในการ  -  ค่าวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร 50,000             ชุมชนต่างๆ ส านักปลัด

ปรับปรุงงานจราจร ตลอดจนค่าติดต้ังปรับปรุงและเปล่ียน ในเขตเทศบาล

แปลงระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสี 

ตีเส้น แผงกั้น สัญญาณไฟจราจร หรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร

ยุทธศาสตร ์ 6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

68 การจัดหาวสัดุ และครุภณัฑ์  - ส ารวจอุปกรณ์ในการใช้งานที่มีสภาพ 100,000            ศูนย์ปอูงกันฯ ส านักปลัด

เพื่อใช้ในงานปอูงกันและบรรเทา ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้

สาธารณภยั  - จัดซ้ือวสัดุ และครุภณัฑ์ที่ใช้ในงาน

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น

สายส่งน้ าดับเพลิง หวัฉีดน้ า ฯลฯ

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

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ครุภณัฑ์ในงานใหม้ีความพร้อมในการ

ปฏบิติังาน

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ที่

ช ารุดและบ ารุงรักษาใหพ้ร้อมปฏบิติังาน

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

เจ้าหน้าที่ปอูงกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 การ

สาธารณภยัและอาสาสมัคร สาธติการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการดับ

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) เพลิง การฝึกปฏบิติัการระงับอัคคีภยั

เบื้องต้น                 

71 ฝึกซ้อมปฏบิติังานปอูงกันและ  - ก าหนดระยะเวลาในการฝึกซ้อม -                  ศูนย์ปอูงกันฯ ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภยั  - ด าเนินการซ้อมตามแผนปอูงกันและ  

บรรเทาสาธารณภยั

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
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ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

72 สนับสนุนโครงการพลังแผ่นดินต่อ   สนับสนุนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปญัหา 60,000             ศตสจ.สุพรรณบรีุ ส านักปลัด

สู้เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ยาเสพติดในจังหวดัสุพรรณบรีุ

จังหวดัสุพรรณบรีุ ป ี2557

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

แนวทางที่  4  การแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุข
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