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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

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

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ   
( บำท ) 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่ด ำเนินกำร 

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ในเขตเทศบาล 

132,000 
 

ส านกัปลดั  /  

2 โครงการซ่อมแซมบา้นพกั
อาศยัผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บา้นพกัอาศยัของ
ผูด้อ้ยโอกาสภายในเขต
เทศบาลต าบลดงคอน 

200,000 
 

กองช่าง /   

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพ ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาล 

21,132,000 
 

ส านกัปลดั  /  

4 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพคนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคน
พิการในเขตเทศบาล 

4,791,000 
 

ส านกัปลดั 
 
 

 /  
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ ( 

บำท ) 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ไม่ด ำเนินกำร 

5 เงินอุดหนุนใหก้บัศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานระดบั
ชุมชน (ศสมช.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ใหก้บัศูนยส์าธารณสุขมูล
ฐานระดบัชุมชน (ศสมช.) 
หมู่บา้นละ 7,500 จ านวน 16 
หมู่ 

120,000 
 

ส านกัปลดั   / 

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

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึน้จำกโครงกำร 
งบประมำณ ( 

บำท ) 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่ด ำเนินกำร 

1 โครงการจดัท าและฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

50,000 
 

ส านกัปลดั /   

2 โครงการป้องกนัลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคญั 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ
ป้องกนัลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

50,000 
 

ส านกัปลดั  /  

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมและทบทวน
พนกังานเจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ กบั 
อปพร. 

50,000 ส านกัปลดั /   

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
อบรมโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

20,000 ส านกัปลดั /   

รวม 4 - 170,000 
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1.3  ส่งเสริมให้ประชำชนมสุีขภำพอนำมยัทีส่มบูรณ์ 

 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่ด ำเนินกำร 

1 โครงการการ
ขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข  

ขบัเคล่ือนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข (20,000*16)  

320,000 
 

ทต.ดงคอน ส านกัปลดั /   

2 โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

ด าเนินการจดัวคัซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด ฯลฯ 

117,000 ทต.ดงคอน ส านกัปลดั /   

รวม 2 - 437,000  
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 1.4  ส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนกฬีำและนันทนำกำร   

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่ด ำเนินกำร 

1 โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ  
เช่น ค่าของรางวลั ค่าอาหารและค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ตามความจ าเป็น ฯลฯ 

100,000 ทต. 
ดงคอน 

ส านกัปลดั   / 

รวม 1 - 200,000 
     



รายงานก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 

  
 

 
 

        บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ/จดัจา้งท าส่ิงของ 
ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 6 ศูนย ์ฯลฯ 
 

647,000 ศพด. 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั  /  

2 โครงการสนบัสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ/จา้งท าส่ิงของ 
ค่าอาหารเสริม (นม)  
ค่าอาหารเสริม (นม)  
 

1,380,000 ศพด.และ
โรงเรียนใน

เขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั  /  
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

3 โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนันกัเรียน จ านวน 6 
โรงเรียน ฯลฯ ทั้งน้ีใชเ้บิกจ่ายต่อเม่ือ
ไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

2,456,000 โรงเรียนใน
เขต 

ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั  /  

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 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการจดังานขนุสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น ้านอ้ย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัร้ิว
ขบวนงานขนุสรรค ์

200,000 - ส านกัปลดั   / 
2 โครงการจดังานประเพณี

สงกรานต ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณี
สงกรานต ์เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเส้ือผา้
เปล่ียนอาบน ้าผูสู้งอาย ุการจดัขบวนแห่ ค่า
มหรสพ ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามความจ าเป็นฯลฯ 

50,000 - ส านกัปลดั   / 

3 โครงการจดังานวนั
เขา้พรรษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนั
เขา้พรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา ค่าจดั
ขบวนแห่ ฯลฯ 

30,000 - ส านกัปลดั /   

4 โครงการส่งเสริมศิลปวฒั
ธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน เข่น 
ค่าอาหาร ท าบุญเล้ียงพระ ค่าเคร่ืองปัจจยั
ไทยธรรม ค่าเช่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับจดั
สถานท่ี และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

30,000 - ส านกัปลดั /   

รวม 4 - 310,000 
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        บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 3.1 พฒันำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์ภายใน
พื้นท่ีส านกังานเทศบาล
ต าบลดงคอน 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ภายใน
พ้ืนท่ีส านกังานเทศบาลต าบลดงคอน 

500,000 เทศบาลต าบล
ดงคอน 

กองช่าง /   

2 โครงการต่อเติมอาคาร
พสัดุ ภายในพื้นท่ี
ส านกังานเทศบาลต าบล
ดงคอน 

ต่อเติมอาคารพสัดุ ภายในพ้ืนท่ีส านกังาน
เทศบาลต าบลดงคอน 

500,000 เทศบาลต าบล
ดงคอน 

กองช่าง /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 10 

สายหนองบอน จากถนนคอนกรีต 
ไปทางถนนลาดยางเขตต าบลโคก
ชา้ง  

500,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง /   

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 12 

สายบา้นนายผา่น เสาเงิน ไปทางบา้นนาง
ทิพยว์รรณ น่ิมทอง   

376,000 หมู่ท่ี 12 
 

กองช่าง /   

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 13 

สายศาลตน้ง้ิวไปทางสะพานคอนกรีต 

500,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง /   

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 15 

สายท่ี1 สายบา้นนางเสวยีนมาดิศฐ ์ไปทาง
นานายวิเชียร อ่ิมนอ้ย สายท่ี2 สายสายนาง
ส้ม ฉายงาม ไปบา้นนายพงษ ์มัน่ปาน 
สายท่ี3 สายนานางลดัดา เลยหยดุ ไปทาง
บา้นนางพรทิพย ์มัน่ปาน 

500,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 16 

สายบา้นสุนทร ปาลม์ ไปทางนานาย
คม นุนละออง  

500,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง /   

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 3 

สายศาลาตายา ไปทางนานายอุบล 
เทียนงาม 

500,000 หมู่ท่ี 3 
 
 

กองช่าง /   

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 4 

สายบา้นนางทองเครือ มโหฬาร ไป
ทางร่องไผข่วาง 

500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง /   

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5 

สายดอนจัน่ 
500,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง  /  
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 6 

สายสะพานเหล็กไปทาง
ถนนลาดยางสายทุ่งกระถ่ิน-ดอนดู่ 

400,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง  /  

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 

สายบา้นนางเผยีน ยิม้คุณ  ไปทาง
สะพานขา้มคลองระบายน ้าทางหมู่
13 

500,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง /   

13 โครงการซ่อมแซมถนน
ในเขตเทศบาลต าบลดง
คอน 

ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลต าบล
ดงคอน 

500,000 เขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

กองช่าง /   

14 โครงการซ่อมแซมถนน
หมู่ท่ี 12 

สายท่ี1 สายนานายเล่ียน บุตรสิงห์ 
ไปทางนานางสมจิต วิเชียรมานะ
รักษ ์ 
สายท่ี2 สายบา้นนายสอน ชูเถ่ือน 
ไปทางสวนสนุกยิม้ๆ  
 

113,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
หมู่ท่ี 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกผวิจราจรสายนานายบุญ
ลอย บวัทอง จากสะพาน คสลขา้ม
คลองชลประทานไปทางคลอง
ระบายน ้า 
  

279,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง /   

16 โครงการปรับเกรดถนน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

ปรับเกรดถนนภายในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

500,000 เขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

กองช่าง /   

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 11 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 11 

100,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง /   

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ท่ี 8 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
หมู่ท่ี 8 

34,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด ำเนินกำร 

19 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมซ่อมแซมอาคาร
ส านกังาน,โรงเก็บพสัดุ,
โรงจอดรถต่าง ๆ 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
ส านกังาน,โรงเก็บพสัดุ,โรงจอดรถ
ต่าง ๆ  

200,000 เขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

กองช่าง /   

20 โครงการปรับปรุงผวิ
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  

สายสามแยกหนา้ศาลาประชาคมไป
ทางสวนสุขภาพ 

500,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง /   

21 โครงการปรับปรุงผวิ
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 

สายท่ี1 สายบา้นนายอุบล ขาแกว้ 
ไปทางบา้นนางพะเยาว ์วงษส์ังวาล 
สายท่ี2 สายทางเขา้หมู่บา้น เร่ิมตน้
จากสะพานคอนกรีตขา้มคลอง
ชลประทานไปทางประปาหมู่บา้น 

100,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง /   

22 โครงการปรับผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 

เร่ิมตน้จากบา้นนางสมคิด เนียมปาน 
ไปทางบา้นนายหอ้ย ภู่งาม 

184,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง /   



รายงานก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 

  
 

 
 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่ด ำเนินกำร 

23 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมซ่อมแซมอาคาร
ส านกังาน,โรงเก็บพสัดุ,
โรงจอดรถต่าง ๆ 

ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
ส านกังาน,โรงเก็บพสัดุ,โรงจอดรถ
ต่าง ๆ  

200,000 เขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

กองช่าง /   

24 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 9  

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นโดย
เจาะบ่อบาดาล 

253,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง /   

25 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่บา้น หมู่ท่ี
6 

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่
ท่ี6 

100,000 หมู่ท่ี6 กองช่าง /   

26 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หมู่ท่ี 9 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หมู่ท่ี 9 

140,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

27 โครงการก่อสร้างหอ้ง
เก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชง้าน
สวนสาธารณะ 

ก่อสร้างหอ้งเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชง้านสวนสาธารณะ 

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

กองช่าง /   

28 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณริมร้ัว
ดา้นหนา้ส านกังาน  

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณริมร้ัว
ดา้นหนา้ส านกังาน 

500,000 เทศบาลต าบล
ดงคอน 

กองช่าง /   

29 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหมู่ท่ี 1 

ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหมู่ท่ี 1 

300,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง /   

26 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หมู่ท่ี 9 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หมู่ท่ี 9 

140,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง /   
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3.2 พฒันำแหล่งน ำ้เพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคสล.พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ท่ี 2 

500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง /   

2 โครงการขดุลอกคูส่งน ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 11  

สายท่ี1 สายหนองขนาก เร่ิมตน้จาก
คลองชลประทานไปทางคลองล า
ตะลุง 
สายท่ี2 สายหลงับา้นนายบุญส่ง 
ยอดยอ้ย ไปทางบ่อประมง 
สายท่ี 3 สายนานางด าเนิน ดอก
มะสังฆ ์ไปทางนานายทองแดงนุ่มดี 

100,000 หมู่ท่ี11 กองช่าง /   

3 โครงการขดุลอกคูส่งน ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 12 

สายนานายอวยชยั เรียบทบั ไปทาง
นายวาย เอ่ียมมี 

11,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

4 โครงการขดุลอกคูส่งน ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 9 

สายท่ี 1 บา้นนายพรวน แยม้ส าอาง ไป
ทางคลองระบายน ้ า 
สายท่ี2 สายบา้นนายรุ่ง ไปทางบา้นนาง
มะปราง กนัจู 
สายท่ี3สายคูลอยบา้นนายสิน พรหมนิล 
ไปทางบา้นนายจ าลอง อินหอม 
สายท่ี4 สายบา้นนางมริน วดัเมือง ไปทาง
บา้นนางดวงใจ ยิม้จนัทร์  

107,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง /   

5 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน ้าภายในเขต
เทศบาลต าบลดงคอน 

ซ่อมแซมรางระบายน ้ าภายในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

500,000 เขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

กองช่าง /   
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3.3 พฒันำและส่งเสริมอำชีพ เพิม่รำยได้ 

 

        
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรม
อาชีพระยะสั้นใหก้บัชุมชนในเขต
เทศบาล เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

50,000 ภายในเขต 
เทศบาล 

ส านกัปลดั /   

รวม 1  50,000      
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        บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของเทศบำลต ำบลดงคอน 

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพฒันำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
แนวทำงกำรพฒันำที ่1 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการอุดหนุนการ
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง ศูนย์
ประสานงานขอ้มูล
ข่าวสารของ อปท. 
ระดบัอ าเภอ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจดัตั้งศูนย์
รวมขอ้มูลข่าวสาร การจดัซ้ือจดัจา้ง/
ศูนยป์ระสานงานขอ้มูลข่าวสารของ 
อปท. ระดบัอ าเภอ 

20,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั /   
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ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

2 โครงการจดัประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม
ประชาคม การจดัท าแผนชุมชนการ
พฒันาผูน้ าชุมชน เครือข่ายองคก์รชุมชน 
เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามความจ าเป็นฯลฯ 

20,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั /   

3 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมใหค้วามรู้ 
ป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติดใหก้บัเด็ก
และเยาวชน ในชุมชน 

50,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั /   

4 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาดา้นอาชีพแก่เด็ก 
เยาวชนและชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมให้
ความรู้ส่งเสริมและพฒันาดา้นอาชีพแก่
เด็กและเยาวชนและชุมชน 

50,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั /   

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมมให้
ความรู้ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

50,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั /   

รวม 5  190,000      
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แนวทำงกำรพฒันำที ่2 กำรพัฒนำและเพิม่ศักยภำพให้แก่บุคลำกรและหน่วยงำน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้ง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
บุคลากรทอ้งถ่ิน  

400,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั   / 

2 การจดัท าหรือปรับปรุง
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าการจดัท าหรือ
ปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น  

500,000 ทต.ดงคอน กองคลงั /   
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ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำรกจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

สถำนะด ำเนินกำร 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนกังานและลูกจา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
เช่น ค่าอาหาร ท าบุญเล้ียงพระ ค่า
ปัจจยัไทยธรรม 

50,000 ทต.ดงคอน ส านกัปลดั /   

รวม 4 - 1,000,000      
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สรุปรายงานการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

      การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงคอน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้  

โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน                                         จ านวน   63    โครงการ 

รายงานสถานการณ์ด าเนินการรอบ 6 เดือน                                         จ านวน   63    โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  100 

อยู่ระหว่างด าเนินการ         จ านวน    49   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  77.78 

ด าเนินการแล้วเสร็จ          จ านวน    9   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  14.28 

  
 


