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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ 
 1.1 ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ พิกำร เดก็ เยำวชน ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส      

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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
เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใน
เขตเทศบำล 

132,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรซ่อมแซม
บำ้นพกัอำศยัผูย้ำกไร้ 
ดอ้ยโอกำส 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำ้นพกัอำศยั
ของผูด้อ้ยโอกำสภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

200,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

กองช่ำง             

3 โครงกำรสงเครำะห์
เบี้ยยงัชีพ ผูสู้งอำย ุ

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยใุนเขต
เทศบำล 

21,132,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             
 
 

4 โครงกำรสงเครำะห์
เบี้ยยงัชีพคนพกิำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิกำรในเขต
เทศบำล 

4,791,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั 
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เงินอุดหนุนให้กบัศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำน
ระดบัชุมชน (ศสมช.) 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กบัศูนย์
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 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยำเสพติด      

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั 

50,000 
 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรป้องกนัลด
อุบติัเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคญั 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำร
ป้องกนัลดอุบติัเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำล 

50,000 
 

ส่ีแยก 
ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

3 โครงกำรฝึกอบรม
ทบทวนอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอบรมและทบทวน
พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีป้องกนัฯ กบั อป
พร. 

50,000 ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

4 โครงกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำควำม
รุนแรงต่อเดก็ สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม
โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ
ควำมรุนแรงต่อเดก็ สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

20,000 ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

รวม 4 - 170,000 
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1.3  ส่งเสริมให้ประชำชนมสุีขภำพอนำมยัทีส่มบูรณ์ 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงกำรสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจำก
โรคพษิสุนขับำ้ 

ด ำเนินกำรจดัวคัซีนและอุปกรณ์
ในกำรฉีด ฯลฯ 

117,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

รวม 2 - 437,000  
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 1.4  ส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนกีฬำและนันทนำกำร   

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

100,000 ทต. 
ดงคอน 

ส ำนกัปลดั 

 

           

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

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

647,000 ศพด. 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

2 โครงกำรสนบัสนุน
อำหำรเสริม (นม) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือ/จำ้งท ำส่ิงของ 
ค่ำอำหำรเสริม (นม)  
ค่ำอำหำรเสริม (นม)  
 

1,380,000 ศพด.และ
โรงเรียนใน

เขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนดครงกำร
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 ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณท้ีองถิน่ 
 

 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนประเพณี
สงกรำนต ์เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่ม ค่ำเส้ือผำ้
เปลี่ยนอำบน ้ ำผูสู้งอำยุ กำรจดัขบวนแห่ ค่ำ
มหรสพ ค่ำใชจ่้ำยอื่นตำมควำมจ 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 ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
 3.1 พัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค ์ภำยใน
พื้นที่ส ำนกังำนเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค ์ภำยใน
พ้ืนท่ีส ำนกังำนเทศบำลต ำบลดงคอน 

500,000 เทศบำลต ำบล
ดงคอน 

กองช่ำง             

2 โครงกำรต่อเติมอำคำร
พสัดุ ภำยในพื้นที่
ส ำนกังำนเทศบำลต ำบล
ดงคอน 

ต่อเติมอำคำรพสัดุ ภำยในพ้ืนท่ีส ำนกังำน
เทศบำลต ำบลดงคอน 

500,000 เทศบำลต ำบล
ดงคอน 

กองช่ำง             
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 หมู่
ที่ 10 

สำยหนองบอน จำกถนนคอนกรีต 
ไปทำงถนนลำดยำงเขตต ำบลโคก
ชำ้ง  

500,000 หมู่ที่ 10 กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 

สำยบำ้นนำยผ่ำน เสำเงิน ไปทำงบำ้นนำง
ทิพยว์รรณ น่ิมทอง   

376,000 หมู่ที่ 12 
 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 13 

สำยศำลตน้ง้ิวไปทำงสะพำนคอนกรีต 

500,000 หมู่ที่ 13 กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 15 

สำยท่ี1 สำยบำ้นนำงเสวียนมำดิศฐ์ ไปทำง
นำนำยวิเชียร อ่ิมนอ้ย สำยท่ี2 สำยสำยนำง
ส้ม ฉำยงำม ไปบำ้นนำยพงษ ์มัน่ปำน 
สำยท่ี3 สำยนำนำงลดัดำ เลยหยดุ ไปทำง
บำ้นนำงพรทิพย ์มัน่ปำน 

500,000 หมู่ที่ 15 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  
หมู่ที่ 16 

สำยบำ้นสุนทร ปำลม์ ไปทำงนำนำย
คม นุนละออง  

500,000 หมู่ที่ 16 กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 

สำยศำลำตำยำ ไปทำงนำนำยอุบล 
เทียนงำม 

500,000 หมู่ที ่3 
 
 

กองช่ำง             

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 

สำยบำ้นนำงทองเครือ มโหฬำร ไป
ทำงร่องไผข่วำง 

500,000 หมู่ที่ 4 กองช่ำง             

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 

สำยดอนจัน่ 
500,000 หมู่ที่ 5 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 

สำยสะพำนเหล็กไปทำง
ถนนลำดยำงสำยทุ่งกระถ่ิน-ดอนดู่ 

400,000 หมู่ที่ 6 กองช่ำง             

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 

สำยบำ้นนำงเผยีน ยิม้คุณ  ไปทำง
สะพำนขำ้มคลองระบำยน ้ ำทำงหมู่
13 

500,000 หมู่ที ่7 กองช่ำง             

13 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ในเขตเทศบำลต ำบลดง
คอน 

ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบำลต ำบล
ดงคอน 

500,000 เขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

กองช่ำง             

14 โครงกำรซ่อมแซมถนน
หมู่ที่ 12 

สำยที่1 สำยนำนำยเล่ียน บุตรสิงห์ 
ไปทำงนำนำงสมจิต วเิชียรมำนะ
รักษ ์ 
สำยที่2 สำยบำ้นนำยสอน ชูเถ่ือน 
ไปทำงสวนสนุกยิม้ๆ  
 

113,000 หมู่ที่ 12 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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
หมู่ที่ 8 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกผวิจรำจรสำยนำนำยบุญ
ลอย บวัทอง จำกสะพำน คสลขำ้ม
คลองชลประทำนไปทำงคลอง
ระบำยน ้ ำ 
  

279,000 หมู่ที่ 8 กองช่ำง             

16 โครงกำรปรับเกรดถนน
ภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

ปรับเกรดถนนภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

500,000 เขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

กองช่ำง             

17 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บำ้น หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บำ้น หมู่ที่ 11 

100,000 หมู่ที่ 11 กองช่ำง             

18 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจำย
ข่ำว หมู่ที่ 8 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว 
หมู่ที่ 8 

34,000 หมู่ที ่8 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงกำรปรับปรุงต่อ
เติมซ่อมแซมอำคำร
ส ำนกังำน,โรงเก็บพสัดุ,
โรงจอดรถต่ำง ๆ 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอำคำร
ส ำนกังำน,โรงเก็บพสัดุ,โรงจอดรถ
ต่ำง ๆ  

200,000 เขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

กองช่ำง             

20 โครงกำรปรับปรุงผวิ
จรำจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่1  

สำยสำมแยกหนำ้ศำลำประชำคมไป
ทำงสวนสุขภำพ 

500,000 หมู่ที่ 1 กองช่ำง             

21 โครงกำรปรับปรุงผวิ
จรำจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 

สำยที่1 สำยบำ้นนำยอุบล ขำแกว้ 
ไปทำงบำ้นนำงพะเยำว ์วงษส์งัวำล 
สำยที่2 สำยทำงเขำ้หมู่บำ้น เร่ิมตน้
จำกสะพำนคอนกรีตขำ้มคลอง
ชลประทำนไปทำงประปำหมู่บำ้น 

100,000 หมู่ที่ 11 กองช่ำง             

22 โครงกำรปรับผิวจรำจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 

เร่ิมตน้จำกบำ้นนำงสมคิด เนียมปำน 
ไปทำงบำ้นนำยหอ้ย ภู่งำม 

184,000 หมู่ที ่8 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 
 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.

ค 
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 

23 โครงกำรปรับปรุงต่อ
เติมซ่อมแซมอำคำร
ส ำนกังำน,โรงเก็บพสัดุ,
โรงจอดรถต่ำง ๆ 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอำคำร
ส ำนกังำน,โรงเก็บพสัดุ,โรงจอดรถ
ต่ำง ๆ  

200,000 เขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

กองช่ำง            

24 โครงกำรปรับปรุง
ประปำหมู่บำ้น หมู่ที่ 9  

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บำ้นโดย
เจำะบ่อบำดำล 

253,000 หมู่ที่ 9 กองช่ำง            

25 โครงกำรปรับปรุงศำลำ
ประชำคมหมู่บำ้น หมู่ที่
6 

ปรับปรุงศำลำประชำคมหมู่บำ้น หมู่
ที่6 

100,000 หมู่ที่6 กองช่ำง            

26 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
หมู่บำ้น หมู่ที่ 9 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
หมู่บำ้น หมู่ที่ 9 

140,000 หมู่ที่ 9 กองช่ำง            



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.

ค 
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 

27 โครงกำรก่อสร้ำงหอ้ง
เก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชง้ำน
สวนสำธำรณะ 

ก่อสร้ำงหอ้งเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชง้ำนสวนสำธำรณะ 

100,000 เขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

กองช่ำง            

28 โครงกำรปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณริมร้ัว
ดำ้นหนำ้ส ำนกังำน  

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณริมร้ัว
ดำ้นหนำ้ส ำนกังำน 

500,000 เทศบำลต ำบล
ดงคอน 

กองช่ำง            

29 โครงกำรปรับปรุง
สวนสำธำรณะเฉลิมพระ
เกียรติหมู่ที่ 1 

ปรับปรุงสวนสำธำรณะเฉลิมพระ
เกียรติหมู่ที่ 1 

300,000 หมู่ที่ 1 กองช่ำง            

26 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
หมู่บำ้น หมู่ที่ 9 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
หมู่บำ้น หมู่ที่ 9 

140,000 หมู่ที่ 9 กองช่ำง            



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 
3.2 พัฒนำแหล่งน ้ำเพ่ือกำรอปุโภค-บริโภค และกำรเกษตร 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน ้ ำคสล.พร้อมฝำ
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ ำคสล.พร้อมฝำ
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 

500,000 หมู่ที่ 2 กองช่ำง             

2 โครงกำรขดุลอกคูส่งน ้ ำ
เพือ่กำรเกษตร หมู่ที่ 11  

สำยที่1 สำยหนองขนำก เร่ิมตน้จำก
คลองชลประทำนไปทำงคลองล ำ
ตะลุง 
สำยที่2 สำยหลงับำ้นนำยบุญส่ง 
ยอดยอ้ย ไปทำงบ่อประมง 
สำยที่ 3 สำยนำนำงด ำเนิน ดอก
มะสงัฆ ์ไปทำงนำนำยทองแดงนุ่มดี 

100,000 หมู่ที1่1 กองช่ำง             

3 โครงกำรขดุลอกคูส่งน ้ ำ
เพือ่กำรเกษตร หมู่ที่ 12 

สำยนำนำยอวยชยั เรียบทบั ไปทำง
นำยวำย เอ่ียมมี 

11,000 หมู่ที ่12 กองช่ำง             



แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงกำรขดุลอกคูส่งน ้ ำ
เพือ่กำรเกษตร หมู่ที่ 9 

สำยท่ี 1 บำ้นนำยพรวน แยม้ส ำอำง ไป
ทำงคลองระบำยน ้ำ 
สำยท่ี2 สำยบำ้นนำยรุ่ง ไปทำงบำ้นนำง
มะปรำง กนัจู 
สำยท่ี3สำยคูลอยบำ้นนำยสิน พรหมนิล 
ไปทำงบำ้นนำยจ ำลอง อินหอม 
สำยท่ี4 สำยบำ้นนำงมริน วดัเมือง ไปทำง
บำ้นนำงดวงใจ ยิม้จนัทร์  

107,000 หมู่ที่ 9 กองช่ำง             

5 โครงกำรซ่อมแซมรำง
ระบำยน ้ ำภำยในเขต
เทศบำลต ำบลดงคอน 

ซ่อมแซมรำงระบำยน ้ำภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

500,000 เขตเทศบำล
ต ำบลดงคอน 

กองช่ำง             
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3.3 พัฒนำและส่งเสริมอำชีพ เพิ่มรำยได้ 

 

        
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม
อำชีพระยะสั้นใหก้บัชุมชนในเขต
เทศบำล เช่น ค่ำวสัดุอุปกรณ์ ค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

50,000 ภำยในเขต 
เทศบำล 

ส ำนกัปลดั             

รวม 1  50,000               
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  บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ 
ป้องกนั แกไ้ขปัญหำยำเสพติดให้กบัเด็ก
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 ุผูพ้กิำร และ
ผูด้อ้ยโอกำส 

เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมมให้
ควำมรู้ผูสู้งอำย ุผูพ้กิำร และ
ผูด้อ้ยโอกำส 

50,000 ภำยในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส ำนกัปลดั             

รวม 5  190,000               
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แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพให้แก่บุคลำกรและหน่วยงำน 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน 
เช่น ค่ำอำหำร ท ำบุญเล้ียงพระ ค่ำ
ปัจจยัไทยธรรม 

50,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

3 กำรจดัท ำหรือปรับปรุง
ขอ้มูลแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

เพือ่ใชจ่้ำยเป็นค่ำกำรจดัท ำหรือ
ปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น  

500,000 ทต.ดงคอน กองคลงั             
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำรกิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน 
เช่น ค่ำอำหำร ท ำบุญเล้ียงพระ ค่ำ
ปัจจยัไทยธรรม 

50,000 ทต.ดงคอน ส ำนกัปลดั             

รวม 4 - 1,000,000               


