
           

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคใหป้ระชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 2 2.30 1,216,000        4.43 กองช่าง

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน 7 8.05 5,151,000        22.28 กองช่าง

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่ง 4 4.60 1,280,000        5.54 ส านักปลัด/กองช่าง

                ทอ่งเที่ยวสวยงาม น่ามอง กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน 2 2.30 320,000          1.38 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรท์ี่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่  1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ 3 3.45 160,000          0.69 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  2  การปอูงกันและควบคุมโรค 4 4.60 390,000          1.69 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  3  การพฒันาคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร 2 2.30 60,000            0.26 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  4  การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม 5 5.75 1,320,000        5.71 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  5  การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 1.15 75,000            0.32 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  7  การพฒันางานสัตวแพทย์ 0 0.00 -                 0.00 -

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
 14

บญัชีสรุป



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ 4 4.60 8,534,000        36.91 กองการศึกษา

แนวทางที่  2  พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา 1 1.15 15,000            0.06 กองการศึกษา

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม 2 2.30 312,000          1.35 กองการศึกษา

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรม 6 6.90 560,000          2.42 ส านักปลัด/

                 ต่างๆ ของทอ้งถิ่น กองการศึกษา

แนวทางที่  5  ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทกุประเภท 2 2.30 403,000          1.74 กองการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่  4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 3 3.45 222,000          0.96 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม  3 3.45 40,000            0.17 ส านักปลัด

แนวทางที่  3  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และ 5 5.75 5,212,000        22.54 ส านักปลัด/

                 ผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่  4  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน 1 1.15 10,000            0.04 ส านักปลัด

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แนวทางที่  1  การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 3 3.45 85,000            0.37 ส านักปลัด 

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏบิติังาน 3 3.45 340,000          1.47 ส านักปลัด/กองคลัง 

แนวทางที่  3  การส่งเสริมและพฒันารายได้เทศบาล 2 2.30 55,000            0.24 กองคลัง

แนวทางที่  4  การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 14 16.09 796,100          3.44 ทกุหน่วยงาน

                  การบริการประชาชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
 15

บญัชีสรุป



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

แนวทางที่  5  การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ 2 2.30 55,000            0.24 ส านักปลัด

                 เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่  6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน  

แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 1 1.15 5,000              0.02 ส านักปลัด

แนวทางที่  2  การจัดใหม้ีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภยั 0 0.00 -                 0.00 -

แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมต่อการปฏบิติังาน 4 4.60 791,000          3.42 ส านักปลัด

แนวทางที่  4  การแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 0 0.00 -                 0.00 -

แนวทางที่  5  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวถิึไทย 1 1.15 50,000            0.22 กองการศึกษา

87 100.00 27,457,100      100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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บญัชีสรุป



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟาู -  ซ่อมแซมเปล่ียนดวงโคม สายเมนไฟฟาู 1,000,000    ริมถนนสายต่างๆ กองช่าง

ส่องสวา่งสาธารณะริมถนนสายต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟาูต่างๆ ของระบบไฟฟาู ภายในเขตเทศบาล

และขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ สาธารณะริมถนนสายต่างๆ และขยายเขต

ภายในเขตเทศบาล ไฟฟาูริมถนนที่ยังไม่มีไฟฟาูใช้

2 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติั  - จ้างเหมาบริการบคุคลในการดูแล บ ารุง 216,000       เทศบาลต าบล กองช่าง

งานด้านการดูแล บ ารุงรักษาและ รักษาดวงโคมและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟาู ดอนเจดีย์

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟาูสาธารณะ สาธารณะใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

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.

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง15  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 ม. 1,529,000    ชุมชนสันติสุข กองช่าง

ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจาก หนา 0.15 ม. ระยะความยาว 705 ม. (งปม. ป5ี8)

โครงการเดิม) ไปทางทศิตะวนัตก ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. 

เร่ิมต้นจากหน้าบา้นนางอุ่นเรือน พร้อมติดต้ังปาูยเตือนจราจร

เบญจวรรณ ถึงหลักเขตที่ 2

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

แนวทางที่  1  การพฒันาสาธารณูปโภคใหป้ระชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  20 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.

4 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน 150,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล แบบ ค.ส.ล. ลาดยางมะตอยหรือหนิคลุก

ที่มีการช ารุด ภายในเขตเทศบาลที่มีการช ารุด

5 ปรับปรุง ซ่อมแซม รางระบายน้ า  - ปรับปรุง ซ่อมแซม รางระบายน้ า

ทอ่ระบายน้ าและบอ่พกั ค.ส.ล. ฝารางบายน้ า ทอ่ระบายน้ าบอ่พกั ค.ส.ล. 100,000       ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. ริมถนนสายต่างๆ พร้อมฝาปดิที่มีปญัหาอุดตัน หรือช ารุด

ภายในเขตเทศบาล ริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

6 โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างขยายผิวจราจร ขนาดผิวจราจร 884,000       ชุมชนดอนประดู่ กองช่าง

ชุมชนดอนประดู่ จากบริเวณหน้าบา้น กวา้ง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.ก่อสร้างวางทอ่

นางสมศรี สรหงส์ ถึงหน้าบา้น ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 ม.พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล.

นายสุปชัย สุขส าราญ มีความยาวรวม 60 ม. และก่อสร้างราว

กันตก ค.ส.ล.

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทอ่ระบายน้ า  - ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 1,030,000    ซุ้มประตูถนนทางเข้า กองช่าง

บอ่พกั ทางเทา้ และปรับปรุงภมูิทศัน์ Ø 0.60 ม. เชื่อมต่อเหมืองดาดคอนกรีต (งปม. ป5ี8) พระบรมราชานุสรณ์

บริเวณซุ้มประตูถนนทางเข้าพระบรม ด้านทศิเหนือกับทศิใต้พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. สมเด็จพระนเรศวร

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 85 ม. ซ่อมแซม มหาราช (ประตู

มหาราช(ประตูทศิตะวนัตก) ถนนทางเทา้และภมูิทศัน์ใหคื้นสภาพ ทศิตะวนัตก)

ใช้งานได้ตามปกติ

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  21 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.

8 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทอ่ระบายน้ า 1,242,000    ถนนเทศบาล ซอย 4 กองช่าง

ทอ่ระบายน้ า บอ่พกั ค.ส.ล. และ ค.ส.ล. บอ่พกั ค.ส.ล. พร้อมทางเทา้

ทางเทา้ถนน เทศบาล ซอย 4 ถนนเทศบาลซอย 4 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.

ระยะความยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกวา่ 

420 ม 2   ก่อสร้างวางทอ่ระบบระบายน้ า

ค.ส.ล.  0.60 ม. พร้อมบอ่พกั

9 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติั  - จ้างเหมาบริการบคุคลในการดูแล รักษา 216,000       เทศบาลต าบล กองช่าง

งานด้านการดูแล บ ารุงรักษาถนน ถนน ทางเทา้ รางระบายน้ า บอ่พกั ค.ส.ล. ดอนเจดีย์

ทางเทา้ รางระบายน้ า บอ่พกั ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้

และราวเหล็กกันตกรวมถึงการดูแล รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนนใหเ้ปน็ระเบยีบ

เกาะกลางถนน เรียบร้อย และสวยงาม

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.

10 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณพระบรม  - ดูแล บ ารุง รักษา สวนสาธารณะ 50,000 บริเวณพระบรม กองช่าง

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ 80,000 ราชานุสรณ์ ส านักปลัด

มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แนวทางที่  2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวสวยงาม น่ามอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  22 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.

11 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาู  - ติดต้ังเสาไฟฟาูประดับประติมากรรม 784,000 ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ประติมากรรมและปรับปรุงภมูิทศัน์ จ านวน 8 ชุด ไฟประดับเสาเต้ีย 5 ชุด (งปม.ป5ี8)

เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรม เปล่ียนระบบสายเมนชุดควบคุมระบบไฟฟาู 

ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับทรงพุ่มเต้ีย 

มหาราช ทศิตะวนัตก หญ้านวลน้อย ติดต้ังระบบรดน้ าอัตโนมัติ 

1 ชุดปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเปน็ทรายล้าง

ตลอดความยาวเกาะกลางโดยรอบประมาณ

160 ม.

12 ปรับปรุง ดูแล รักษาสวนสาธารณะ  - ปรับปรุง ดูแล บ ารุง รักษา ภมูิทศัน์ ถนน 50,000 ภายในเขตเทศบาล กองช่าง

สวนหย่อม และภมูิทศัน์ ทางเทา้ และสวนสาธารณะ ประกอบด้วย 100,000 กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล ถนนไชยานุภาพ ถนนรอบพระบรมฯ

ถนนสาธารณะในชุมชน 5 ชุมชน 

13 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติั  - จ้างเหมาบริการบคุคลในการดูแล  รักษา 216,000       เทศบาลต าบล กองช่าง

หน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา สวนสาธารณะ สวนสาธารณะใหม้ีความเปน็ระเบยีบ ดอนเจดีย์

ในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เรียบร้อยและสวยงาม

แนวทางที่  3  การพฒันาและดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวสวยงาม น่ามอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  23 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.

14 โครงการลอกทอ่ระบายน้ า  - ลอกทอ่ระบายน้ าในชุมชนตลาด 120,000       ทอ่ระบายน้ าใน กองสาธารณสุขฯ

ตามแบบส ารวจ เขตเทศบาล

15 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ าและ  - ขุดลอกและก าจัดวชัพชืเหมืองส่งน้ า 200,000 คู-คลองในเขต กองสาธารณสุขฯ

ทางระบายน้ า รอบพระบรมราชานุสรณ์ เทศบาลฯ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - ขุดลอกและก าจัดวชัพชืเหมืองส่งน้ า

และทางระบายน้ าในเขตเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  24 ยุทธศาสตร์ที่ 1



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  25 ยุทธศาสตร์ที่ 1



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  26 ยุทธศาสตร์ที่ 1



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  27 ยุทธศาสตร์ที่ 1



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  28 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.

16 กองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาล  - สมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพฯ ตาม 90,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ต าบลดอนเจดีย์ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักประกัน ดอนเจดีย์

สุขภาพแหง่ชาติ

17 พฒันาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าของผู้ประกอบ 30,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

อันตรายต่อสุขภาพ กิจการอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล ดอนเจดีย์

18 โครงการฝึกอบรมทกัษะการปอูงกัน  - อบรมทกัษะการปอูงกันคนจมน้ า/ตกน้ า 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

คนจมน้ า/ตกน้ า แก่ อสม. และผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ปอูงกันฯ ดอนเจดีย์

และผู้น าชุมชน

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 โครงการรณรงค์ปอูงกันและควบคุม  - ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออกในชุมชน  - ใหค้วามรู้กับประชาชน

  - จัดกิจกรรมรณรงค์

 - สอบสวนและควบคุมโรคเมื่อพบผู้ปวุย

20 โครงการเฝูาระวงัโรคไข้หวดันก  -ส ารวจหลังคาเรือนที่เล้ียงสัตวป์กี/พื้นที่เส่ียง 50,000 หลังคาเรือนที่ กองสาธารณสุขฯ

เชิงรุกแบบบรูณาการ  - ใหค้วามรู้กับประชาชน เล้ียงสัตวป์กีใน

 - ฉีดยาฆ่าเชื้อในหลังคาเรือนที่เล้ียง เขตเทศบาล

สัตวป์กี/พื้นที่เส่ียง

แนวทางที่ 2 การปอูงกันและควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วดั สถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  34 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.

21 โครงการปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้  - ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข และแมว 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

และคุมก าเนิดสุนัข-แมว  - รณรงค์ฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิดท าหมัน ต าบลดอนเจดีย์

 - อสม.ฉีดวคัซีนและยาคุมก าเนิดในชุมชน

 - ใหค้วามรู้กับประชาชนในการปอูงกันโรคฯ

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ  - จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนัจ านวน 3 เคร่ือง 240,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

การแพทย์ ตามระเบยีบพสัดุฯ ส าหรับควบคุม ดอนเจดีย์

โรคไข้เลือดออก

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 โครงการพฒันา สนับสนุน เกณฑ์  - ตรวจประเมินร้านอาหารแผงลอย 20,000         ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐานสุขาภบิาลอาหารของ  - ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดที่ ต าบลดอนเจดีย์

ผู้ประกอบการด้านอาหารและ จ าหน่ายในตลาดสด

ตลาดสด

24 โครงการน้ าบริโภคปลอดภยัตาม  -  สุ่มตรวจน้ าด่ืมครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ 40,000         ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เกณฑ์มาตรฐาน  - ใหค้วามรู้ผู้ประกอบการตู้น้ าด่ืม ต าบลดอนเจดีย์

หยอดเหรียญในเขตเทศบาล

 - เฝูาระวงัน้ าด่ืมในสถานศึกษา 3 แหง่

แนวทางที่  3  การพฒันาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภบิาลอาหาร

แนวทางที่ 2 การปอูงกันและควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  35 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.

25 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  - จัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหาร 200,000      เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะ ดอนเจดีย์

 - ฝังกลบขยะตามหลักสุขาภบิาล

 - ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะไม่ใหเ้กิดเหตุร าคาญ

 - ปลูกต้นไม้รอบๆที่ทิ้งขยะ

 - จัดหาครุภณัฑ์ในการฝังกลบ

26 โครงการจัดการน้ าเสียในชุมชนและ  - ส ารวจแหล่งน้ าเสียในชุมชน 30,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

แหล่งน้ าสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ  - เฝูาระวงัน้ าเสียในชุมชนไม่ใหเ้กิดมลพษิ ต าบลดอนเจดีย์

 - ปรับปรุง แก้ไขน้ าเสียในชุมชน

 - บ ารุงรักษา เคร่ืองปรับปรุงคุณภาพ

น้ าพลังงานสะอาด

27 โครงการพฒันาระบบมาตรฐาน  - สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐาน 10,000        เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภบิาล  - จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการรับ ดอนเจดีย์

ประเมินรับรอง

 - ประเมินการรับรองระบบมาตรฐาน

28 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคล  - จ้างเหมาบริการบคุคลด าเนินงานบริการ 540,000      เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

เก็บขนขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทกุขยะ เก็บขนขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทกุขยะ ดอนเจดีย์

ในบริเวณหรือทางสาธารณะเทศบาล

ต าบลดอนเจดีย์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  4  การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  36 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.

29 โครงการจ้างเหมาบคุคลด าเนินงาน  - จ้างเหมาบริการบคุคลด าเนินงานบริการ 540,000      เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

บริการท าความสะอาด เก็บกวาด ท าความสะอาด เก็บกวาด ขยะมูลฝอย ถนน ดอนเจดีย์

ขยะมูลฝอย ถนน ทางเทา้ ที่หรือ ทางเทา้ ที่หรือทางสาธารณะประโยชน์

ทางสาธารณะประโยชน์ เทศบาล

ต าบลดอนเจดีย์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

30 โครงการสนับสนุนการบริการ  - อสม.เสนอแผนงานโครงการเพื่อ 75,000        5 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ขอรับการสนับสนุน

 - ด าเนินการตามแผนงานโครงการ

 - รายงานผลการด าเนินการ

พ.ศ. 2559

แนวทางที่ 5 การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  4  การพฒันาสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  37 ยุทธศาสตร์ที่ 2



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  38 ยุทธศาสตร์ที่ 2



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  39 ยุทธศาสตร์ที่ 2



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  40 ยุทธศาสตร์ที่ 2



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  41 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.

31 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

นอกหอ้งเรียนแก่เด็กและเยาวชน ใหก้ับเด็กและเยาวชน เพื่อพฒันาทกัษะ ดอนเจดีย์

และเพิ่มพนูประสบการณ์

32 สนับสนุนอาหารกลางวนั  - สนับสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กนักเรียน 4,932,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ ระดับอนุบาล 1 พระบรมฯ

ดอนเจดีย์ ถึงประถมศึกษาปทีี่ 6

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัใหก้ับเด็ก 891,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหถู้กหลัก

โภชนาการ

34 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  - สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ใหเ้ด็กนักเรียน 2,611,000    โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

ใหแ้ก่โรงเรียนในเขตและ โรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ และจัดซ้ือ พระบรมฯ และ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อาหารเสริม(นม)ใหก้ับเด็กนักเรียนใน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  46 ยุทธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

35 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร  - จัดใหม้ีการอบรมและศึกษาดูงานใหก้ับ 15,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ทางการศึกษาและศึกษาดูงานด้าน ครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทางการศึกษาเพื่อ

การศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

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 จัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ที่ใช้เปน็ส่ือการ  - จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา 204,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เรียนการสอนส าหรับศูนย์พฒันา และเคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการเด็กใหก้ับ

เด็กเล็ก   เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

37 โครงการจ้างเหมาบคุคลปฎบิติังาน  - จ้างเหมาบคุคล เพื่อดูแลรักษาความสะอาด 108,000      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

นักการภารโรง ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภายใน และนอกอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบลดอนเจดีย์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  3  พฒันาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม้ีความพร้อม

แนวทางที่  2 พฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  47 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.

38 โครงการสืบสานประเพณี  - จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์ 100,000 ลานหน้าพระบรม กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีไทย ราชานุสรณ์

39 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 150,000      ลานหน้า ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุลยเดช เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา

มหาราช ถวายราชสดุดี นุสรณ์ฯ

 - การร าถวายพระพรจากโรงเรียนต่างๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเทดิพระเกียรติ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

40 โครงการวนัท าบญุขึ้นปใีหม่  - จัดใหม้ีการท าบญุตักบาตร เนื่องในวนั 80,000 ลานหน้าพระบรม กองการศึกษา

ขึ้นปใีหม่  และรักษาประเพณีและวฒันธรรม ราชานุสรณ์

ที่ดีงาม ดอนเจดีย์

41 โครงการประเพณีสงกรานต์  - จัดประเพณีสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ 80,000 ลานหน้าพระบรม กองการศึกษา

ประเพณีไทย ราชานุสรณ์

ดอนเจดีย์

42 สนับสนุนโครงการจัดขบวน  - สนับสนุนงบประมาณ เพื่อรักษาวฒันธรรม 50,000 จังหวดัสุพรรณบรีุ กองการศึกษา

แหเ่ทยีนพรรษา และประเพณีทอ้งถื่น

ประจ าป ีพ.ศ.2559

พ.ศ. 2558

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  48 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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - จัดถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญ 100,000      ลานหน้า ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เคร่ืองราชสักการะและการจุดเทยีนชัย พระบรมราชา

พระบรมราชินีนาถ ถวายราชสดุดี นุสรณ์ฯ

 - การร าถวายพระพรจากโรงเรียนต่างๆ 

และการแสดงมหรสพเพื่อเทดิพระเกียรติ

 - ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

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.

44 สนับสนุนการด าเนินการจัดการ  - สนับสนุนงบประมาณการเปน็เจ้าภาพ 295,000 จังหวดัสุพรรณบรีุ กองการศึกษา

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ

คร้ังที่  32 คร้ังที่  32

45 โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังาน  - จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานใน 108,000 ศูนย์ออกก าลังกาย กองการศึกษา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกก าลังกาย ประจ า ศูนย์ออกก าลังกาย ประจ าศูนย์ออกก าลังกาย เทศบาลต าบล

ศูนย์ออกก าลังกาย เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วนัส าคัญและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  49 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  50 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  51 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  52 ยุทธศาสตร์ที่ 3



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  53 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.

46 โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษา  - ใหค้วามรู้แก่กรรมการชุมชน และ อสม. 200,000     เทศบาลต าบล ส านักปลัด

 ดูงานคณะกรรมการชุมชนและ ในการปฏบิติังานในชุมชน ดอนเจดีย์

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  - ศึกษาดูงานเทศบาลฯและชุมชนดีเด่น สถานที่ดูงานที่มี

ด้านการพฒันาชุมชน และสาธารณสุข กิจกรรมดีเด่น

มูลฐาน

47 จัดประชุมประชาคม  - จัดประชุมประชาคม 5 ชุมชน 2,000         5 ชุมชน ส านักปลัด

 - รับฟงัปญัหาและความต้องการของชุมชน

เพื่อเปน็ข้อมูลในการจัดท าแผนพฒันา

เทศบาลและแผนชุมชน

48 โครงการจิตอาสา พฒันาชุมชน  - อบรมใหค้วามรู้สร้างจิตส านึกในด้าน 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

การท างานเพื่อสาธารณะและ ดอนเจดีย์

 จิตอาสาในการพฒันาชุมชน

 - สร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิต

อาสาในการอยู่ร่วมกันในสังคม

งบประมาณ
พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  58 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.

49 โครงการกฏหมายน่ารู้ สู่ชุมชน  - ประสานงานวทิยากรในการใหค้วามรู้ 15,000       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

กฏหมายใกล้ตัวที่ใช้ในชีวติประจ าวนั อบรมให้ ดอนเจดีย์

ความรู้กฏหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบยีน

ราษฎร เช่น การขอส าเนาทะเบยีนบา้น 

การแจ้งเกิด-แจ้งตาย, การย้ายเข้า-ย้ายออก 

จ าหน่ายชื่อและรายการบคุคลออกจากบา้น

กรณีตายการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ

ในเอกสารการทะเบยีนราษฎร เปน็ต้น

50 โครงการส่งเสริมการด าเนินการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ชุมชนในการ 5,000         เทศบาลต าบล ส านักปลัด

กองทนุสวสัดิการชุมชน ด าเนินการจัดต้ังกองทนุสวสัดิการชุมชน ดอนเจดีย์

 - ชุมชนรวมกลุ่มจัดต้ังกองทนุและก าหนด

แนวทางการด าเนินการกองทนุฯ

 - ชุมชนด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด

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 โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณ  - จัดกิจกรรมท าความเข้าใจและสร้างจิต 20,000       เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ส านึกการปฏบิติัตามคุณลักษณะ 11 ประการ ดอนเจดีย์

 - ส่งเสริมกิจกรรมใหชุ้มชนเกิดการพฒันา

อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม และพฒันาชุมชนตนเอง 

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  2  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชนแบบมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  59 ยุทธศาสตร์ที่ 4



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

52 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ป ีและคนพกิารขึ้น 4,662,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

คนพกิาร และผู้ติดเชื้อเอดส์ ทะเบยีนก่อนล่วงหน้า 1 ป ีในเดือน พ.ย. ดอนเจดีย์

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรัิบเบี้ยผู้สูงอายุและ

คนพกิารใหอ้ าเภอดอนเจดีย์

 - ด าเนินการจ่ายเบี้ยใหแ้ก่ผู้สูงอายุและ

คนพกิารที่ลงทะเบยีนไวแ้ล้ว

 - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ที่แสดงความจ านง

และได้รับการรับรองจากโรงพยาบาล

53 โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ  - อบรมใหค้วามรู้การปอูงกันโรคของ 450,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สุขภาพดี ชีวมีีสุข ผู้สูงอายุใหม้ีการดูแลสุขภาพกายที่แข็งแรง ดอนเจดีย์

และมีสุขภาพจิตที่ดี สถานที่ดูงาน

 - จัดกิจกรรมการร่วมกันเปน็หมู่คณะเพื่อ กลุ่มผู้สูงอายุ

ก่อใหเ้กิดความสามัคคีเปน็ขวญัและก าลังใจ

ในกลุ่มผู้สูงอายุ

 - ศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบความ

ส าเร็จในการจัดต้ังกลุ่มและผลงานดีเด่นด้าน

ผู้สูงอายุ

แนวทางที่  3  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  60 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.

54 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ  - จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาเด็กและ 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เยาวชน ในเขตเทศบาล เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดอนเจดีย์

 - ส่งเสริมการท ากิจกรรมบ าเพญ็

ประโยชน์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 - ส่งเสริมการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ และ

กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะ

55 โครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อย  - ส ารวจข้อมูลพื้นฐานผู้ด้อยโอกาสร่วมกับอสม. 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

โอกาส กรรมการชุมชน คณะศูนย์พฒันาครอบครัว ดอนเจดีย์

 - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

 - ออกตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

และใหค้วามช่วยเหลือตามความเหมาะสม

56 โครงการอบรมแกนน าเยาวชน  - ใหค้วามรู้เกี่ยวกับทกัษะชีวติและโรค 40,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ปอูงกันโรคเอดส์และเพศสัมพนัธ์ ติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์โรคเอดส์ ดอนเจดีย์

ก่อนวยัอันควร  - กิจกรรม walk rally จัดกิจรรมใหค้วามรู้

แนวทางที่  3  สงเคราะหแ์ละส่งเสริมคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  61 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.

57 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน  -ประสานงานสถาบนัด้านการฝึกอาชีพ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ที่มีการปฏบิติังานนอกสถานที่ ดอนเจดีย์

 - เสนออาชีพหรือสาขาอาชีพที่มีการ

ฝึกอบรมนอกพื้นที่

 - รวบรวมกลุ่มอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม

 - ส ารวจความต้องการของชุมชนที่

ต้องการฝึกอาชีพ

 -ประสานวทิยากรจัดการฝึกอบรมตาม

ความต้องการของชุมชน

แนวทางที่  4  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้ับประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  62 ยุทธศาสตร์ที่ 4



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  63 ยุทธศาสตร์ที่ 4



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  64 ยุทธศาสตร์ที่ 4



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  65 ยุทธศาสตร์ที่ 4



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  66 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.

58 โครงการ 5 ส  - จัดฝึกอบรมใหบ้คุลากรมีความรู้ความเข้าใจ 5,000           เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ในกิจกรรม  5 ส ดอนเจดีย์

 - น ากิจกรรม 5 ส มาใช้ในการปฏบิติังาน

ใหม้ีประสิทธภิาพ

59 โครงการวนัเทศบาล  - จัดงานวนัเทศบาลเพื่อระลึกถึงการก่อต้ัง 10,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

วนัเทศบาล ดอนเจดีย์

 - ท าบญุตักบาตรเพื่อเปน็สิริมงคลของ

ผู้ปฏบิติังานในเทศบาล

 - จัดกิจกรรมภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพนัธข์องบคุลากรในหน่วยงาน

60 โครงการออกหน่วยเคล่ือนที่ให้  - ประสานหน่วยงานในการออกหน่วย 70,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บริการประชาชน ใหบ้ริการแก่ประชาชน เช่น ตรวจ ดอนเจดีย์

สุขภาพเบื้องต้น ซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟาู

ตัดผมแต่งผม สาธติการท าอาหาร ร้านธงฟาู

การออกใบอนุญาตขับรถ

 - ด าเนินการจัดกิจกรรมการออกหน่วยใหบ้ริการ

ประชาชน

 - จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 72 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

61 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ - จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาให้ 250,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บคุลากรเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พนักงานเทศบาล  มีทศันคติที่ดีต่อการท างาน ดอนเจดีย์

เกิดทกัษะในการท างานอย่างมีความสุข  ท างาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธภิาพ ก่อใหเ้กิด

ความสัมพนัธอ์ันดีในหน่วยงาน เรียนรู้การสร้าง

ทมีงาน  และการท างานเปน็ทมี

 - ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เปน็ต้นแบบ

ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

62 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก  - สมัครเข้ารับการอบรมตามภารกิจหน้าที่ 80,000          สถาบนัหรือ ส านักปลัด

อบรมและทศันศึกษาดูงานตาม  - เข้ารับการอบรมตามก าหนด สถานที่ที่จัดการ

ภารกิจและหน้าที่ส าหรับผู้บริหาร  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับใหผู้้บริหาร ฝึกอบรม

สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานในแต่ละหน่วยงานทราบ

พนักงานเทศบาล

63 โครงการอบรมใหค้วามรู้  - อบรมใหค้วามรู้ด้านการเบกิจ่ายเงิน 10,000          เทศบาลต าบล กองคลัง

ด้านการเงินการคลัง การจัดซ้ือจัดจ้าง ใหผู้้ปฏบิติังานแต่ละหน่วยงาน ดอนเจดีย์

ของเทศบาล

แนวทางที่  2  การพฒันาบคุลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏบิติังาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 73 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.

64 การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล  - จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ ์ และรณรงค์ 5,000           ภายในเขตเทศบาล กองคลัง

ต าบลดอนเจดีย์ ประชาสัมพนัธแ์จ้งใหป้ระชาชนทราบถึงก าหนด ต าบลดอนเจดีย์

การเสียภาษี

65 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  - ประสานขอข้อมูลจากส านักงานที่ดิน 50,000          ภายในเขตเทศบาล กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน  - น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในแผนที่ภาษี ต าบลดอนเจดีย์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

66 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคล  - จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติัหน้าที่ในการพมิพ์ 216,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด/

ปฏบิติัหน้าที่บนัทกึข้อมูล หนังสือหรือบนัทกึข้อมูลของส านักปลัดเทศบาล ดอนเจดีย์ กองคลัง

และกองคลัง

67 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคล  - จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังานธรุการ 108,000        เทศบาลต าบล กองคลัง

ปฏบิติังานธรุการ ดอนเจดีย์

68 โครงการจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังาน  - จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังานนักการ ภารโรง 108,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด

นักการ ภารโรงของเทศบาล ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

ต าบลดอนเจดีย์

แนวทางที่  3  การส่งเสริมและพฒันารายได้ของเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  4 การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 74 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

69 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  - จัดซ้ือโต๊ะประชาสัมพนัธข์นาด 60,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

0.80x2.80x0.80 ม. จ านวน 2 ชุด ดอนเจดีย์

70 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 65,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ขนาด 4000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง ดอนเจดีย์

71 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟาู ขนาด 9,900 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ ดอนเจดีย์

72 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - จัดซ้ือเคร่ืองน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังบรรจุน้ า 13,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด้านล่าง จ านวน 1 เคร่ือง ดอนเจดีย์

73 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 69,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง ดอนเจดีย์

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2558

74 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ส าหรับ 42,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง ดอนเจดีย์

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2558

75 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 23,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ดอนเจดีย์

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2558

แนวทางที่  4 การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 75 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.

76 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 1 KVA 6,100 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ ดอนเจดีย์

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ประจ าป ี2558  

77 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - คอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 30,000          เทศบาลต าบล กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง ดอนเจดีย์

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2558

78 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 1 KVA จ านวน 6,100           กองการศึกษา กองการศึกษา

1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

79 จัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง  - นั่งร้านส าเร็จรูป ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร 40,000          เทศบาลต าบล กองช่าง

ยาว 1.80 เมตร สูง 1.70 เมตรพร้อมอุปกรณ์ ดอนเจดีย์

ประกอบ จ านวน 20 ชุด  ขานั่งร้านแบบตีนช้าง

ส าเร็จรูป 20 ตัว ล้อเล่ือน 4 ล้อ

งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  4 การพฒันาและส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 76 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.

80 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ  - ประสานวทิยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 5,000           เทศบาลต าบล ส านักปลัด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางของทางราชการ ดอนเจดีย์

พ.ศ.2540 แก่บคุลากรของเทศบาล พ.ศ. 2540

ต าบลดอนเจดีย์  - ใหค้วามรู้แก่บคุลากรของเทศบาล

81 โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน์  - ประสานวทิยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ 50,000          เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ในการถ่ายทอดข้อมูลในการใช้ส่ือออนไลน์ต่างๆ ดอนเจดีย์

 - ใหค้วามรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

การสร้างภมูิคุ้มกันในการใช้ส่ือออนไลน์

ในเด็กและเยาวชนใหก้ับเด็กที่อยู่ในเขต

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

แนวทางที่  5 การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธเ์พื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 77 ยุทธศาสตร์ที่ 5



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 78 ยุทธศาสตร์ที่ 5



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 79 ยุทธศาสตร์ที่ 5



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 80 ยุทธศาสตร์ที่ 5



ล าดับ สถานที่ หน่วย

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

82 โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  - ใหก้ารช่วยเหลือผู้ปวุยหรือผู้ประสบภยั 5,000           ในเขตเทศบาล งานปอูงกัน

ในเบื้องต้นอย่างถูกวธิแีละน าส่ง ต าบลดอนเจดีย์ ส านักปลัด

สถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได้

อย่างรวดเร็วและปลอดภยั

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.

83 โครงการพฒันาศักยภาพ  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง พรบ.ปอูงกัน 35,000          ศูนย์ปอูงกัน งานปอูงกัน

เจ้าหน้าที่ปอูงกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 และบรรเทา ส านักปลัด

สาธารณภยัและอาสาสมัคร การบรรยาย เร่ือง ทฤษฎกีารเกิดไฟและ สาธารณภยั

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน การระงับอัคคีภยัเบื้องต้น เทศบาลต าบล

 - สาธติการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ดอนเจดีย์

ในการดับเพลิง

84 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันและ - สาธติการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ - ศูนย์ปอูงกัน งานปอูงกัน

ระงับอัคคีภยัขั้นต้น ใหก้ับพนักงาน ในการดับเพลิง และบรรเทา ส านักปลัด

และพนักงานจ้างของเทศบาล - การฝึกปฏบิติัการระงับอัคคีภยัเบื้องต้น สาธารณภยั

ทต.ดอนเจดีย์

แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมต่อการปฏบิติังาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร ์ 6  เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

แนวทางที่  1  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559



87 ยุทธศาสตร์ที่ 6



ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

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

85 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคล  - จ้างเหมาบริการบคุคลขับรถดับเพลิง 216,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เปน็พนักงานขับรถยนต์ รถบรรทกุน้ า  รถยนต์เคล่ือนที่เร็ว รถปฏบิติั ดอนเจดีย์

การฉุกเฉิน รถยนต์เคล่ือนที่เร็ว รถปฏบิติัการ

ฉุกเฉินของศูนย์ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

86 โครงการจ้างเหมาบริการบคุคล  - จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังานด้านการ 540,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ปฏบิติังานประจ าศูนย์ปอูงกันและ ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั รวมถึงการ ดอนเจดีย์

บรรเทาสาธารณภยั ดูแลบ ารุงรักษาภมูิทศัน์รอบพระบรมราชา

นุสรณ์พระนเรศวรมหาราช

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.

87 โครงการเด็กไทยธรรมดี  - จัดกิจกรรมใหก้ับเด็กนักเรียนโรงเรียน 50,000          เทศบาลต าบล กองการศึกษา

อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

และโรงเรียนดอนเจดีย์พทิยาคม เพื่อให้

เด็กได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม

แนวทางที่  4 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบวถิีไทย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางที่  3  การพฒันาศักยภาพงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมต่อการปฏบิติังาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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