
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 
13,823,080 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบญัญติั 

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 35 4,710,280.00 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 3 80,000.00 

การพฒันาดา้นสงัคม คุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพชมุชน 27 1,278,600.00 

การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่ว 6 250,000.00 

การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ี 14 6,251,200.00 

การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 3 1,253,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลดอนยายหอม มีดังนี้ 
 

  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

1. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 

3,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริม
พฒันาเด็กเลก็ร่วมกนั 

2.เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลดอนยาย
หอม 

ผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 150-200 คน 

2. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการไหวค้รู 3,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของคุณครูท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาน
วิชาความรู้ใหก้บัเด็กก่อนวยัเรียน 

เด็กก่อนวยัเรียน 80 -120 คน 

3. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยให้
ชนรุ่นหลงัไดท้ราบ และพึงปฏิบติัต่อไป 

2.เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสและแสดงออก
ซ่ึงความรู้ความสามารถในทางวฒันธรรม
ไทย 

1.ดา้นปริมาณ 80 % ของครู อาจารย ์นกัเรียน ผูป้กครอง และ
บุคลากรในศูนยฯ์ ทั้งหมดมาร่วมงาน 

2.ดา้นคุณภาพครู อาจารย ์นกัเรียนและผูป้กครองตลอดจนชุมชนไดมี้
โอกาสร่วมท าบุญ และตระหนกัถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน และ
ร่วมกนัอนุรักษไ์วซ่ึ้งขนบธรรมประเพณี 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

4. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการกีฬาสีสมัพนัธ์ 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินยั ปลูกฝัง
การเล่นกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
2.เพื่อส่งเสริมความสามคัคีอดทน การ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
3.เพื่อใหเ้ด็กท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนได้
อยา่งสนุกสนาน 

1.เด็กปฐมวยัมีสุขภาพอนามยัดีข้ึนและมีโอกาสแสดงความสามารถ 

2.เด็กเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ เรียนรู้การมีน ้าใจเป็นนกักีฬาเพิ่ม
มากข้ึน 

5. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัแม่แห่งชาติ (ศพด.) 

 
 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อเป็นการเทิดทูนและร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง 
2.เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแมท่ี่
มีต่อครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 

3.เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอนัดีงาม ลูกได้
ส านึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงออกซ่ึง
ความกตญัญูกตเวทีต่อแม ่

ดา้นปริมาณ 

1.เด็กนกัเรียนเขา้ใจความส าคญัของวนัแม่ และปฏิบติัตนในวนัแม่ได้
ถูกตอ้งอยา่งนอ้ยร้อยละ 65 

2.ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมร้อยละ 80 ดา้น
คุณภาพ 

1.เด็กนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญัของแม่  
ค าขวญัวนัแม่ การปฏิบติัตนในวนัแม่ และเหตุผลของการใชส้ญัลกัษณ์
วนัแม ่

6. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัแห่งความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 

15,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 
2.เพื่อใหเ้ทศบาลฯ ศพด. และผูป้กครองมี
ความสมัพนัธ ์

ท่ีดีต่อกนั 

3.เพื่อใหเ้ด็กดีไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของการศึกษา 
4.เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กอยากเรียนต่อใน
ระดบัสูงข้ึน 

5.เพื่อใหเ้ด็กรักและผูกพนักบัสถานศึกษา 

นกัเรียนท่ีจบชั้นอนุบาลระดบั 3 ขวบ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ และ
ผูป้กครอง รวม 150 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

7. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนวดั
ดอนยายหอม  
(หลวงพอ่เงินอุปถมัภ)์ 

2,020,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดท้านอาหารกลางวนั
อยา่งพอเพียง และถูกสุขลกัษณะไดท้าน
อาหารครบ 5 หมู ่

นกัเรียนโรงเรียนวดัดอนยายหอม (หลวงพอ่เงินอุปถมัภ)์ 

8. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

490,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กก่อนปฐมวยัเรียนไดรั้บประทาน
อาหารกลางวนัอยา่งพอเพียงและถูกลกัษณะ
ไดท้านอาหารครบ 5 หมู่ 

นกัเรียนจ านวน 100 คน 

9. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการอาหารเสริม (นม)  
บนรถบริการรับ - ส่ง นกัเรียน 

ในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

 
 
 
 
 
 
 

100,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหน้กัเรียนท่ีไดด่ื้มนมตอนเชา้ และไดรั้บ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ 

1.นกัเรียนในเขตเทศบาลท่ีรับบริการรถรางตอนเชา้ 
จ านวน 100 คน 

2.นกัเรียนไดรั้บสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ก่อนเขา้เรียน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

10. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมพื้นฐานการวา่ยน ้าให้
ปลอดภยั 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้

2.เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยัแขง็แรง
สมบูรณ ์

3.เพื่อสร้างความสนใจกีฬาและใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ 

1.นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการฯจ านวน 100 คน 

2.นกัเรียนศูนยฯ์ ร้อยละ 80 สามารถลอยตวัและช่วยเหลือตนเองใน
น ้าได ้

11. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการหนูนอ้ยรักออม (ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพยีง) 

 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็ก
เลก็ตระหนกัถึงคุณค่าของการออมเงิน 

2.เพื่อเป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กเลก็รู้จกัการ
ประหยดัอดออมรู้คุณค่าและประโยชนข์อง
การออมเงิน 

นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน 

12. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการอบรมส่งเสริมศกัยภาพสภาเด็กฯ 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหส้ภาเด็กท่ีจดัตั้งข้ึนมีความรู้ในการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

เยาวชนไดรั้บการอบรมเร่ืองสภาเด็กฯ 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

13. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการชวนลูกเล่านิทาน สานฝันรักการ
อ่าน 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อใหน้กัเรียนเกิดพฒันาการทางดา้น
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน 

2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้การรอคอย
การเขา้มุมหนงัสือได ้3.เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถพูดคุยกบัครู เพื่อและผูป้กครอง เพือ่
แลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะอ่านหนงัสือ
นิทานได ้

1.นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน 2.นกัเรียนยืมหนงัสือ
นิทานกลบับา้นทุกวนั 

14. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการจดักิจกรรมประชุมเผยแพร่ให้
ความรู้ผูป้กครองเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 
 
 
 

4,000.00 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนและผูป้กครองใน
เร่ืองการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ 

15. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการทศันศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรง 2.เพื่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดเวลา 3.เพื่อเปล่ียน
บรรยากาศในการเรียนการสอน 4.เพื่อใหไ้ด้
เรียนรู้อยา่งหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 5.เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขจากประสบการณ์และสถานท่ีจริง 

ดา้นปริมาณ ครูและนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯใหค้วามร่วมมือในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ดา้นคุณภาพ นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ
ไดไ้ปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

16. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เด็กนกัเรียนทุกคนไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ และ
เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนกลา้แสดงออกและมีการ
พฒันาทางดา้นต่างๆ 

นกัเรียน เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

17. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การบรรยาย
ธรรม 

 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียนและเยาวชนมี
โอกาสไดศึ้กษาและปฏิบติัธรรมตามแนวทาง
พุทธศาสนา 

นกัเรียนเยาวชนร่วมงาน 100 คน 

18. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อศึกษาการรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

2.เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ 
นกัเรียนและเยาวชนร่วมงาน 50 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

19. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการก่อสร้างหลงัคาสระวา่ยน ้าศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

500,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อป้องกนัแดดและฝน 

2.เพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกหรือเศษขยะต่างๆ
ร่วงใส่สระวา่ยน ้า 
3.เพื่อสามารถใชส้ระวา่ยน ้าไดทุ้กเวลาทั้ง
เวลาแดดออกและเวลาฝนตก 

หลงัคาสระวา่ยน ้าฯ ขนาดพื้นท่ีหลงัคา ขนาดกวา้ง 14.50 ม. ยาว 
18.10 ม. รวมพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 235.75 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอนยายหอมก าหนด) 

20. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพในการจดัการ
เรียนการสอนของครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ 

 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อใหค้รูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดน้ าความรู้
ไปใชใ้นการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 
2.เพื่อใหค้รูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดมี้การ
เตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงดา้น
หลกัสูตรปฐมวยั 

ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดรั้บการอบรมเร่ืองการอบรมเร่ืองการเรียนการ
สอนส าหรับวิชาชีพครูระดบัปฐมวยัและความพร้อมในการเปล่ียนแปลง
ดา้นหลกัสูตรปฐมวยั 

21. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการเพื่อพฒันาการการจดัท าหลกัสูตร
ระดบัปฐมวยัและการจดัท าแผนการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อใหค้รูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดน้ าความรู้
ไปใชใ้นการจดัท าหลกัสูตรระดบัปฐมวยั 
2.เพื่อใหค้รูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดรั้บ
ความรู้การจดัท าแผนการเรียนการสอน 

ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดรั้บการอบรมเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรระดบั
ปฐมวยัและการจดัท าแผนการเรียนการสอน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

22. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมรัก
การอ่านและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

1.เพื่อใหน้กัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ และ
ประชาชนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมรักการอ่าน 

2.เพื่อใหน้กัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯและ
ประชาชน ไดอ่้านข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ และประชาชนไดมี้แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ส่งเสริมการอ่าน 

23. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอน
ของนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 
 
 
 

170,000.00 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหน้กัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ มีการ
พฒันาการท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา 

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯไดมี้วสัดุการศึกษาและส่ือการเรียนการ
สอน 

24. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษา ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

 
 
 
 
 

96,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อใหน้กัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ มีการ
พฒันาการท่ีสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา 

จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 100 คน ประกอบ
ไปดว้ย 
1.ค่าหนงัสือเรียน 

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 

3.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

25. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณพระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั 

180,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าไดแ้สดงความ
จงรักภกัดีและส านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณรัชกาลท่ี 10 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

26. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมล
ลกัษณพระบรมราชินี 

160,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าไดแ้สดงความ
จงรักภกัดี 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจ านวน 500 

คน 

27. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนัแม่
แห่งชาติ 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าไดแ้สดงความ
จงรักภกัดี 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

28. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
วนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติ 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าไดแ้สดงความ
จงรักภกัดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลท่ี 9 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลและนอ้ม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

29. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัคลา้ยวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

 
 
 

2,890.00 
 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรม 

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรรมถวายพระราชกุศลและนอ้ม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

30. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการวนัเทศบาล (24 เมษายน) 

 
 
 

20,000.00 
 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เพื่อเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ภารกิจ ความ
รับผิดชอบในการบริการของเทศบาล 

2.เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวญั
ก าลงัใจในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะผูบ้ริหาร พนกังานเทศกาล ลูกจา้ง พนกังานจา้ง 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

31. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีวนั
สงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอายุ 300,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดร่้วมสืบสาน
ประเพณีไทยท่ีดีงาม และเห็นความส าคญั
ของผูสู้งอาย ุ

ประชาชนทัว่ไปจ านวน 2,000 คน ไดเ้ขา้ร่วมประเพณีสงกรานตท่ี์
เทศบาลฯจดัข้ึน 

32. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการกิจกรรมทางศาสนา 40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติั
กิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
2.เพื่อใหป้ระชาชนสร้างจิตส านึกท่ีดีและมี
เจตคติท่ีดีต่อวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

1.ประชาชนทัว่ไปจ านวน 300 คน 

2.ประชาชนทัว่ไปเกิดกิจกรรมประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

33. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง 25,390.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร่้วมสืบสานและ
อนุรักษป์ระเพณีไทยท่ีดีงามใหค้งอยูสื่บไป 

ประชาชนทัว่ไปประมาณ 2,000 คน เขา้ร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทงท่ีเทศบาลฯไดจ้ดัข้ึน 

34. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

โครงการส านึกรักบา้นเกิด 5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของทอ้งถ่ิน แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน จ านวน 100 คน 

35. 

การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน ์
พร้อมเทพื้น คสล. 

340,000.00 

 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 
 
 

1. เพื่อใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และบุคลากร
ของศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็เทศบาลฯ สามารถเดินทางไป   มา 
ระหวา่งศูนยเ์ก่ากบัศูนยใ์หมไ่ดส้ะดวกยิ่งข้ึน 

2. มีพื้นท่ีในการประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพิ่มข้ึน 

ปรับปรุงร้ัว จ านวน 5 ช่อง พื้น คสล.ขนาดกวา้ง 3.40 ม. ยาว 
22.50 ม. หนา 0.15 ม. (รวมมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 76.50 

ตร.ม.) รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลต าบลดอนยายหอมก าหนด 

36. 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ใหแ้ก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในต าบล

ดอนยายหอม 

 
 

30,000.00 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดแ้ละใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละต่อยอดให้

ด าเนินการต่อไป 
ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ในเขตเทศบาล 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

37. 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการขบัเคล่ือนนอ้มน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบติัจนเป็นวิถีชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

38. 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน
ในชุมชน 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

39. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอบรมใหค้วามรู้ป้องกนัการติด
เช้ือ HIV ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน 

 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่เด็กนกัเรียนและ
เยาวชน รู้จกัป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียง
ความเส่ียงสามารถใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

เด็กนกัเรียนและเยาวชนในเขตพื้นท่ีจ านวน 80 คน 

40. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการตรวจคดักรองตอ้กระจกในผูป่้วย
โรคเบาหวานและผูสู้งอายุ 

 
 
 

15,000.00 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อตรวจคดักรองตอ้กระจกในผูป่้วย
โรคเบาหวานและผูสู้งอายุ 

ผูป่้วยโรคเบาหวานและผูสู้งอายุ จ านวน 200 คน 

41. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น 

 
 
 
 
 

15,000.00 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อเยี่ยมบา้นใหค้วามรู้ค าแนะน าดูแล
ผูป่้วยติดเตียงและผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
2.เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุข
อยา่งทัว่ถึง 
3.อบรมใหค้วามรู้แก่ อสม. และผูดู้แลผูป่้วย 

ผูป่้วยเร้ือรัง ผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยระยะสุดทา้ย และญาติผูดู้แลในเขต
เทศบาลต าบลดอนยายหอม 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

42. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

 
 
 

5,000.00 
 
 
 

 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

สาธารณสุข 

1.เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2.เพื่อใหน้กัเรียนตรวจฟันดว้ยตนเองได ้

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวดัดอนยายหอม  
(หลวงพอ่เงินอุปถมัภ)์ 

43. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2.เพื่อใหน้กัเรียนตรวจฟันดว้ยตนเองได ้

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 

(หลวงพอ่เงินอนุสรณ์) 

44. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการผูสู้งวยัใส่ใจสุขภาพ 

ช่องปาก 

 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อใหผู้สู้งอายุมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.เพื่อใหผู้สู้งอายุไดรั้บการดูแลและทา
ฟลูออไรดว์านิชเพื่อป้องกนัรากฟันผุ 

ผูสู้งอายุท่ีมารับบริการท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน จ านวน 60 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

45. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการปฐม
พยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ส าหรับประชาชนทัว่ไป 

 
 

12,000.00 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจใน
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

2.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ทกัษะในการ
ช่วยชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนยายหอม จ านวน 100 คน 

46. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายแกนน า
สุขภาพเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

สาธารณสุข 

1.เพื่ออบรมใหค้วามรู้แกนน าสุขภาพในดา้น
ต่างๆท่ีเก่ียวกบังานสาธารณสุข 

2.เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของแกนน า
สุขภาพ 

3.เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพ 

แกนน าสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

47. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการพฒันาระบบบริการศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขชุมชนเทศบาลต าบลดอนยาย
หอม  
คลินิกอบอุ่นใกลบ้า้นใกลใ้จ" 

 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อพฒันาระบบบริการดา้นการ
รักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ  
ทนัตกรรมและนวดแผนไทย 
2.เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองโรค/ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผูป่้วยเร้ือรัง 
3.เพื่อใหผู้ป่้วยรับบริการไดรั้บความรู้ดา้น
ทนัตกรรม 

/นวดแผนไทย 

ประชาชนทัว่ไปท่ีมารับบริการท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาล
ต าบลดอนยายหอม 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

48. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ
ชุมชน 

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อส่งเสริมใหร้้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารผลิตอาหารใหป้ลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค 

2.เพื่อเป็นการยกระดบัของร้านอาหารให้ได้
มาตรฐานดา้นความสะอาดและสุขอนามยัท่ี
ไดม้าตรฐานตามท่ีทางราชการก าหนด 

1.อบรมผูป้ระกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายร้านอาหาร 
2.ตรวจยกระดบัร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารใหผ้า่น
มาตรฐานของกรมอนามยัอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

49. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติดและเพื่อ
ป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน จ านวน 100 คน 

50. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 
(อถล.) 

 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

สาธารณสุข 

1.เพื่อใหอ้าสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลกมี
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอย การปกป้องและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.เพื่อใหอ้าสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลกเป็น
แบบอยา่งในการจดัการขยะส่ิงปฏิกูลและมูล

ฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนทั้ง 12 ชุมชน/โรงเรียนในเขตพื้นท่ีหรือ
ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 250 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

51. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

 
 
 
 

240,000.00 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความรู้ในการ
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์

2.เพื่อใหป้ระชาชนไดร่้วมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

3.เพื่อใหป้ระชาชนและเยาวชนไดรั้บการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ฯ 

1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์

2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

3.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ฯ 

52. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

กิจกรรมขบัเคล่ือนโครงการสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ
เจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์
อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวร
ขตัติยราชนารี 

 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อด าเนินการจดัซ้ือและฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ในสตัวใ์หค้รบทั้งสุนขัและ
แมว ทั้งท่ีมีเจา้ของและไมมี่เจา้ของ 
2.เพื่อประชาสมัพนัธ์องคค์วามรู้เร่ืองโรค
พิษสุนขับา้ใหป้ระชาชนทราบอยา่งต่อเน่ือง
ในทุกช่องทางการส่ือสาร 

จดัซ้ือและฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสตัวใ์หค้รบทั้งสุนขัและ
แมว ทั้งท่ีมีเจา้ของและไมมี่เจา้ของ 

53. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

กิจกรรมส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระ
ราชปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ
เจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์อคัราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขตัติยราชนารี 

 
 
 
 

6,600.00 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการส ารวจขอ้มูลจ านวนสุนขั/แมวทั้ง
ท่ีมีเจา้ของและไมมี่เจา้ของ 

ไดส้ ารวจขอ้มูลสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัวต์ามโครงการฯเป็นค่าส ารวจ
ให ้อปท. ตามจ านวนสุนขั/แมว ทั้งท่ีมีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ ตวัละ 6 

บาทต่อปี โดยใหท้ าการส ารวจปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกภายในเดือน
ธนัวาคมและคร้ังท่ี 2 ภายในเดือนมิถุนายน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

54. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการนวตักรรมเส้นทางเดินขยะครบ
วงจร 

 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 

 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

สาธารณสุข 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ 
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใหส้ามารถลดปริมาณขยะ คดัแยกขยะ น า
ขยะมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรมและ

เป็นระบบ 

กลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มแกนน าท่ีเราจะใหเ้ขา้มาร่วมในกิจกรรมหลกั
ทุกกิจกรรมของโครงการโดยตรงประกอบดว้ยแกนน าชุมชนทั้ง 12 

ชุมชน หน่วยงาน วดั และภาคเอกชนร่วมกนั 

55. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่ออบรมสร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในชุมชน 

2.เพื่อด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้น
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการชุมชน อสม. ประชาชน จ านวน 150 คน 

56. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาล 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
อุบติัเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาล 

ผูใ้ชร้ถ ใชถ้นนสญัจรไปมามีความระมดัระวงัมากข้ึน 

57. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ใหก้บัผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดรู้้จกัวิธีการแกไ้ขปัญหา และป้องกนั
อคัคีภยัในเบ้ืองตน้ 

จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ แก่ นกัเรียน
,ครู,โรงเรียนในเขตเทศบาล,สถานประกอบการ,โรงงาน,และประชาชน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

58. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาสีชุมชน
สมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด 150,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เกิดความรักความสามคัคีในชุมชน 

2.การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
3.เพื่อต่อตา้นยาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชนทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

59. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการส่งเสริมการออกก าลงักาย "มวย
ไทยชุมชนตา้นยาเสพติด" 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลงักายใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน มี
สถานท่ี พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการฝึกศิลปะ
ป้องกนัตวั 

เด็ก เยาวชน และผูส้นใจกีฬาป้องกนัตวั 

60. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอบรมสมัมนาและทศันศึกษาดู
งานของคณะกรรมการชุมชน, 

คณะกรรมการสนบัสนุนแผน, 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ,

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลฯ 

400,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
และสามารถน ากลบัมาพฒันาทอ้งถ่ินไดเ้ป็น
อยา่งดี 

คณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการสนบัสนุนแผน,คณะกรรมการ
พฒันาเทศบาลฯ,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลฯ จ านวน 250 คน 

61. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ 100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เพื่อสงเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูสู้งอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุสร้างสรรค์
ประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคม 

3.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใหด้ ารงสืบทอดต่อไป 

ไดจ้ดัฝึกอบรมความรู้และการฝึกอาชีพ ทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและนนัทนาการ โดยให้
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม ทั้ง 12 ชุมชนเขา้ร่วม
โครงการ 

62. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการปรองดองสมานฉนัทร์ะดบั
ทอ้งถ่ิน 

 
 
 

10,000.00 
 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

อบรมใหค้วามรู้ สร้างความรัก ความสามคัคี 
ในระดบัทอ้งถ่ิน 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปกครอง กรรมการชุมชน ประชาชนจ านวน 150 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

63. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการดูแลเด็ก 
อายุ 0 - 5 ปี 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

สาธารณสุข 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การสร้างภูมิคุม้กนัโรคโภชนาการ และ

พฒันาการตามช่วงวยัของเด็ก อายุ 0 ? 5 ปี 
- พอ่ แม่ ผูป้กครอง - ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ - อสม. จิตอาสา 

64. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพจากหมอก
ควนัและฝุ่ นขนาดเลก็ (PM 2.5) แก่
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดอนยาย
หอม 

กลุ่มประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอมท่ีมีภาวะเส่ียง 

65. 

การพฒันาดา้น
สงัคม คุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพชุมชน 

โครงการป้องกนัและลดความเส่ียงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล
ต าบลดอนยายหอม มีความรู้ความเขา้ใจใน
การป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
2. เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน
ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม ใน
การเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส โค
โรนา 2019 (COVID 19) 

กลุ่มประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอมท่ีมีภาวะ
เส่ียง 

66. 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการชุมชนน่าอยู ่หนา้บา้น น่ามอง 
คลองสวยน ้าใส 

 
 

50,000.00 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมและเพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกท่ีดี ในการดูแลรักษาความสะอาด 

ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

67. 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการขุดลอกท่อระบายน ้าในเขต
เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

 
 
 

50,000.00 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

ท่อระบายน ้าในชุมชนทั้ง 12 ชุมชน 
บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนยายหอมพร้อมสร้างทีมงาน ใหเ้ป็นไป
ตามช้ีวดั 

68. 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการรักษโ์ลกรักส่ิงแวดลอ้ม 10,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อเป็นการอนุรักษดิ์นและน ้า ป้องกนัการ
กดัเซาะการพงัทลายของดิน 

2.เพื่อด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้น
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล คณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน จ านวน 150 คน 

69. 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการบ๊ิกคลีนชุมชน 20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั

สาธารณสุข 

เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอน
ยายหอม ร่วมมือกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนใหส้ะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ 

ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

70. 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการบา้นเรือนปลอดลูกน ้ายุงลาย 

 
 

100,000.00 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

เพื่อกระตุน้ให ้อสม. แต่ละชุมชนรณรงค์
ท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 

อสม. 12 ชุมชน และประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบล
ดอนยายหอม 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

71. 

การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียว 

โครงการทอ้งถ่ินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " 
ทอ้งถ่ิน สร้างป่า รักษน์ ้ า" 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
2.เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าใหก้บัชุมชนและพื้นท่ี
สาธารณะเป็นแหล่งตน้น ้าในการอุปโภค
บริโภค และท าการเกษตร 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอมไดเ้ขา้ร่วมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

72. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล จ านวน 100 คน 

73. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ

ท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้และส่งเสริม
ประชาฺธิปไตยในทอ้งถ่ิน 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี
พลเมืองในสงัคมประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ประชาชนและคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 60-80 คน 

74. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบักิจการ
ทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจการทอ้งถ่ิน 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานเทศบาล จ านวน 100 -120 

คน 

75. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการพฒันาศกัยภาพใหบุ้คลากรใน
การปฏิบติังาน 

 
 

50,000.00 
 
 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อพฒันาความรู้ และเพิ่มศกัยภาพในการ
ท างาน 

อบรมใหค้วามรู้ความแก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ
เทศบาลฯ 80 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

76. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ

ท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีงานบ าบดัน ้าเสียคุูคลอง 

และก าจดัวชัพืช 
450,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

1.เพื่อก าจดัวชัพืชและจดัเกบ็ผกัตบชวา เพื่อ
ลดปัญหาการปิดขวางทางน ้าไหลในคูคลอง 
2.เพื่อส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนไมใ่ห้
เกิดปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือโรคท่ีมา

จากคูคลอง 

มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคูคลองต่างๆ และก าจดัผกัตบชวา 
วชัพืช ท่ีขวางทางน ้าไหล 

77. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

600,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เพื่อด าเนินการจดัการเลือกตั้งบริหาร
ทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

2.เพื่อประชาสมัพนัธ์รณรงคห์รือใหข้อ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัและหนงัสือสัง่การ 

78. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบริการบุคลากรภายนอก
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีงานก าจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลรักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินในชุมชน 

2,376,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย ์, ส านกั
สาธารณสุข 

1.เพื่อใหบ้ริการเกบ็ขยะมูลฝอยจากอาคาร
บา้นเรือนในชุมชนสะอาดสร้างความระเบียบ
เรียบร้อย 
2.เพื่อรักษาความสะอาดถนนและทางเดินท่ี
สาธารณะต่างๆ 

3.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชนใหมี้สุขภาพอนามยัสมบูรณ์มีความ
สะอาดลดการเกิดโรคระบาด เช่น โรค
ไขเ้ลือดออก ไม่เป็นแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย 

1.ใหบ้ริการเกบ็ขยะมูลฝอยจากอาคารบา้นเรือนในชุมชน 2.ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีจดัเกบ็ประมาณ 10-12 ตนั/วนั 3.ดูแลรักษาความ
สะอาดถนนและทางเทา้ กวาดถนน เกบ็ขยะขา้งทางโกยเศษดินขา้งไหล่
ทาง ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนนลูกรังในเขตเทศบาล 

79. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีงานตดัหญา้ตดัแต่งก่ิงไม้
วชัพืช เกบ็กวาดเศษก่ิงไม ้และบ ารุงรักษา
เกาะกลาง 

 
 
 

2,100,000.00 
 
 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

1.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง 
2.เพื่อพื้นท่ีในเขตเทศบาลและสองขา้งทาง
และเกาะกลางสะอาด 

3.เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทศันใ์นเขต
เทศบาลใหดี้ยิ่งข้ึน  
4.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลไดมี้
ทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานรัฐท่ีมีการพฒันา
และบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ด าเนินการตดัหญา้ ตดัแต่งก่ิงไม ้และกวาดเศษก่ิงไม ้บริเวณ 2 ขา้งทาง 
และเกาะกลาง โดยมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 77,562 ตารางเมตรพื้นท่ีเกาะ
กลางทั้งหมด 7,000 ตารางเมตร 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

80. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบริการท าความสะอาด
อาคารส านกังาน อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
อาคารหอ้งเกบ็ของ หอ้งประชุมใหญ่ และ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

475,200.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เพื่อใหพ้ื้นท่ีทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ส านกังาน อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาคาร
หอ้งเกบ็ของ หอ้งประชุมใหญ่ และ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข มีความสะอาดอยู่
เสมอ 

2.เพื่อส่งเสริมใหอ้าคารส านกังาน อาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาคารหอ้งเกบ็ของ หอ้ง
ประชุมใหญ่ และศูนยบ์ริการสาธารณสุขมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบุคคลท่ีมาติดต่อราชการ 
3.เพื่อใหค้ณะผูบ้ริหาร พนกังาน ฯลฯ 
รวมถึงผูม้าติดต่อราชการ มีสุขอนามยัท่ีดี 

4.เพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มภายในอาคาร
ส านกังาน อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.เร่ืองความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างาน 

จา้งเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 5 คน 

81. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการส ารวจภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 50,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี
ใหไ้ดเ้พิม่ข้ึน 2.เพื่อใหก้ารจดัเกบ็รายได้
เป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น และเป็น
ธรรม 

ไดเ้พิ่มฐานขอ้มูลของผูช้  าระภาษีในเขตเทศบาลต าบลดอนยายหอม ทั้ง 
12 ชุมชน 

82. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการจดัเกบ็ภาษีเคล่ือนท่ี 10,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพื่อเป็นการบริการประชาชนเพื่อช่วยเพิ่ม
รายไดใ้หก้บัหน่วยงาน 

ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน 

83. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

1.เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจ
ชุมชน น ามาก าหนดประเด็นการพฒันา 
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

ประชาชนเตรียมความพร้อมการลงพื้นท่ีส ารวจชุมชน 180 คน ลง
พื้นท่ีส ารวจชุมชน 100 คน 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผดิชอบ วตัถุประสงค์ ผลผลติ 

84. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ
ท่ีดี 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมท า รับทราบปัญหาอปุสรรค ใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของชุมชน 

ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแกไ้ขร่วมกนัของชุมชนทั้ง 12 

ชุมชน 

85. 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ

ท่ีดี 

โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนการ

ด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

ปลดั อบต. 

1.เพื่อใหมี้การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.เพื่อใหมี้การจดัท าแผนการด าเนินงาน 

3.เพื่อใหมี้การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการเพื่อจดัท าร่าง/พิจารณาแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

86. 

การพฒันาดา้น
การบริการ
สาธารณะ 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าในเขตเทศบาล 400,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง 

เพิ่มความสวา่งในเขตเทศบาล ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งแบบ LED (โคมไฟ) 

87. 

การพฒันาดา้น
การบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราวกนัตก 5 จุด 500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

1.เพื่อใหก้ารคมนาคมมีความปลอดภยัและ
ไดม้าตรฐาน 2.เพื่อใหไ้ดรั้บความสะดวกใน
การสญัจรไป - มา 

ก่อสร้างราวกนัตก 5 จุด จุดท่ี1 บริเวณแนวเข่ือนหนา้บา้นนายปรีชา 
น่ิมทรงประเสริฐ ถึงบริเวณบา้นนางลั้ง ศรีบวัความยาว 66.00 ม. จุด
ท่ี 2 บริเวณแนวเข่ือนหนา้บา้นนายวิชยั สุขศีลล ้าเลิศ ถึงบริเวณน.ส.
กมลทิพย ์แซ่ล้ิม ความยาว 110.00 ม. จุดท่ี 3 บริเวณปากซอยเสมา
ธรรมจกัร 5 ถึงคอสะพานหนา้ร้านคา้ความยาว 66.00 ม. จุดท่ี 4 

บริเวณสามแยกร้านก่วยเต๋ียวลุงมล ถึงแยกโคกทรัพย ์ความยาว
158.00 ม. จุดท่ี 5 บริเวณถนนสายเสมาธรรมจกัร 11 (ชุมชน
789) ความยาว 435.00 ม. ตามแบบเทศกาลก าหนด 

88. 

การพฒันาดา้น
การบริการ
สาธารณะ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
พร้อมซ่อมแซมผวิจราจรคอนกรีตท่ีช ารุด
บริเวณบา้นนางสาย มีก ่า ถึงคอสะพานท่ี
ท าการผูใ้หญ่บา้น (ชัว่คราว) ม.1 นายธนู 
คงจุย้ (ชุมชนโคกทรัพยเ์จริญ) ม.1 ต.
ดอนยายหอม 

353,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เพื่อการสญัจรไป - มา ท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน 
และรองรับการคมนาคมท่ีมีมากข้ึน 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
196.00 ม. หนา 0.05 ม. (มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 980.00 

ตร.ม.) ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ท่ีช ารุด 2 จุด จุดท่ี 1 กวา้ง 5.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ีซ่อมแซมผวิจราจร คสล. 
50.00 ตร.ม. จุดท่ี 2 กวา้ง 1.80 ม. ยาว 6.15 ม. หนา 0.15 ม. 
มีพื้นท่ีซ่อมแซมผวิจราจร คสล. 11.07 ตร.ม. (รวมมีพื้นท่ีซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ไม่นอ้ยกวา่ 61.00 ตร.ม.) รายละเอียด
แบบแปลนตามเทศบาลต าบลดอนยายหอมก าหนด 



 เทศบาลต าบลดอนยายหอม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ 
จ านวนเงิน 9,699,480 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,563,655 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 7 1,506,244.00 7 1,349,844.00 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ     

การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชีวิต สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพชมุชน 1 3,600.00 1 3,600.00 

การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว 1 4,790.00 1 4,790.00 

การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 6 5,048,468.00 6 1,716,468.00 

การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 1 488,953.11 1 488,953.11 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลดอนยายหอม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

เงินอดุหนนุส าหรบัอาหาร

กลางวนัของโรงเรยีนวดั

ดอนยายหอม(หลวงพอ่

เงินอปุถมัภ)์ 

2,020,000.00 938,000.00 938,000.00 1,082,000.00 

2. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนนุ

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษาคา่อาหาร

กลางวนัส าหรบัเดก็

ปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 

490,000.00 185,300.00 28,900.00 304,700.00 

3. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 

บนรถบรกิารรบั-สง่ 

นกัเรยีนในเขตเทศบาล

ต าบลดอนยายหอม 

100,000.00 8,910.00 8,910.00 91,090.00 



  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

โครงการวนัคลา้ยวนัพระ

ราชสมภพของ

พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ

ดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร วนัชาติ และวนัพอ่

แหง่ชาต ิ

50,000.00 5,754.00 5,754.00 44,246.00 

5. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

โครงการวนัคลา้ยวนั

สวรรคตของ

พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ

ดลุยเดช มหาราชบรมนาถ

บพิตร 

2,890.00 2,890.00 2,890.00 0.00 

6. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

โครงการสบืสานประเพณี

วนัลอยกระทง 
25,390.00 25,390.00 25,390.00 0.00 



 ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

7. 
การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม

รัว้และปรบัปรุงภมูิทศัน ์

พรอ้มเทพืน้ คสล. 
340,000.00 340,000.00 340,000.00 0.00 

8. 
การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชีวิต 

สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพชมุชน 

โครงการพฒันาระบบ

บรกิารศนูยบ์รกิาร

สาธารณสขุชมุชน 

เทศบาลต าบลดอนยาย

หอม คลนิิกอบอุน่ใกลบ้า้น

ใกลใ้จ 

20,000.00 3,600.00 3,600.00 16,400.00 

9. 
การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มและการ

ทอ่งเที่ยว 

โครงการบา้นเรอืนปลอด

ลกูน า้ยงุลาย 
100,000.00 4,790.00 4,790.00 95,210.00 

10. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบรกิาร

บคุคลภายนอกเพื่อปฏิบตัิ

หนา้ที่งานบ าบดัน า้เสยี ค ู

คลอง และก าจดัวชัพืช 

450,000.00 447,000.00 149,000.00 3,000.00 



 ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 

โครงการเลอืกตัง้สมาชิก

สภาทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิาร

ทอ้งถ่ิน 

600,000.00 468.00 468.00 599,532.00 

12. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบรกิาร

บคุคลภายนอกเพื่อปฏิบตัิ

หนา้ที่งานก าจดัขยะมลู

ฝอยและสิง่ปฏิกลู รกัษา

ความสะอาดของถนน หรอื

ทางเดินในชมุชน 

2,376,000.00 2,151,600.00 717,200.00 224,400.00 

13. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบรกิาร

บคุคลภายนอกเพื่อปฏิบตัิ

หนา้ที่งานตดัหญา้ ตดัแตง่

ก่ิงไม ้วชัพืช เก็บกวาดเศษ

ก่ิงไม ้และบ ารุงรกัษาเกาะ

กลาง 

2,100,000.00 1,980,000.00 660,000.00 120,000.00 



 ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอ้บัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 

โครงการจา้งเหมาบรกิาร

ท าความสะอาดอาคาร

ส านกังาน อาคารศนูย์

พฒันาเด็กเลก็ อาคารหอ้ง

เก็บของ หอ้งประชมุใหญ่ 

และศนูยบ์รกิาร

สาธารณสขุ 

475,200.00 419,400.00 139,800.00 55,800.00 

15. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 
โครงการส ารวจภาษีที่ดิน

และสิง่ปลกูสรา้ง 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

16. การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ โครงการก่อสรา้งราวกนัตก 500,000.00 488,953.11 488,953.11 11,046.89 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 54 9,340,900.00 35 4,710,280.00 7 1,506,244.00 7 1,349,844.00 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 16 769,000.00 3 80,000.00     

3.การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชีวิต สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพชมุชน 57 16,282,500.00 27 1,278,600.00 1 3,600.00 1 3,600.00 

4.การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มและการทอ่งเที่ยว 14 90,420,000.00 6 250,000.00 1 4,790.00 1 4,790.00 

5.การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการท่ีดี 21 8,668,000.00 14 6,251,200.00 6 5,048,468.00 6 1,716,468.00 

6.การพฒันาดา้นการบรกิารสาธารณะ 70 89,393,800.00 3 1,253,000.00 1 488,953.11 1 488,953.11 

รวม 232 214,874,200.00 88 13,823,080.00 16 7,052,055.11 16 3,563,655.11 

 


