
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ 
 1.1 ส่งเสริม และพฒันำคุณภำพชีวติของผู้สูงอำยุ พกิำร เด็ก เยำวชน ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส      

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรสงเครำะห์
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใน
เขตเทศบำล 

180,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรซ่อมแซม
บำ้นพกัอำศยัผูย้ำกไร้ 
ดอ้ยโอกำส 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำ้นพกัอำศยั
ของผูด้อ้ยโอกำสภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

300,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

กองช่ำง             

3 โครงกำรสงเครำะห์
เบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอำย ุ

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยใุนเขต
เทศบำล 

22,932,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             
 
 

4 โครงกำรสงเครำะห์
เบ้ียยงัชีพคนพิกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิกำรในเขต
เทศบำล 

5,376,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั 
 
 

            



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 เงินอุดหนุนใหก้บัศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำน
ระดบัชุมชน (ศสมช.) 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนใหก้บัศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำนระดบัชุมชน 
(ศสมช.) หมู่บำ้นละ 7,500 จ ำนวน 16 
หมู่ 

120,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

รวม 5 - 28,908,000               
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 1. 2 ส่งเสริม ควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ปลอดยำเสพติด      

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรจดัท ำและ
ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั 

50,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรป้องกนัลด
อุบติัเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคญั 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำร
ป้องกนัลดอุบติัเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำล 

60,000 
 

ส่ีแยก 
ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

3 โครงกำรฝึกอบรม
ทบทวนอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอบรมและทบทวน
พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯ กบั อป
พร. 

100,000 ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

4 โครงกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำควำม
รุนแรงต่อเดก็ สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม
โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ
ควำมรุนแรงต่อเดก็ สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

20,000 ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

รวม 4 - 230,000 
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1.3  ส่งเสริมให้ประชำชนมสุีขภำพอนำมยัทีส่มบูรณ์ 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรกำร
ขบัเคล่ือนโครงกำร
พระรำชด ำริดำ้น
สำธำรณสุข  

ขบัเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริ
ดำ้นสำธำรณสุข (20,000*16)  

320,000 
 

ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจำก
โรคพิษสุนขับำ้ 

ด ำเนินกำรจดัวคัซีนและอุปกรณ์
ในกำรฉีด ฯลฯ 

117,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

3 เงินสมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภำพ
ในระดบัทอ้งถ่ิน 

เพื่อสมทบเขำ้กองทุนหลกัประกนั
สุขภำพตำมระเบียบ ฯลฯ 

400,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

รวม 3 - 837,000  
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 1.4  ส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนกฬีำและนันทนำกำร   

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรจดังำนวนัเด็ก
แห่งชำติ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดั
กิจกรรมเน่ืองในวนัเด็กแห่งชำติ  
เช่น ค่ำของรำงวลั ค่ำอำหำรและค่ำ
เคร่ืองด่ืม ค่ำวสัดุอุปกรณ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
ตำมควำมจ ำเป็น ฯลฯ 

200,000 ทต. 
ดงคอน 

ส ำนกัปลดั 

 

           

รวม 1 - 200,000 
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        บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรสนบัสนุน
ค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือ/จดัจำ้งท ำส่ิงของ 
ค่ำอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 6 ศูนย ์ฯลฯ 
 

238,300 ศพด. 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรสนบัสนุน
อำหำรเสริม (นม) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือ/จำ้งท ำส่ิงของ 
ค่ำอำหำรเสริม (นม)  
ค่ำอำหำรเสริม (นม)  
1.เพ่ือใชจ่้ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) ของ
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ท่ีอยูใ่นควำมดูแล 6 
ศูนย ์จ ำนวน 300,843 บำท 
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสงักดั สพฐ. ในเขตเทศบำล
จ ำนวน 6โรงเรียน จ ำนวน 1,274,273 
บำท 

1,444,900 ศพด.และ
โรงเรียนใน

เขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงกำรสนบัสนุน
อำหำรกลำงวนั 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนดครงกำร
อำหำรกลำงวนันกัเรียน จ ำนวน 6 
โรงเรียน ฯลฯ ทั้งน้ีใชเ้บิกจ่ำยต่อเม่ือ
ไดรั้บกำรจดัสรรจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

2,456,000 โรงเรียนใน
เขต 

ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

รวม 3 - 4,139,200               
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศำสนำ ศิลปะวฒันธรรม และประเพณท้ีองถิ่น 
 

 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรจดังำนขนุสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น ้ำนอ้ย 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัร้ิว
ขบวนงำนขนุสรรค ์

200,000 - ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรจดังำนประเพณี
สงกรำนต ์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนประเพณี
สงกรำนต ์เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำเส้ือผำ้
เปล่ียนอำบน ้ำผูสู้งอำย ุกำรจดัขบวนแห่ ค่ำ
มหรสพ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมควำมจ ำเป็นฯลฯ 

50,000 - ส ำนกัปลดั             

3 โครงกำรจดังำนวนั
เขำ้พรรษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนวนั
เขำ้พรรษำ เช่น ค่ำเทียนพรรษำ ค่ำจดั
ขบวนแห่ ฯลฯ 

30,000 - ส ำนกัปลดั             

4 โครงกำรส่งเสริมศิลปวฒั
ธรรมและภูมิปัญญำ
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน เข่น 
ค่ำอำหำร ท ำบุญเล้ียงพระ ค่ำเคร่ืองปัจจยั
ไทยธรรม ค่ำเช่ำวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับจดั
สถำนท่ี และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

30,000 - ส ำนกัปลดั             

รวม 4 - 310,000 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 3.1 พฒันำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 13 

สำยท่ี1 สำยบำ้นนำยปุ๊  เกตดี ไปทำงสะพำนค
สล. ยำว 452 ม. 
สำยท่ี 2 สำยบำ้นนำงประสงค ์ทบับุรีเช่ือมต่อ
ถนนคสลเดิม ยำว 50 ม. 
สำยท่ี3 สำยบำ้นนำงสำหร่ำย กนัภูมิไปทำงบำ้น
นำงประไพ เอ่ียมมงคล ยำว 144 ม. 

1,576,000 หมู่ท่ี 13 กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 10 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สำยบำ้นครูอุดมรักษ ์ เมืองชำ้ง (ต่อ
ถนนคสลเดิม) ยำว 149 ม. 

272,000 หมู่ท่ี 10 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 11 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สำยเช่ือมต่อถนน คสล.เดิมไปทำง
สะพำนเหลก็ขำ้มคลองชลประทำน ยำว 
245 ม.  

597,000 หมู่ท่ี 11 กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 12 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สำยเช่ือมต่อถนน คสล.ไปทำงบำ้น
ผอ.บรรจบ ยำว 77 เมตร  

164,000 หมู่ท่ี 12 
 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 15 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สำยท่ี1 สำยเช่ือมต่อถนนคสล.เดิม
บริเวณบำ้นนำยโต อ่ิมมณี ไปทำงบำ้นนำย
โยธิน บวัสละ ยำว 185 ม. 
สำยท่ี2 สำยคอสะพำนคสลบำ้นนำยเรือง 
ยำว 7.8 ม. 

470,000 หมู่ท่ี 15 กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สำยท่ี1 สำยนำยสินชยั วนัธมั (ต่อค
สลเดิม) ยำว 200 ม. สำยท่ี2 สำยหนำ้บำ้น
นำงชนนัชิดำ ชำ้งคง ไปทำงบำ้นเมธี ม่วง
ทิม ยำว 145 ม.  

753,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 8 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สำยท่ี1 สำยเช่ือมต่อถนนคสล.ไป
ทำงนำนำยแตง มัน่ปำน ยำว 193 ม. 
 สำยท่ี2 สำยหนำ้บำ้นนำงพร นุ่มหอม ไป
ทำงบำ้นนำยสมพงษ ์มัน่ปำน ยำว 70  ม. 

598,000 หมู่ท่ี 8 กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน ้ำ คสล. หมู่ท่ี 1 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. 
พร้อมฝำปิด(ฝำเหลก็) สำยบำ้นนำยล ำยอง 
รอดยอ้ย ไปทำงบำ้นนำยส ำรวม เทียนงำม 
ระยะทำง 250 ม. 

600,000 หมู่ท่ี 1 
 
 

กองช่ำง             

9 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
จอดรถภำยในส ำนกังำน
เทศบำลต ำบลดงคอน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนจอดรถ
ส ำหรับผูม้ำติดต่อรำชกำร พนกังำน และ
สมำชิกสภำ บริเวณดำ้นขำ้งส ำนกังำนฝ่ัง
ทิศใต ้พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 400 ตำรำงเมตร 

200,000 ส ำนกังำน
เทศบำลต ำบล

ดงคอน 

กองช่ำง             

10 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต ่ำภำยในส ำนกังำน
เทศบำลต ำบลดงคอน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ
ภำยในส ำนกังำนเทศบำลต ำบลดงคอน 
ปักเสำและพำดสำย 120 ม. 

200,000 ส ำนกังำน
เทศบำลต ำบล

ดงคอน 

กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงกำรขยำยถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ท่ี 14 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยถนนดินพร้อมลงลูกรัง    
สำยหนองกำชำติ ไปทำงบำ้นนำยเสถียร ดว้ง
ชำ้ง ผวิจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 530 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง หรือมีพ้ืนท่ี
ผวิจรำจร ไม่นอ้ยกวำ่ 2120  ตำรำงเมตร 

540,000 หมู่ท่ี 14 กองช่ำง             

12 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงลูกรังผวิจรำจร
หมู่ท่ี 10 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรังผวิจรำจร สำยนำนำยสวำ่ง ไปทำงนำ
นำงเนือง รักสันติ  ผวิจรำจรกวำ้ง 3 เมตร 
ยำว 750 เมตร หนำ 0.1 เมตร  

77,000 หมู่ท่ี 10 กองช่ำง             

13 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกผวิจรำจร
หมู่ท่ี 10 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกผวิจรำจร สำยบำ้นนำงวไิล เจียมจริต  
ไปทำงบำ้นนำงน ้ำคำ้ง บุญพร  ผวิจรำจร
กวำ้ง 3 เมตร ยำว 30 เมตร หนำ 0.1 เมตร 

5,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง             

14 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกผวิจรำจร
หมู่ท่ี 12 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกผวิจรำจร สำยท่ี1 สำยบำ้นนำงทองเร่ิม 
เสำเงิน ไปทำงนำนำยสมพงษ ์กนัภูมิ ยำว 
200 ม.สำยท่ี2 สำยบำ้นผอ.บรรจบ ภู่เหลก็
ไปทำงบำ้นนำงวนันำ เพชรจัน่ ยำว 520 ม.  
สำยท่ี3 สำยบำ้นนำงวนันำ เพชรจัน่ ยำว 20 
ม. 

102,000 หมู่ท่ี 12 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกผวิจรำจร
หมู่ท่ี 16 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกผวิจรำจร สำยท่ี1 สำยนำอำรมณ์ 
จนัทร์สุมำ ไปทำงบำ้นนำงกญัยำ น ้ำจนัทร์ 
ยำว 650 ม. 
สำยท่ี2 สำยร้ำนคำ้นำยท ำ อ  ่ำภิรมย ์ไปทำง
บำ้นนำงชำลี ศรีโมรำ ยำว 1,600 ม.  
สำยท่ี3 สำยบำ้นนำยอำมคม นุ่นละออง 
ยำว 700 เมตร 
สำยท่ี4 สำยบำ้นนำยแบน นุ่มดี ยำว 1,600 
ม.  

618,000 หมู่ท่ี 16 กองช่ำง             

16 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกผวิจรำจร
หมู่ท่ี 3 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกผวิจรำจร 
 สำยท่ี1 สำยนำนำงสุทิน ช ้ำเกตุ ไปทำงนำ
นำงจ ำเรียง ภู่ขวญั ยำว 1,400 ม. 
สำยท่ี 2 สำยบำ้นนำยด่วน เขม้พิมพ ์ไปทำง
นำนำยประสงค ์ช ้ำเกตุยำว 1,220 ม.  
 

329,000 หมู่ท่ี 3 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

17 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จรำจร หมู่ท่ี 4 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจรำจรหมู่ 4 จ ำวนวน6 สำย 
สำยท่ี1 สำยบำ้นนำยส ำเร็จ ยอดด ำเนิน 
ปทำงสะพำนเหลก็ กวำ้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนำ
เฉล่ีย 0.1 ม. ระยะทำง 1,970 ม.  
สำยท่ี2 สำยบึงน ้ำเขียวบำ้นนำยประกิจ 
หม่ืนศรี เร่ิมตน้จำกระบบประปำหมู่บำ้น
ไปทำงบำ้นนำยหมู โพธ์ิศรี ระยะทำง 
1,730 ม.  
สำยท่ี3 สำยบำ้นนำยใหม่ รอดยอ้ย ไปทำง
นำนำยไพฑูรย ์ชูมก ยำว 1,100 ม. 
สำยท่ี4 สำยบำ้นนำยยอก ค ำแผง ไปทำง
คลองระบำยน ้ำ ยำว 1,050 ม. 
สำยท่ี5 สำบบำ้นนำยกฤษฎำ รอดยอ้ย ไป
ทำงบำ้นดอนประดู่ ยำว 1,020 ม.  
สำยท่ี6 สำยนำนำยคลึง ยอดด ำเนิน ไปทำง
นำนำยธงชยั ชูมก ยำว 1,780 ม.  
 

1,193,000 
 

หมู่ท่ี 14 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

 
ที่ 

โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

18 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จรำจร หมู่ท่ี 5 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจรำจรหมู่ 5 จ ำวนวน5 สำย 
สำยท่ี1 สำยบำ้นนำยเรือง คงดอน ไปทำง
นำนำยทวนั รอดยอ้ย  ระยะทำง 1,350 ม. 
สำยท่ี2 สำยนำนำยส ำรวม เทียนงำม ไป
ทำงนำนำยไพฑูรย ์คงดอน ยำว 670 ม.  
สำยท่ี3 สำยนำนำยเฉลย นำคแกว้ ไปทำง
นำนำยพิเชษฐ ์จนัเท่ียง ยำว 1,050 ม. 
สำยท่ี4 สำยดอนจัน่ ยำว 765 ม.  
สำยท่ี5 สำยนำนำยวน จ๋ิวจู ไปทำงนำนำย
ไอ ออ่นเลิศ ยำว 635 ม.   

621,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง             

19 โครงกำรซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จรำจร หมู่ท่ี 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจรำจรหมู่ 6 จ ำวนวน 3 สำย 
สำยท่ี1 สำยนำนำยชยั ดว้งชำ้ง ไปทำง
คลองระบำยน ้ำ ยำว 700 ม.  
สำยท่ี2 สำยนำนำยอนุสรณ์ บุญเพง็ ไปทำง
นำนำยวนั เฉลิมจิตร ยำว 300 ม.  
สำยท่ี3 สำยบำ้นนำยบุญส่ง รุ่งเสถียรไป
ทำงคลองระบำยน ้ำ ยำว 1,150 ม.  

289,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง       
 
 

      



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

  
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 โครงกำรปรับปรุงผวิ
จรำจรคสล. หมู่ท่ี 2 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับปรุงผวิจรำจรคสล.หมู่ 2 
จ ำวนวน 2 สำย 
สำยท่ี1 สำยบำ้นนำงสำวสวสัด์ิ ชูมก ไป
ทำงบำ้นนำงก ำจำย สุภำรำญ ยำว 152 ม. 
สำยท่ี2 สำยบำ้นนำงทองเจือ โตกลุ ไปทำง
บำ้นนำยประยรู ยิม้แยม้ ยำว 190 ม. 

486,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง             

21 โครงกำรปรับปรุงผวิ
จรำจรคสล. หมู่ท่ี 9 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนผวิ
ถนนผวิจรำจร cape seal สำยบำ้นนำง
วรนนัท ์โพธ์ิชะคุม้ เป็นผวิจรำจร 
Asphaltic Concrete กวำ้ง 4.00 ม. หนำ 
0.05 ม. ระยะทำง 300 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ปรับปรุงซ่อมแซมดว้ยผวิจรำจร  Asphaltic 
Concrete ไม่นอ้ยกวำ่ 1,200 ตร.ม 

384,000 หมู่ท่ี 9 กองช่ำง             

22 โครงกำรปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บำ้น หมูท่ี 12 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บำ้น จ ำนวน 2 แห่ง  
แห่งท่ี1 บริเวณบำ้นนำงบุญเรือน เอ่ียม
มงคล โดยปรับปรุงระบบหอถงัสูง 
แห่งท่ี2 บริเวณชุมชนเกำะกลำงโดย
ปรับปรุงระบบหอถงัสูง 

300,000 หมู่ท่ี 12 กองช่ำง             
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

23 โครงกำรปรับปรุงเสียง
ตำมสำยภำยในหมู่บำ้น 
หมู่ท่ี 13  

เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยใน
หมู่บำ้นโดยปรับปรุงระบบลกข่ำย
สญัญำณและแม่ข่ำยส่งสญัญำณ 

150,000 หมู่ท่ี 13 กองช่ำง             

24 โครงกำรปรับปรุงเสียง
ตำมสำยภำยในหมู่บำ้น 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยใน
หมู่บำ้นโดยปรับปรุงระบบลกข่ำย
สญัญำณและแม่ข่ำยส่งสญัญำณ 

150,000 หมู่ท่ี 13 กองช่ำง             

25 โครงกำรติดตั้งระบบท่อ
รดน ้ำตน้ไมแ้ละสนำม
หญำ้บริเวณส ำนกังำน
เทศบำล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบท่อรดน ้ ำตน้ไม้
และสนำมหญำ้บริเวณส ำนกังำนเทศบำล
โดยติดตั้งป๊ัมน ้ ำแรงดนัอตัโนมติัพร้อม
วำงระบบทอ้ส่งน ้ ำและสปริงเกอร์ 

200,000 ส ำนกังำน
เทศบำล 

กองช่ำง             

รวม 25 - 10,874,000               
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3.2 พฒันำแหล่งน ำ้เพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรขดุลอกคูทิ้งน ้ำ
เพื่อกำรเกษตรพร้อมขน
ยำ้ย หมู่ท่ี 3 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขดุลอกคูท้ิงน ้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร จ ำนวน 2สำย 
สำยท่ี1 เร่ิมตน้จำกศำลำประชำคม
หมู่บำ้น หมู่ท่ี3 ไปทำงนำนำยอุบล เทียน
งำม ระยะทำง500 ม. 
สำยท่ี2 สำยบำ้นนำยด่วน เขม้พิมพ ์ไป
ทำงนำนำยประสงค ์ช ้ำเกตุ ระยะทำง 
1,220 ม. 

86,000 หมู่ท่ี 3 กองช่ำง             

2 โครงกำรวำงท่อระบำย
น ้ำ คสล.ภำยในหมู่บำ้น 
หมู่ท่ี 9  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน ้ ำคสล 
ภำยในหมู่บำ้น จ ำนวน 3 แห่ง 
แห่งท่ี1 บริเวณบำ้นนำงป่ิน ยิม้จนัทร์ 
เสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 0.8 จ ำนวน 7 ท่อน 
แห่งท่ี2 บริเวณบำ้นนำงมะริน วดัเมือง 
เสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 0.8 จ ำนวน 11 ท่อน 
แห่งท่ี3 บริเวณบำ้นนำงหอง แยม้ส ำอำงค ์
เสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 0.8 จ ำนวน 10 ท่อน 

130,000 หมู่ท่ี 9 กองช่ำง             
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงกำรขดุลอกคูทิ้งน ้ำ
เพื่อกำรเกษตร หมู่ท่ี 7  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขดุลอกคูท้ิงน ้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร สำยนำนำงวำรี ชำ้งคงไปทำง
นำนำงอุไร สุขนิล ระยะทำง 1,200 ม.  

80,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง             

รวม 3 - 296,000               
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3.3 พฒันำและส่งเสริมอำชีพ เพิม่รำยได้ 

 

        
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรอบรมอำชีพ
ระยะสั้น 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม
อำชีพระยะสั้นใหก้บัชุมชนในเขต
เทศบำล เช่น ค่ำวสัดุอุปกรณ์ ค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

50,000 ภำยในเขต 
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

รวม 1  70,000               
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  บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพฒันำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
แนวทำงกำรพฒันำที ่1 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรอุดหนุนกำร
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่ำวสำร
กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ศูนย์
ประสำนงำนขอ้มูล
ข่ำวสำรของ อปท. 
ระดบัอ ำเภอ 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรจดัตั้งศูนย์
รวมขอ้มูลข่ำวสำร กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง/
ศูนยป์ระสำนงำนขอ้มูลข่ำวสำรของ 
อปท. ระดบัอ ำเภอ 

20,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงกำรจดัประชุม
ประชำคมแผนชุมชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัประชุม
ประชำคม กำรจดัท ำแผนชุมชนกำร
พฒันำผูน้ ำชุมชน เครือข่ำยองคก์รชุมชน 
เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำวสัดุ 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตำมควำมจ ำเป็นฯลฯ 

20,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

3 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพติด 

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรมใหค้วำมรู้ 
ป้องกนั แกไ้ขปัญหำยำเสพติดใหก้บัเด็ก
และเยำวชน ในชุมชน 

50,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

4 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำดำ้นอำชีพแก่เด็ก 
เยำวชนและชุมชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรมให้
ควำมรู้ส่งเสริมและพฒันำดำ้นอำชีพแก่
เด็กและเยำวชนและชุมชน 

50,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

5 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
ผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร และ
ผูด้อ้ยโอกำส 

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมมให้
ควำมรู้ผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร และ
ผูด้อ้ยโอกำส 

50,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

รวม 5  190,000               
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แนวทำงกำรพฒันำที ่2 กำรพัฒนำและเพิม่ศักยภำพให้แก่บุคลำกรและหน่วยงำน 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงกำรอบรมและ
ศึกษำดูงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรมและ
ศึกษำดูงำนของคณะผูบ้ริหำรสมำชิก
สภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล 
พนกังำนจำ้ง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
บุคลำกรทอ้งถ่ิน  

400,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนกังำนและลูกจำ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน 
เช่น ค่ำอำหำร ท ำบุญเล้ียงพระ ค่ำ
ปัจจยัไทยธรรม 

50,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

3 กำรจดัท ำหรือปรับปรุง
ขอ้มูลแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

เพื่อใชจ่้ำยเป็นค่ำกำรจดัท ำหรือ
ปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น  

500,000 ทต.ดงคอน กองคลงั             
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำรกจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนกังำนและลูกจำ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน 
เช่น ค่ำอำหำร ท ำบุญเล้ียงพระ ค่ำ
ปัจจยัไทยธรรม 

50,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

รวม 4 - 1,000,000               


