
ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 45 15,628,000  43 21,400,000    43 21,250,000    43 21,250,000     43 21,200,000     217 100,728,000   
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 330,100      6 390,100        6 365,100        6 350,100         6 350,100         27 1,785,500       

รวม 48 15,958,100   49 21,790,100   49 21,615,100   49 21,600,100   49 21,550,100   244 102,513,500  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 

  และวัฒนธรรม

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 70,000        7 230,000        7 230,000        7 230,000         7 230,000         32 990,000         
   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน -      -             1 20,000          1 20,000         1 20,000          1 20,000          4 80,000           
   2.3 แผนงานการศึกษา 14 3,270,000    15 5,740,000      15 5,740,000     15 5,740,000      15 5,450,000      74 25,940,000     

   2.4 แผนงานสาธารณสุข 9 840,000      10 880,000        10 880,000        10 880,000         10 880,000         49 4,360,000       
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 330,000      4 330,000        4 330,000        4 330,000         4 330,000         20 1,650,000       
   2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 11 1,372,000    11 1,372,000      11 1,372,000     11 1,372,000      11 1,372,000      55 6,860,000       
   2.7 แผนงานงบกลาง 4 20,355,000  4 20,355,000    4 20,355,000    4 20,355,000     4 20,355,000     20 101,775,000   

รวม 46 26,237,000   52 28,927,000   52 28,927,000   52 28,927,000   52 28,637,000   254 141,655,000  

แบบ ผ.01(ผ.02)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลดงเจน

รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
  ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000        2 70,000          2 70,000         2 70,000          2 70,000          9 300,000         

   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 20,000        1 20,000          1 20,000         1 20,000          ปร 20,000          ###### 100,000         

   3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000      1 100,000        1 100,000        1 100,000         1 100,000         5 500,000         

   3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000      1 100,000        1 100,000        1 100,000         1 100,000         5 500,000         

   3.5 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000      1 100,000        1 100,000        1 100,000         1 100,000         5 500,000         

รวม 5 340,000     6 390,000       6 390,000       6 390,000       5 390,000       ##### 1,900,000      

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง 

   และความสงบเรียบร้อย

   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 550,000      3 550,000        3 550,000        3 550,000         3 550,000         15 2,750,000       

   4.2 แผนงานงบกลาง 1 10,000        1 10,000          1 10,000         1 10,000          1 10,000          5 50,000           
รวม 4 560,000     4 560,000       4 560,000       4 560,000       4 560,000       20 2,800,000      

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 ให้มีประสิทธิภาพ

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 2,490,000    11 2,990,000      11 2,990,000     11 2,790,000      11 2,790,000      55 14,050,000     

   5.2 แผนงานงบกลาง 2 4,300,000    7 4,450,000      7 4,450,000     7 4,450,000      7 4,450,000      30 22,100,000     
รวม 13 6,790,000   18 7,440,000     18 7,440,000    18 7,240,000     18 7,240,000     85 36,150,000    

รวมท้ังส้ิน 116 49,885,100   129 59,107,100   129 58,932,100   129 58,717,100   128 58,377,100   ##### 285,018,500  

รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลดงเจน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดท ำผังเมืองรวม เพ่ือจัดท ำผังเมืองรวม ในเขตเทศบำล 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000     1 คร้ัง มีควำมสะดวก ปลอดภัย กองช่ำง

2 ซ่อมแซม ปรับปรุง เพ่ือบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม ในเขตเทศบำล 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000     10 คร้ัง มีควำมสะดวก ปลอดภัย กองช่ำง
ต่อเติม ส่ิงก่อสร้ำง ทรัพย์สินต่ำง ๆ เขตเทศบำล

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนำปรับปรุงเป็นแหล่ง ภำยในเขตเทศบำล 500,000    100,000     100,000     100,000     100,000     3 แห่ง มีควำมสวยงำม และ กองช่ำง
ท่องเท่ียว และออกก ำลังกำย หน้ำอยู่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา
วัตถุประสงค์โครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม ภำยในเขตเทศบำล 20,000     20,000       20,000       20,000       20,000       3 คร้ัง  กำรปฏิบัติงำนมีประ กองช่ำง
หอกระจำยข่ำว,เสียง ทรัพย์สินต่ำง ๆ เขตเทศบำล สิทธิภำพมำกข้ึน
ตำมสำย และไร้สำย
ภำยในเขตเทศบำล

5 โครงกำรจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือจัดหำท่ีดินในกำรก่อสร้ำง อำคำรศูนย์พัฒนำ 1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1 แห่ง เด็กเล็กมีอำคำรเรียนท่ี กองช่ำง
อำคำรศูนย์เด็กเล็กหรือส่ิงปลูก เด็กเล็ก และส่ิงปลูก ได้มำตรฐำนและมีสถำนท่ี และกองกำร
สร้ำงอ่ืนของเทศบำลต ำบล สร้ำงอ่ืน ด ำเนินกำรกิจกรรม ศึกษำ
ดงเจน

6 โครงกำรปรับปรุง ต่อเติม เพ่ือบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม ภำยในเขตเทศบำล 100,000    -            -            -            -            3 แห่ง มีสถำนท่ีด ำเนินกำรกิจกรรม กองช่ำง
ซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน ทรัพย์สินต่ำง ๆ ของเทศบำล ต ำบลดงเจน ประชุม
และอำคำรเอนกประสงค์

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 420,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
คสล.(ซอยก้ำงบอกไฟ) ทำงกำรคมนำคม กำร ก้ำงบอกไฟ ถนนกว้ำง ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 2 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 4.00 ม. ยำว 91 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ
364 ตร.ม.(ตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบล
ดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(ถนน 190,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

(ถนนเช่ือมระหว่ำงซอย) ทำงกำรคมนำคม กำร เช่ือมระหว่ำงซอย) ถนน ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 8 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด กว้ำง 4.00ม. ยำว 72 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ
288 ตร.ม.(ตำมแบบ
แปลน เทศบำลต ำบล
ดงเจน)

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(ซอย 110,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยไกลกังวล) หมู่ท่ี 9 ทำงกำรคมนำคม กำร ไกลกังวล) ถนนกว้ำง ควำมปลอดภัย และ
ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 3.50 ม. ยำว 46 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ
161 ตร.ม.(ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(ถนน 420,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยพ่อบ้ำน) ทำงกำรคมนำคม กำร ซอยพ่อบ้ำน) ถนน ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 9 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด กว้ำง 4.00 ม. ยำ160ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ
640 ตร.ม.(ตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบล
ดงเจน)

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(ซอย 210,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยข้ำงโรงฆ่ำสัตว์) ทำงกำรคมนำคม กำร ข้ำงโรงฆ่ำสัตว์) ถนนกว้ำง ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 12 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 3.00 ม. ยำว 106 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

318 ตร.ม.(ตำมแบบ

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(ถนน 360,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ซอยหน้ำบ้ำนพ่อศรีจันทร์) ทำงกำรคมนำคม กำร ซอยหน้ำบ้ำนพ่อศรีจันทร์) ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 13 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด กว้ำงเฉล่ีย 3.80 - 4.00 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง  ยำว 145 ม.หนำ 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

565.50 ตร.ม.(ตำมแบบ

แปลนเทศบำลต ำบลดงเจน)

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(ซอย 300,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยป่ำสุสำนบ้ำนเจน) ทำงกำรคมนำคม กำร ป่ำสุสำนบ้ำนเจน) ถนน ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 16 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด กว้ำง4.00 ม. ยำว 113 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

452 ตร.ม.(ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

14 โครงกำรงำนก่อสร้ำงขยำยผิว เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ถนน 470,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
จรำจร ถนน คสล. สำยทำงข้ึน ทำงกำรคมนำคม กำร คสล. สำยทำงข้ึน ทต.ดงเจน ควำมปลอดภัย และ
เทศบำลต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด หนำ 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีรวมไม่ สะดวก
หมู่ท่ี 13 ต ำบลดงเจน ภัย ในกำรเดินทำง น้อยกว่ำ 670 ตร.ม .(ตำม

แบบแปลนเทศบำลต ำบล

ดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล.(รอบ 600,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

(รอบในหลง) ทำงกำรคมนำคม กำร ในหลง) หมู่ท่ี 7 ต ำบลแม่อิง ควำมปลอดภัย และ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



หมู่ท่ี 7 ต ำบลแม่อิง ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด  ถนนกว้ำง 4.00 ม. ยำว สะดวก
ภัย ในกำรเดินทำง 230 ม. หนำ 0.15 ม.

 หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

920 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

16 โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส 730,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำงกำรคมนำคม กำร ฟัสท์ติกคอนกรีต(ทำงเข้ำ ควำมปลอดภัย และ
(ทำงเข้ำฌำปณสถำนบ้ำน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด ฌำปณสถำนบ้ำนแม่อิง) สะดวก
แม่อิง) หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่อิง ภัย ในกำรเดินทำง กว้ำง 4.00-5.00 ม. ยำว 

350 ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

17 โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส 650,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำงกำรคมนำคม กำร ฟัสท์ติกคอนกรีต (ซอย4)  ควำมปลอดภัย และ
(ซอย 4) หมู่ท่ี 2 ต ำบล ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่อิง เช่ือม สะดวก
แม่อิง เช่ือมทำงไปบ้ำน ภัย ในกำรเดินทำง ทำงไปบ้ำนท่ำร้อง กว้ำง 

ท่ำร้อง 3.50-4.00 ม. ยำว 

385 ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงกำรปรับปรุงถนน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ปรับปรุงถนนลำดยำง 300,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

ลำดยำงแอสฟัลท์ติก ทำงกำรคมนำคม กำร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ควำมปลอดภัย และ
คอนกรีต (ซอย 2 ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด (ซอย 2 เช่ือม ซอย4) สะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 เช่ือม ซอย 4) หมู่ท่ี 2 ภัย ในกำรเดินทำง หมู่ท่ี 2 ต.ดงเจน กว้ำง 

ต ำบลดงเจน 5.00 ม.ยำว 180 ม.

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

19 โครงกำรขยำยถนนเส้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ขยำยถนนเส้นทำงกำร 105,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
ทำงกำรเกษตร ทำงกำรคมนำคม กำร เกษตร(ซอยไผ่กวนอิม) ควำมปลอดภัย และ
 (ซอยไผ่กวนอิม) ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด  หมู่ท่ี 3 ต.แม่อิง สะดวก
 หมู่ท่ี 3 ต ำบลแม่อิง ภัย ในกำรเดินทำง จ ำนวน 1 สำย

(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (หลังวัด) 205,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
คสล.(หลังวัด) บ้ำนท่ำร้อง ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนท่ำร้อง หมู่ท่ี 1 ต.แม่อิง ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 1 ต ำบลแม่อิง ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด ถนนกว้ำง 3.50 ม. ยำว สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง  90 ม.หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

315 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. 207,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

(ซอย ๕ หน้ำโรงสี) ทำงกำรคมนำคม กำร  (ซอย ๕ หน้ำโรงสี) ควำมปลอดภัย และ
บ้ำนท่ำร้อง ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด  บ้ำนท่ำร้อง ถนนกว้ำง สะดวก
หมู่ท่ี ๑ ต ำบลแม่อิง ภัย ในกำรเดินทำง ๔.๐๐ ม. ยำว ๘๐ ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



หนำ ๐.๑๕ ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

๓๒๐ ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

22 โครงกำรก่อสร้ำงรำง เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 120,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
ระบำยน้ ำ คสล. (เช่ือม (เช่ือมซอย 3) ปำกรำงกว้ำง

ซอย 3)  หมู่ท่ี 3 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.

ต ำบลแม่อิง  ยำว 60 ม. 

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

23 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 400,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
 คสล.( ซอยข้ำงบ้ำนนำย (ซอยข้ำงบ้ำนนำยจักร)

 จักร) หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 ต ำบลแม่อิง ปำกรำง

ต ำบลแม่อิง กว้ำง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย

0.45 ม. (0.30 - 0.60 ม.)

 ยำว 170 ม. (ตำมแบบ

แปลนเทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (ทำงเข้ำ 160,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

คสล.(ทำงเข้ำอำคำร ทำงกำรคมนำคม กำร อำคำรเอนกประสงค์) กว้ำง ควำมปลอดภัย และ
เอนกประสงค์) ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 3.50 ม. ยำว 70  ม. สะดวก
หมู่ท่ี 11 ต ำบลดงเจน ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



245 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

25 โครงกำรก่อสร้ำงรำง ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 540,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
 ระบำยน้ ำ คสล. (ข้ำง (ข้ำงโรงเรียนบ้ำนกว้ำนเหนือ) 

โรงเรียนบ้ำนกว้ำน ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. 

เหนือ) หมู่ท่ี 10 ลึกเฉล่ีย 0.40 ม.  ยำว 

ต ำบลดงเจน 262 ม. พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยข้ำง 128,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยข้ำงบ้ำนนำยคล้ำย) ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนนำยคล้ำย) กว้ำง ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 4 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 4.00 ม. ยำว 49 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

196 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยข้ำง 480,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

(ซอยข้ำงบ้ำนหมวดหนุ่ย) ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนหมวดหนุ่ย) ช่วงท่ี 1 ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 4 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด กว้ำง 3.50 ม. ยำว 95 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

332.50 ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 ช่วงท่ี 2 กว้ำง 4.00 ม.

 ยำว 100 ม .หนำ 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

400 ตร.ม.

 (ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

28 โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำง เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน้ ำ 380,000    -            -            -            -            1 แห่ง มีเส้นทำงคมนำคม กองช่ำง
 ระบำยน้ ำ คสล. (หลังวัด เส้นทำงกำรคมนำคม คสล. (หลังวัดเชียงหม้ัน เพ่ิมข้ึน
เชียงหม้ันเช่ือมตลำดสด เช่ือม ตลำดสดเชียงหม้ัน)

เชียงหม้ัน) หมู่ท่ี 13 ขนำดกว้ำง 2.50 ม. 

ต ำบลดงเจน ยำว 265.50 ม. (ตำม

แบบแปลนเทศบำลต ำบล

ดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำง ป้องกันกำรเกิดอุบัติ ก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน้ ำ 134,000    -            -            -            -            1 แห่ง ประชำชนสัญจร กองช่ำง

 ระบำยน้ ำ คสล. (ซอยข้ำง เหตุจำกกำรสัญจร คสล. (ซอยข้ำง รพ.สต.ดงเจน) ด้วยควำมปลอดภัย
รพ.สต.ดงเจน) ขนำดกว้ำง 1.50 ม. 

 หมู่ท่ี 12 ต ำบลดงเจน ยำว 70 ม. หนำ 0.12 ม.

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



30 โครงกำรปรับปรุงรำงระ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำ คสล. 94,000     -            -            -            -            1 แห่ง มีเส้นทำงคมนำคม กองช่ำง
บำยน้ ำ คสล. (ข้ำงอำคำร เส้นทำงกำรคมนำคม (ข้ำงอำคำรเอนกประสงค์) เพ่ิมข้ึน
เอนกประสงค์) หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 12 ขนำดกว้ำง

ต ำบลดงเจน 1.20 ม. ยำว 96 ม. หนำ 

0.10 ม. พร้อมขยำยผิวจรำจร

กว้ำง 0.20-1.00 ม. หนำ 

0.12 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ

55.20 ตร.ม. และก่อสร้ำงรำง

ระบำยน้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง

0.30ม. ยำว 3.10 ม. ลึก

0.20 ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 340,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 บำยน้ ำคสล. (ซอย 3) (ซอย 3) ปำกรำงกว้ำง

หมู่ท่ี 11 ต ำบลดงเจน  0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม.

  ยำว 152 ม. 

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



32 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 182,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
 บำยน้ ำคสล. (ซอย 4) (ซอย 4) ปำกรำงกว้ำง

หมู่ท่ี 11 ต ำบลดงเจน  0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม.

  ยำว 83 ม. 

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

33 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 400,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
 บำยน้ ำ คสล. (ซอยบ้ำน (ซอยบ้ำนพ่อหลวงจบ) 

พ่อหลวงจบ) หมู่ท่ี 13 ปำกรำงกว้ำง 0.40 ม. 

ต ำบลดงเจน   ลึกเฉล่ีย 0.40 ม.

ยำว 182 ม. (ตำมแบบ

แปลนเทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 530,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 บำยน้ ำ คสล. (ซอย 2 (ซอย 2 ไปอำคำรเอนกประสงค์)

 ไปอำคำรเอนกประสงค์)   ปำกรำงกว้ำง 0.40 ม.

หมู่ท่ี 16 ต ำบลดงเจน ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. 

ยำว 240 ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

35 โครงกำรก่อสร้ำงรำง ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 300,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 ระบำยน้ ำ คสล. (ข้ำงทำงหลวงชนบท-ไปหน้ำร้ำน

(ข้ำงทำงหลวงชนบท- ลำบนวลไหม) ปำกรำงกว้ำง

ไปหน้ำร้ำนลำบนวลไหม) 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.

หมู่ท่ี 3 ต ำบลดงเจน ยำว 119 ม .(ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

36 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 840,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
หมู่ท่ี 5 เช่ือม หมู่ท่ี 16 หมู่ท่ี 5 เช่ือม หมู่ท่ี 16 

 ต ำบลดงเจน ต.ดงเจน ปำกรำงกว้ำง 

0.40 ม. ลึกเฉล่ีย

0.40 ม. ยำว 375 ม. 

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงกำรก่อสร้ำงรำง ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 470,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 ระบำยน้ ำคสล. (ซอยบ้ำนนำยทอง เผ่ำปินตำ 

 (ซอยบ้ำนนำยทอง ถึง บ้ำนนำงเสำร์ ร ำไพ) 

เผ่ำปินตำ ถึง บ้ำน หมู่ท่ี 8 ต.ดงเจน 

นำงเสำร์  ร ำไพ) ปำกรำงกว้ำง 0.40 ม.

หมู่ท่ี 8 ต ำบลดงเจน  ลึกเฉล่ีย 0.55 ม.

(0.40 - 0.70 ม.) 

ยำว 174 ม .(ตำมแบบ

แปลนเทศบำลต ำบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



38 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยเข้ำ 41,000     -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยเข้ำบ้ำนนำยค ำปัน) ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนนำยค ำปัน) กว้ำง ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 9 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 2.00 ม. ยำว 29.00 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

58 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยหน้ำ 480,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

(ซอยหน้ำบ้ำนนำยแมน) ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนนำยแมน) หมู่ท่ี 13 กว้ำง ควำมปลอดภัย และ
หมู่ท่ี 13 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 4.00 ม. ยำว 184.00 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

736 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยบ้ำน 375,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(สำยบ้ำนกว้ำนไปบ้ำนท่ำร้อง) ทำงกำรคมนำคม กำร กว้ำนไปบ้ำนท่ำร้อง) กว้ำง ควำมปลอดภัย และ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



หมู่ท่ี 3 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด 4.00 ม. ยำว 145.00 ม. สะดวก
ภัย ในกำรเดินทำง หนำ 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

480 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำง ถนน คสล. (ซอยข้ำง 200,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

(ซอยข้ำงบ้ำนนำยประเสริฐ ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนนำยประเสริฐ เครือสำร) ควำมปลอดภัย และ
 เครือสำร) หมู่ท่ี 1 ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด หมู่ท่ี 1 ต. แม่อิง สะดวก
ต ำบลแม่อิง ภัย ในกำรเดินทำง  กว้ำง 3.50 ม. ยำว

88.00 ม. หนำ 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

308 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

42 โครงกำรงำนก่อสร้ำงขยำยผิว เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น งำนก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร 770,000    -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
จรำจร ถนน คสล. ทำงกำรคมนำคม กำร  ถนน คสล. (สำยทำงข้ึน ควำมปลอดภัย และ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ช่วงท่ี2) ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด เทศบำลต ำบลดงเจน สะดวก
หมู่ท่ี 13 ต ำบลดงเจน ภัย ในกำรเดินทำง  (ช่วงท่ี2) หมู่ท่ี 13

 ต.ดงเจน หนำ 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

1,100 ตร.ม. (ตำมแบบ

แปลนเทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 650,000    -            -            -            -            1 สำย น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 คสล. (บริเวณซอยบ้ำน (บริเวณซอยบ้ำนนำยสวำท 

นำยสวำท เรียบร้อย) เรียบร้อย)  หมู่ท่ี 1 ต.ดงเจน 

 หมู่ท่ี 1 ต ำบลดงเจน ช่วงท่ี 1 ปำกรำง

 กว้ำง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.40 ม. ยำว 100 ม.
ช่วงท่ี 2 ปำกรำงกว้ำง

 0.40 ม.ลึกเฉล่ีย 0.40 ม.

 ยำว 205 ม.
ควำมยำวรวมท้ังหมดไม่น้อย

กว่ำ 305.00 ม.

(ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



44 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเส้น ก่อสร้ำง ถนน คสล. (ซอยข้ำง 37,000     -            -            -            -            1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
(ซอยข้ำงบ้ำนช่ำงแชร์) ทำงกำรคมนำคม กำร บ้ำนช่ำงแชร์) หมู่ท่ี 9 ควำมปลอดภัย และ
 หมู่ท่ี 9 ต ำบลดงเจน ขนส่ง เพ่ือควำมปลอด  ต. ดงเจน กว้ำง 2.00 ม. สะดวก

ภัย ในกำรเดินทำง  ยำว 25.50 ม. หนำ 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ

52 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพ่ือพัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคม ก่อสร้ำงถนน คสล. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000     1 สำย ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง

พร้อมวำงท่อ คสล. และ กำรขนส่ง เพ่ือควำมปลอดภัย พร้อมวำงท่อ คสล.และ ควำมปลอดภัย
บ่อพัก คสล. ซอย 1 ในกำรเดินทำง บ่อพัก คสล. ซอย 1
หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน

กว้ำง 4.00 ม.ยำว 124
ม.หนำ 0.15 ม.ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
496 ตร.ม. (ตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบล

ดงเจน)

46 โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ เพ่ือพัฒนำผันน้ ำเข้ำสู่พ้ืนท่ี ก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ คสล. -          1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำรท ำ กองช่ำง
 คสล. ล ำน้ ำอิงสู่หมู่บ้ำน กำรเกษตร ล ำน้ ำอิงสู่หมู่บ้ำน เกษตรตลอดปี
หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



กว้ำง 1.20 ม.ยำว
 500.00 ม.ลึกเฉล่ีย 
1.00 ม. (ตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบล
ดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงกำรก่อสร้ำงหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ ก่อสร้ำงหอถังสูงประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 แห่ง ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ประปำหมู่บ้ำน หมู่บ้ำน พอเพียง
หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน

(ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

48 โครงกำรก่อสร้ำงลำนตำก เพ่ือตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ก่อสร้ำงลำนตำกพืชผล -          250,000     250,000     250,000     250,000     1 แห่ง เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และประ กองช่ำง
พืชผลทำงกำรเกษตร คสล.  และออกก ำลังกำย ทำงกำรเกษตร คสล. ชำชนมีสุขภำพท่ีแข็งแรง
หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน บริเวณตรงข้ำมบ้ำน

นำยกองจันทร์ ค ำเช้ือ
หมู่ท่ี 3 ต.ดงเจน
หนำ 0.12 ม. ขนำด
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
403.00 ตร.ม.
(ตำมแบบแปลนเทศ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



บำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทำงกำร ก่อสร้ำงฝำปิดรำง -          200,000     200,000     200,000     200,000     1 แห่ง กำรเดินทำงสัญจรมีควำม กองช่ำง

ระบำยน้ ำ คสล. จรำจร ระบำยน้ ำ ค.ส.ล.หมู่ท่ี ปลอดภัย
หมู่ท่ี 12 ต.ดงเจน 12 ต.ดงเจน บริเวณ

 โรงสีชุมชน ขนำด
กว้ำง 1.60 ม. ยำว 
30.00 ม. พร้อมรำว
กันตก ยำว 140 ม.
(ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

50 โครงกำรก่อสร้ำงรำง เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ -          100,000     100,000     100,000     100,000     1 แห่ง น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
 ระบำยน้ ำ คสล. คสล.หมู่ท่ี 12 ต.ดงเจน
หมู่ท่ี 12 ต.ดงเจน ซอยบ้ำนนำยลวง ตันกูล

บ้ำนเลยท่ี 241 ถึงบ้ำน
นำงนิตยำ เรียบร้อย
บ้ำนเลยท่ี 161/1
ปำกรำงกว้ำง 0.40 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. ยำว 
24.00 ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ -          350,000     350,000     350,000     350,000     1 แห่ง น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 บำยน้ ำ คสล. ซอย 1  ค.ส.ล. ซอย 1
หมู่ท่ี 12 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 12 ต.ดงเจน

ปำกรำงกว้ำง 0.40 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 
ควำมยำว 133.00 ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

52 โครงกำรต่อเติมโรงจอดรถ เพ่ือสร้ำงท่ีจอดรถ และประกอบ ต่อเติมโรงจอดรถ -          100,000     100,000     100,000     100,000     1 แห่ง มีท่ีจอดรถเพ่ือบริกำร กองช่ำง
เทศบำลต ำบลดงเจน กิจกรรมอ่ืน เทศบำลต ำบลดงเจน ประชำชน และมีท่ี

ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ประกอบกิจกรรม อ่ืนๆ
ยำว 12.00 ม. (ตำม
แบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

53 โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ เพ่ือเป็นท่ีจอดรถกู้ชีพกู้ภัยของ ก่อสร้ำงโรงจอดรถ -          50,000       50,000       50,000       -            1 แห่ง ประชำชนได้รับกำรบริกำร กองช่ำง
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย,งำนป้องกัน เทศบำลต ำบลดงเจน ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย , งำน ท่ีรวดเร็วข้ึน
และบรรเทำสำธำรณภัย ป้องกันและบรรเทำ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



สำธำรณภัย
ขนำดกว้ำง 4.00 ม.
ยำว 6.00 ม. (ตำม
แบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือพัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคม ก่อสร้ำงถนน คสล. -          120,000     120,000     120,000     120,000     1 แห่ง ประชำชนสัญจรด้วยควำม กองช่ำง

คสล.ซอยบ้ำนนำงมี กำรขนส่ง เพ่ือควำมปลอดภัย ซอยบ้ำนนำงมี ช่ืนวงค์ ปลอดภัย
ช่ืนวงค์ หมู่ท่ี 7 ต.แม่อิง ในกำรเดินทำง หมู่ท่ี 7 ต.แม่อิง

กว้ำง 3.00 ม.ยำว
66.00 ม. หนำ 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
198.00 ตร.ม.
(ตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลดงเจน)

55 อุดหนุนโครงกำรขยำย ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำครบทุก ภำยในเขตเทศบำล -          300,000     300,000     300,000     300,000     16 หมู่ ประชำนมีไฟฟ้ำใช้ทุก กองช่ำง
เขตไฟฟ้ำ และติดต้ัง หลังคำเรือน และมีควำม บ้ำน หลังคำเรือน และมี
ไฟฟ้ำสำธำรณะภำย ปลอดภัยในกำรสัญจร ควำมปลอดภัย
ในเขตเทศบำล

56 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          500,000     500,000     500,000     500,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 1 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 1 พอเพียง
ต ำบลแม่อิง ต ำบลแม่อิง

(ตำมแบบแปลนกำร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 2 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 2 พอเพียง
ต ำบลดงเจน ต ำบลดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

58 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          800,000     800,000     800,000     800,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 16 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี16 พอเพียง
ต ำบลดงเจน ต ำบลดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

59 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          980,000     980,000     980,000     980,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 13 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี13 พอเพียง
ต ำบลดงเจน ต ำบลดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



ภำคก ำหนด)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          4,800,000   4,800,000   4,800,000   4,800,000   1 สำย เทศบำลต ำบลดงเจน กองช่ำง

ส่วนภูมิภำค แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค มีน้ ำไว้ใช้ในกำร อุปโภค
ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักงำนเทศบำล บริโภค รวมถึงบริกำร
ต ำบลดงเจน ต ำบลดงเจน ประชำชนผู้มำติดต่อ

(ตำมแบบแปลนกำร รำชกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

61 โครงกำรต่อเติม ปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงศูนย์ป้องกันและ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันฯ -          50,000       50,000       50,000       50,000       1 แห่ง ประชำชนได้รับกำรบริกำร กองช่ำง
ศูนย์ป้องกัน และ บรรทำสำธำรณภัยท่ีให้บริกำร ขนำดกว้ำง 2.70 ม.
บรรเทำสำธำรณภัย ประชำชน ยำว 7.80 ม.

(ตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลดงเจน)

62 โครงกำรก่อสร้ำงท่อ เพ่ือพัฒนำเส้นทำงกำร ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม -          650,000     650,000     650,000     650,000     1 แห่ง ประชำชนสัญจรด้วย กองช่ำง
ลอดเหล่ียม คสล. หมู่ท่ี 2 คมนำคม กำรขนส่ง คสล. หมู่ท่ี 2 ต.แม่อิง ควำมปลอดภัย
 ต.แม่อิง ขนำดกว้ำง 3.60 ม.

ลึก 3.30 ม. จ ำนวน 2
 ช่อง ควำมยำว 4.00 ม.

(ตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 โครงกำรก่อสร้ำงเสริม เพ่ือพัฒนำเส้นทำงกำร ก่อสร้ำงเสริมไหล่ถนน -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 แห่ง ประชำชนสัญจรด้วยควำม กองช่ำง

ไหล่ถนน คสล. วัด คมนำคม กำรขนส่ง คสล. วัดสันป่ำเหียง ปลอดภัย
สันป่ำเหียง หมู่ท่ี 2 ต. หมู่ท่ี 2 ต.ดงเจน
ดงเจน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 

500 ตร.ม. (ตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบล
ดงเจน)

64 อุดหนุนโครงกำรขยำย ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำครบทุก อุดหนุนโครงกำรขยำย -          300,000     300,000     300,000     300,000     2 สำย ประชำนมีไฟฟ้ำใช้ทุก กองช่ำง
เขตไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค หลังคำเรือน และมีควำม เขตไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค หลังคำเรือน และมี
หมู่ท่ี 2 ต.ดงเจน ปลอดภัยในกำรสัญจร (1)ซอย 2 เข้ำซอยบ้ำน ควำมปลอดภัย

พ่อหวน (2)สำมแยกซอย
บ้ำนพ่อหวนไปถึงก้ัง
บอกไฟ (3)จำกหน้ำบ้ำน
ผช.แอ๊ดไปถึงอู่ซ่อมรถ
ช่ำงกรณ์
หมู่ท่ี 2 ต.ดงเจน
(ตำมแบบแปลนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดพะเยำ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
65 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ -          800,000     800,000     800,000     800,000     1 แห่ง น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 บำยน้ ำ คสล. จำกหน้ำ  จำกหน้ำวัด ถึง
วัด ถึงบ้ำนแม่ดำ ไปถึง บ้ำนแม่ดำ เล้ียวไปถึง
ซอยบ้ำนพ่อครู อินตำ ซอยบ้ำนพ่อครู อินตำ
หมู่ท่ี 2 ต.ดงเจน ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม.

ยำว 400.00 ม. 
ลึก 0.50 ม.
(ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

66 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 4 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 4 พอเพียง
ต.ดงเจน ต.ดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
67 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 5 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค หมู่ท่ี 5 พอเพียง
ต.ดงเจน ต.ดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

68 โครงกำรต่อเติมอำคำร เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีด ำเนินกิจกรรม ต่อเติมอำคำรเอนกประ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 แห่ง มีสถำนท่ีด ำเนินกิจกรรม กองช่ำง
เอนกประสงค์  หมู่ท่ี 8 ในหมู่บ้ำน สงค์ หมู่ท่ี 8 ต.ดงเจน ประชุม
ต.ดงเจน ขนำดกว้ำง 9.00 ม.

ยำว 12.00 ม.
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

69 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำร ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 สำย ประชำชนสัญจรด้วยควำม กองช่ำง
คสล.ซอยบ้ำน เดินทำง บ้ำนนำยอินเหลำ ปลอดภัย
นำยอินเหลำ หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 9 ต.ดงเจน ขนำด
 ต.ดงเจน กว้ำง 4.00 ม. ยำว

110.00 ม.หนำ 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
440 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ -          1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1 แห่ง น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง
บำยน้ ำดำดคอนกรีต ดำดคอนกรีต หมู่ท่ี 9 
หมู่ท่ี 9 ต.ดงเจน ต.ดงเจน กว้ำง 1.50 -

3.00 ม. ยำว 500 ม. ลึก
เฉล่ีย 1.50 ม.
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

71 โครงกำรก่อสร้ำงลำน เพ่ือตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ก่อสร้ำงลำนเอนกประ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1  แห่ง เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และ กองช่ำง
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 และออกก ำลังกำย สงค์ หมู่ท่ี 10 ต.ดงเจน ประชำชนมีสุขภำพแข็ง
ต.ดงเจน มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ แรง

600 ตร.ม.
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

72 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     3 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ส่วนภูมิภำค ซอย 1,2,3 แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค ซอย 1,2,3 พอเพียง
หมู่ท่ี 11 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 4 ต.ดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

ส่วนภูมิภำค จำกสำมแยก แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค จำกแยก พอเพียง
มะขำมจุม ถึงบ้ำนนำย มะขำมจุม ถึงบ้ำนนำย

หล่ัน นำมอยู่ หมู่ท่ี 12 หล่ัน นำมอยู่ หมู่ท่ี 12
ต.ดงเจน ต.ดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

74 โครงกำรก่อสร้ำงหอถังสูง เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ ก่อสร้ำงหอถังสูงประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 แห่ง ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13 หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13 ต.ดง พอเพียง
ต.ดงเจน เจน (ตำมแบบแปลนเทศ

บำลต ำบลดงเจน)

75 โครงกำรปรับปรุงระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ปรับปรุงระบบประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 แห่ง ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 แคลนน้ ำ หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 ต.แม่อิง พอเพียง
ต.แม่อิง  (ตำมแบบแปลนเทศ

บำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์



76 โครงกำรก่อสร้ำงรำวแผง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ก่อสร้ำงรำวแผงก้ันล ำ -          100,000     100,000     100,000     100,000     1 แห่ง ประชำชนได้รับควำม กองช่ำง
ก้ันส ำน้ ำอิง หมู่ท่ี 2 น้ ำอิง หมู่ท่ี 2 ต.แม่อิง ปลอดภัย
ต.แม่อิง ยำว 90.00 ม.

 (ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

77 โครงกำรปรับปรุงระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ปรับปรุงระบบประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     1 แห่ง ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 แคลนน้ ำ หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 ต.แม่อิง พอเพียง
ต.แม่อิง (ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลดงเจน)

78 ก่อสร้ำงลำนอเนก เพ่ือตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ก่อสร้ำงลำนเอนกประ -          300,000     300,000     300,000     300,000      1 แห่ง เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และ กองช่ำง
ประสงค์ หมู่ท่ี 3 และออกก ำลังกำย สงค์ หมู่ท่ี 3 ต.แม่อิง ประชำชนมีสุขภำพแข็ง
ต.แม่อิง มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ แรง

600 ตร.ม.
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
79 อุดหนุนขยำยเขตประปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำด ขยำยเขตประปำ -          300,000     300,000     300,000     300,000     3 สำย ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ส่วนภูมิภำค แคลนน้ ำ ส่วนภูมิภำค พอเพียง
 (1) ซอยบ้ำน  (1) ซอยบ้ำน

นำยสิงห์ค ำ รักษำวงศ์ นำยสิงห์ค ำ รักษำวงศ์
(2) ซอยบ้ำนนำงดำ  (2) ซอยบ้ำนนำงดำ  
วงศ์ไชย วงศ์ไชย
(3) ซอยบ้ำนนำยชวน  (3) ซอยบ้ำนนำยชวน  
รักษำวงศ์ รักษำวงศ์
หมู่ท่ี 1 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 1 ต.ดงเจน

(ตำมแบบแปลนกำร
ประปำส่วนภูมิ
ภำคก ำหนด)

80 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำร ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย -          200,000     200,000     200,000     200,000     1 สำย ประชำชนสัญจรด้วยควำม กองช่ำง
คสล.พร้อมรำงระบำย เดินทำง หมู่ท่ี 7 ต.แม่อิง ปลอดภัย
น้ ำ คสล. หมู่ท่ี 7 ต.แม่อิง ขนำดกว้ำง3.50 ม.

ยำว 70.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
245 ตร.ม. พร้อมรำง
ระบำยน้ ำ กว้ำง 0.30 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.20-0.60 ม.
ยำว 20.00 ม.
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
81 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระ เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ -          100,000     100,000     100,000     100,000     1 แห่ง น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

 บำยน้ ำ คสล. ซอย 1 คสล. ซอย 1 หมู่ท่ี 7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



หมู่ท่ี 7 อ.แม่อิง ต.แม่อิง
ปำกรำงกว้ำง 0.40 ม.
ยำว 33.00 ม. 
ลึก 0.20-0.40 ม.
(ตำมแบบแปลนเทศ
บำลต ำบลดงเจน)

82 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมขัง วำงท่อระบำยน้ ำพร้อม -          150,000     -            -            -            1 แห่ง น้ ำไม่ท่วมขัง กองช่ำง

พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 16 บ่อพัก หมู่ท่ี 16 ต.ดงเจน

ต.ดงเจน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

0.60 ม.จ ำนวน 62 ท่อน

พร้อมบ่อพัก คสล.

จ ำนวน 6 บ่อ 

(ตำมแบบแปลนเทศ

บำลต ำบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
83 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำร ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี -          480,000     480,000     480,000     480,000     1 สำย ประชำชนสัญจรด้วยควำม กองช่ำง

คสล.หมู่ท่ี 10 ต.ดงเจน เดินทำง 10 ต.ดงเจน เช่ือม ปลอดภัย
เช่ือม หมู่ท่ี 11 ต.ดงเจน หมู่ท่ี 11 ต.ดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



กว้ำง 4.00 ม. ยำว
200.00 ม.หนำ 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
800 ตร.ม. 
(ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลดงเจน)

รวม 83  โครงการ  -  - 15,628,000 21,400,000   21,250,000   21,250,000   21,200,000    -  -  -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลต าบลดงเจน
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา



       1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได้มี ภำยในเขตเทศบำล -          100,000     100,000     100,000     100,000     10 กลุ่ม ประชำชนมีอำชีพเสริม ส ำนักปลัด

กลุ่มอำชีพ ผึกอบรม ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ และมีรำยได้เพ่ิม
เสริมทักษะกลุ่มอำชีพ

2 จัดงำนและอุดหนุนงำน เพ่ือเป็นช่องทำงกำรเพ่ิมมูลค่ำ สินค้ำทำงกำรเกษตร -          60,000       60,000       60,000       60,000       1 คร้ัง สำมำรถขำยผลผลิตได้ ส ำนักปลัด
ล้ินจ่ีของดีเมืองพะเยำ สินค้ำ ของประชำชนใน รำคำดี

เขตเทศบำล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงกำรส่งเสริมกำรจัด เพ่ือลดประชำกรของแมลงวัน เกิดกลุ่มเกษตรกรก ำจัด 71,500     71,500       71,500       71,500       71,500       ร้อยละ เกษตรกรได้ประโยชน์จำก สนง.เกษตร

กำรผลไม้ท่ีถูกท ำลำย ผลไม้ส่งเสริมกำรลดกำรใช้ แมลงวันผลไม้โดยแปร 100 ของ กำรก ำจัดแมลงวันผลไม้โดย อ.ภูกำมยำว
เพ่ือลดประชำกรแมลง สำรเคมี รูปผลผลิตท่ีถูกท ำลำย กลุ่ม แปรรูปผลผลิตท่ีถูกท ำลำย ส ำนักปลัด
วันผลไม้ เป็นปุ๋ยน้ ำหมักสำรเคมี เกษตรกร เป็นปุ๋ยหมักชีวภำพ

ในกำรป้องกันก ำจัด ก ำจัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



และเพ่ิมปริมำณแมลง แมลงวัน

ศัตรูธรรมชำติในพ้ืนท่ี ผลไม้

4 โครงกำรส่งเสริมกำรเล้ียง เพ่ือให้ชำวบ้ำนได้รับควำมรู้ เกิดกลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรง 58,600     58,600       58,600       58,600       58,600       ร้อยละ ชำวบ้ำนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำก สนง.เกษตร
ผ้ึงโพรง ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท ำ เพ่ือสร้ำงรำยได้ในพ้ืนท่ี 100 ของ เดิม อ.ภูกำมยำว

โพรงผ้ึง ชำวบ้ำน ส ำนักปลัด
โครงกำร

ส่งเสริม

กำรเล้ียง

ผ้ึงโพรง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงกำรศูนย์เรียนรู้ เพ่ือสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียน ภำยในเขตเทศบำล 200,000    50,000       25,000       10,000       10,000       ร้อยละ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงระดับ สนง.เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงระดับ รู้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบ 100 ของ ต ำบลเป็นสถำนท่ีในกำรเผย อ.ภูกำมยำว
ต ำบล ผลส ำเร็จให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ แพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ท่ีสนใจ ส ำนักปลัด

เพ่ือกำรขยำยผลต่อไป เศรษฐกิจ

พอเพียง

ระดับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ต ำบล

6 โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำล เพ่ือจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอำยุ โรงเรียนผู้สูงอำยุ -          50,000       50,000       50,000       50,000       1 แห่ง มีสถำนท่ีส ำหรับรองรับกิจ กอง
ต ำบลดงเจน เทศบำลต ำบลดงเจน กรรมของโรงเรียนผู้สูงอำยุ สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 6  โครงการ  -  - 330,100   390,100    365,100    350,100    350,100     -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ ประชาชนในเขต -           100,000     100,000     100,000     100,000    3 กิจกรรม ประชาชนได้แสดงความ ส านักปลัด

พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาล จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

2 วันเทศบาล วันท้อง เพ่ือเป็นการสืบสานร าลึกถึงวัน ประชาชนในเขต -           30,000 30,000 30,000 30,000 1 พนักงาน ประชาชน ส านักปลัด
ถ่ินไทย ก่อต้ังเทศบาล เทศบาล กิจกรรม มีความภูมิใจ

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ ประชาชนในเขต -           30,000 30,000 30,000 30,000 2 คร้ัง ประชาชนได้แสดงความ ส านักปลัด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาล จงรักภักดีต่อสถาบันฯ
และสมเด็จพระราชินี

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนได้แสดงความ ส านักปลัด
12 สิงหาคม สถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาล จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

5 โครงการวันปิยะมหาราช เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนได้แสดงความ ส านักปลัด
สถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาล จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

6 การจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรม 16 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 4 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน กิจกรรม
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถ่ินและ
จัดท าแผนชุมชน

7 โครงการพัฒนาคุณ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน คนพิการ ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16 คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ส านักปลัด
ภาพชีวิต คนพิการ พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอ และผู้ด้อยโอกาส หมู่บ้าน ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กาสในเขตเทศบาลต าบลดงเจน เทศบาลต าบลดงเจน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

รวม 7  โครงการ  -  - 70,000      230,000    230,000    230,000    230,000    -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการให้ความรู้ด้าน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการ ประชาชนและนัก -           20,000       20,000       20,000 20,000 16 ประชาชนและนักเรียน ส านักปลัด

จราจร และกฏหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรียนในเขตเทศบาล หมู่บ้าน ให้มีความรู้และปฏิบัติ
ส าหรับประชาชน อย่างถูกต้อง ต าบลดงเจน ได้ถูกต้อง
และนักเรียน

รวม 1  โครงการ  -  - -           20,000      20,000      20,000      20,000      -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เด็กและเยาวชน 100,000     100,000     100,000     100,000 100,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนได้ท า กองการศึกษา

และเยาวชน ในเขตเทศบาล กิจกรรมร่วมกัน

2 จัดซ้ือส่ือการเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการ ศูนย์พัฒนาเด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
การสอนให้แก่ศูนย์ ศึกษา เล็กวัดเชียงหม้ัน เพ่ิมข้ึน
พัฒนาเด็กเล็ก และบ้านเจน

3 ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนา เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -           2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000 1 แห่ง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา
เด็กเล็ก รวมถึง ปรับ มาตรฐาน ในเขตเทศบาล ท่ีสมวัย
ปรุง ต่อเติม และถมดิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมรักการ เพ่ือปรับปรุงท่ีอ่านหนังสือ ภานในเขตเทศบาล 100,000     100,000     100,000     100,000 100,000 16 หมู่ ประชาชนมีความรู้เพ่ิม กองการศึกษา
อ่าน และปรับปรุงท่ี พิมพ์ ต าบลดงเจน บ้าน ข้ึน
อ่านหนังสือพิมพ์

5 โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือพัฒนาเด็กเยาวชนในเขต เด็ก เยาวชน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      1 คร้ัง เด็กเยาวชน ได้รับ กองการศึกษา
ในเขตเทศบาล เทศบาล ในเขตเทศบาล การพัฒนา

6 ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 200,000 200,000 200,000 30,000 2 แห่ง เด็กมีวัสดุในการเรียน กองการศึกษา
(รายหัว) การสอนให้แก่เด็กเล็ก ในเขตเทศบาล การสอน

7 โครงการอบรมการดูแล เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และผู้ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 2 คร้ัง ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง กองการศึกษา
เด็กปฐมวัยส าหรับผู้ ปกครองในการดูแลเด็ก ปกครอง ได้เรียนรู้การดูแลเด็ก
ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

8 โครงการฝึกอบรม และ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ ครู บุคลากร ทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง การศึกษามีประสิทธิ กองการศึกษา
ศึกษาดูงานด้านการ ศึกษา การศึกษา และผู้ ภาพเพ่ิมมากข้ึน
ศึกษา เก่ียวข้อง

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความ เด็ก เยาวชน ใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพการ กองการศึกษา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน สามารถ เขตเทศบาล ศึกษามากข้ึน

10 อบรมบุคลากรการ เพ่ือพัฒนาความรู้ความ บุคลากรการศึกษา 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 1 คร้ัง ปฏิบัติเกิดประโยชน์ กองการศึกษา

ศึกษา สามารถ ต่อองค์กร

11 จัดซ้ืออาหารเสริมนม เพ่ือจัดหาอาหารเสริมนม ศูนย์เด็กเล็กและ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 2 คร้ัง เด็กได้รับอาหารเสริมนม กองการศึกษา
โรงเรียนประถมใน ครบทุกคน

เขตเทศบาล

12 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน โรงเรียนและศูนย์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2 คร้ัง เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กในเขต กลางวันครบทุกคน
(อาหารกลางวัน) เทศบาล

13 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้ โรงเรียนและศูนย์ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 2 คร้ัง เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

กลางวัน เด็กนักเรียน เด็กเล็กในเขต กลางวันครบทุกคน การศึกษา
เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 อุดหนุนโครงการป้องกัน เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา โรงเรียนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 4 มีการป้องกันปัญหา กองการศึกษา

และแก้ไขปัญหายาเสพ ยาเสพติด เทศบาล โรงเรียน ยาเสพติดในสถาน
ติดในสถานศึกษา ศึกษา

15 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาการ โรงเรียนใน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 4 เด็กมีทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการ ให้แก่เด็ก เขตเทศบาล โรงเรียน มากข้ึน

รวม 15  โครงการ  -  - 3,270,000 5,740,000 5,740,000 5,740,000 ######  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป้องกันโรค เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16 ประชาชนมีความรู้ใน กอง
เอดส์ การป้องกันโรคเอดส์ ในเขตเทศบาล หมู่บ้าน การป้องกันโรค สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 อบรมให้ความรู้ส าหรับ เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านอาหาร ผู้ประกอบการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 16 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กอง

ผู้ประกอบการร้านค้า แก่ผู้ประกอบการ ด้านอาหารในเขต หมู่บ้าน ปลอดภัย สาธารณสุข
ร้านอาหาร แผงลอย เทศบาล และ

ส่ิงแวดล้อม

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการพัฒนา เพ่ือให้บริการช่วยฟ้ืนคืนชีพ จ านวน 1 หน่วย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ผู้ป่วยมีความปลอดภัย กอง

ศักยภาพหน่วยบริการ และส่งต่อผู้ป่วย และพนักงาน สาธารณสุข
กู้ชีพกู้ภัย 15 คน และ

ส่ิงแวดล้อม

4 ส่งเสริมสุขภาพ และ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เด็ก เด็ก เยาวชน ผู้สูง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000      16 ภาวะความเส่ียงต่อ กอง
ป้องกันโรคติดต่อ และ เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ อายุ คนพิการ ผู้ติด หมู่บ้าน ปัญหาสุขภาพลดลง สาธารณสุข
ไม่ติดต่อ และติดเช้ือ แบบองค์รวม เช้ือ และประชาชน และ

ในเขตเทศบาลต าบล ส่ิงแวดล้อม
ดงเจน

5 การด าเนินการควบคุม เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนในเขต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 16 ประชาชนได้รับความ กอง

และการป้องกันโรคพิษ เทศบาลต าบล หมู่บ้าน ปลอดภัย สาธารณสุข

สุนัขบ้า ตามโครงการ ดงเจน และ

สัตว์ปลอดโรค คน ส่ิงแวดล้อม

ปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 การด าเนินการส ารวจ เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16 ประชาชนได้รับความ กอง

ข้อมูลสัตว์ และข้ึน เทศบาลต าบล หมู่บ้าน ปลอดภัย สาธารณสุข

ทะเบียนสัตว์ โครงการ ดงเจน และ

โรคพิษสุนัขบ้า ส่ิงแวดล้อม

7 การด าเนินการป้องกัน เพ่ือด าเนินการป้องกัน และ ประชาชนในเขต -           40,000 40,000 40,000 40,000 16 ประชาชนได้รับความ กอง

และแก้ไขปัญหาโรค แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอ เทศบาลต าบล หมู่บ้าน ปลอดภัย สาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนอย่าง ดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน ดงเจน และ
เข้มแข็งและย่ังยืน ส่ิงแวดล้อม

8 อุดหนุนโครงการรณรงค์ ให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กอง
ด้านสุขภาพโดย อสม. เขตเทศบาล สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

9 อุดหนุน อสม.และ อถล. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และป้อง 16 หมู่บ้าน ในเขต 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 16 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กอง
ในการด าเนินงานด้าน กันโรคในชุมชน เทศบาล หมู่บ้าน สาธารณสุข
สาธารณสุขในชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 อุดหนุนส าหรับการด า เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ ประชาชนในเขต 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 16 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กอง

เนินงานตามแนวทาง ด้านสาธารณสุข เทศบาลต าบลดงเจน หมู่บ้าน สาธารณสุข
โครงการพระราชด าริ และ
ด้านสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม

รวม 10 โครงการ  -  - 840,000    880,000    880,000    880,000    880,000    -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิต เพ่ือด าเนินชีวิตตามปรัชญา ในเขตเทศบาล 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000      16 ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด

ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน และสามารถลดราย
เศรษฐกิจพอเพียง จ่าย

2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง ประชาชนจ านวน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      16 มีความรู้เพ่ิมเติม ทันต่อ ส านักปลัด
ทางเศรษฐกิจ(สมาคมอาเซียน) 16 หมู่บ้านในเขต หมู่บ้าน เหตุการณ์

เทศบาล

3 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะ สมาชิก อสม. 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000    1 คร้ัง การบริหารจัดการขยะ กอง
อถล. และองค์กร อสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ อถล. มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข
ในการจัดการขยะ และ

ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการครอบครัวอบ เพ่ือขยายโอกาสและความ ประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000      16 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด

อุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คุ้มครองทางสังคม ในเขตเทศบาล หมู่บ้าน และขยาโอกาสให้กับ
ครอบครัว

รวม 4  โครงการ  -  - 330,000    330,000    330,000    330,000    330,000    -  -  -

โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดงานประเพณีแห่ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม วัดในเขตเทศบาล 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

เทียนเข้าพรรษา และประเพณี ต าบลดงเจน การอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม

2 โครงการบวชภาค เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม เยาวชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา
ฤดูร้อน และประเพณี เทศบาล การอนุรักษ์ประเพณีอัน

ดีงาม

3 จัดงานประเพณี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา
สงกรานต์ และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษ์ประเพณีอัน

ดีงาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 จัดงานประเพณีลอย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

กระทง และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงาม

5 จัดท าขบวนแห่เข้าร่วม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา
ประเพณีบวงสรวงพ่อ และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษ์ประเพณีอัน
ขุนง าเมือง ดีงาม

6 จัดงานสืบสาน ประเพณี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 10 ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา
วัฒนธรรม และวันส า และประเพณี เช่น งานประ เขตเทศบาล กิจกรรม การอนุรักษ์ประเพณีอัน
คัญทางศาสนาประจ า เพณีพระครูวรรณรังสี งานประ ดีงามของท้องถ่ิน
หมู่บ้าน และในศูนย์ เพณีสรงน้ าพระธาตุปูปอ
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

7 แข่งขันกีฬาดอกเปาคัพ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการ ประชาชนใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา
กีฬา เขตเทศบาล เพ่ือสุขภาพ

8 ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการ ประชาชนใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 5 คร้ัง ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา
การแข่งขันด้านกีฬา กีฬา เขตเทศบาล เพ่ือสุขภาพ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 อุดหนุนโครงการงาน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนใน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

ประเพณีสงกรานต์ และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงาม

10 อุดหนุนโครงการงาน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนใน 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา
ประเพณีลอยกระทง และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษ์ประเพณีอัน

ดีงาม

11 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ โรงเรียนในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง นักเรียนได้รับการส่งเสริมกองการศึกษา
ทักษะด้านกีฬา ด้านกีฬา เทศบาล ทักษะด้านกีฬา

รวม 11 โครงการ  -  - 1,372,000 1,372,000 1,372,000 1,372,000 ######  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.7  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กองทุนหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนการบริการด้าน ประชาชนในเขต 310,000     310,000     310,000     310,000 310,000 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด

สุขภาพเทศบาลต าบล สาธารณสุข เทศบาล อนามัยท่ีแข็งแรง
ดงเจน

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสนับสนุน ผู้สูงอายุ 16,076,000 16,076,000 16,076,000 16,076,000 16,076,000 12คร้ัง ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการสร้างหลักประกัน ในเขตเทศบาล ชีวิตท่ีดี
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตาม ผู้พิการ 3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 12คร้ัง ผู้พิการในเขตเทศบาล ส านักปลัด
โครงการสนับสนุนการเสริม ในเขตเทศบาล ต่อปี ต าบลดงเจน มีความ
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
คนพิการหรือทุพลภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 12คร้ัง ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ ส านักปลัด

เอดส์ ในเขตเทศบาล . ต่อปี ชีวิตท่ีดี

รวม 4  โครงการ  -  - 20,355,000   20,355,000   20,355,000   20,355,000   20,355,000   -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการตามพระราช เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ ภายในเขตเทศบาล 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      1 คร้ัง ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ ส านักปลัด

เสาวนีย์ของสมเด็จพระ ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
นางเจ้าฯ "รักน้ า รักป่า
รักแผ่นดิน"

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ บริเวณส านักงานเทศ -           50,000      50,000      50,000      50,000      1 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ ส านักปลัด
พืช อันเน่ืองมาจากพระราช ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง บาลต าบลดงเจน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ด าริ สมเด็จพระเทพรัตน ศิลปวัฒนธรรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปก
ครองท้องถ่ิน(อพ.สธ.-สถ.)

รวม 2  โครงการ  -  - 20,000     70,000     70,000     70,000     70,000      -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 การจัดการไฟป่าและ เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดี ประชาชนในเขต 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      16 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

หมอกควัน เทศบาล หมู่บ้าน ชีวิตท่ีดี

รวม 1  โครงการ  -  - 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000      -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ ภายในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    100,000     100,000     16 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ กองช่าง

ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ต าบลดงเจน หมู่บ้าน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

รวม 1  โครงการ  -  - 100,000   100,000   100,000   100,000    100,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงบ่อขยะ และ เพ่ือจัดการขยะให้ถูกต้องตาม ในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    100,000     100,000     1 แห่ง จัดการขยะได้อย่างมีประ กองสาธารณสุข

ศึกษาออกแบบระบบ หลักสุขาภิบาล และนอกเขต สิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม
ก าจัดขยะ

รวม 1  โครงการ  -  - 100,000   100,000   100,000   100,000    100,000     -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.5  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุน และด าเนินการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบ่อขยะ บ่อขยะเทศบาล 100,000    100,000    100,000    100,000     100,000     1 คร้ัง จัดการขยะได้อย่างมี กองสาธารณสุข

ตามโครงการพัฒนา ต าบลดงเจน ประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และส่ิงแวด
ล้อม

รวม 1  โครงการ  -  - 100,000   100,000   100,000   100,000    100,000     -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย
       4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือพัฒนาระบบป้องกัน และ ในเขตเทศบาล 200,000     200,000     200,000     200,000 200,000 2 คร้ัง เพ่ิมความรู้ให้ อปพร. ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณ บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนได้รับความ
ภัย ปลอดภัยในชีวิต

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ เคร่ือง เพ่ือมีอุปกรณ์ในการป้องกัน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     1 คร้ัง มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมี ส านักปลัด
มือ เคร่ืองใช้ในการป้อง และบรรเทาสาธารณภัย เคร่ืองใช้ในการ มาตรฐานและประชาชน
กันและบรรเทา ป้องกัน ได้รับความปลอดภัย
สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการป้องกัน และ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       2 คร้ัง ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ และปีใหม่ ในเขตเทศบาล ปลอดภัย
ทางถนน และท่ัวไป

รวม 3  โครงการ  -  - 550,000    550,000    550,000    550,000    550,000     -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย
       4.2  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า ภายในเขตเทศบาล 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       1 คร้ัง ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

จราจร เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัย

รวม 1  โครงการ  -  - 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000       -  -  -

เทศบาลต าบลดงเจน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
       5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าบ ารุงรักษา และ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ บ ารุงรักษา และ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 10 คร้ัง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ทุกกอง

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ด าเนินการขององค์กร ซ่อมแซมทรัพย์สิน ภาพมากข้ึน
ของเทศบาล

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือด าเนินการเลือกต้ัง นายก เลือกต้ังผู้บริหาร 300,000 800,000 800,000 600,000 600,000 1 คร้ัง ด าเนินการเลือกต้ังเป็น ส านักปลัด
เทศมนตรี และสมาชิกสภา และสมาชิกสภา ไปตามวัตถุประสงค์
เทศบาล เทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบ และคุณภาพการ บุคลากรใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง ประชาชนได้รับบริการ ส านักปลัด
การให้บริการ ให้บริการประชาชน เทศบาล ท่ีมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้าง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 4 คร้ัง การปฏิบัติงานท่ีมีประ กองช่าง

สิทธิภาพ

5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พัฒนาบุคลากรของท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน 500,000 500,000    500,000    500,000    500,000    24 คร้ัง บุคลากรมีความสามารถ ทุกกอง
และพนักงานส่วนท้อง พนักงานท้องถ่ิน ในการปฏิบัติงาน
ถ่ิน

6 สนับสนุนบุคลากรตาม เพ่ือเพ่ิมความรู้และพัฒนา ผู้บริหาร สมาชิก 560,000 560,000    560,000    560,000    560,000    24 คร้ัง บุคลากรมีความสามารถ ทุกกอง
หลักสูตรท่ีปฏิบัติงาน บุคลากรของท้องถ่ิน พนักงาน และลูกจ้าง ในการปฏิบัติงาน
(ค่าธรรมเนียมและ ส่วนท้องถ่ิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ )

7 โครงการส่งเสริมความ เพ่ือเพ่ิมความรู้และพัฒนา พนักงานส่วนท้องถ่ิน 20,000 20,000      20,000      20,000      20,000      50 คน พนักงานมีความรู้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด
โปร่งใสตามหลักธรรมา บุคลากรของท้องถ่ิน
ภิบาลและคุณธรรม
จริยธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาระบบและคุณภาพ เว็ปไซต์ของเทศบาล 50,000    50,000      50,000      50,000      50,000      1 คร้ัง ประชาชนสามารถรับรู้ ส านักปลัด

เว็ปไซต์ของเทศบาล การให้บริการ ได้รับการพัฒนา ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เว็ปไซต์

9 จัดท าแผนท่ีภาษี และ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและ ในเขตเทศบาล 200,000 200,000    200,000    200,000    200,000    12 คร้ัง ทต.มีข้อมูลผู้เข้าข่ายเสีย กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน พัฒนาข้อมูลในระบบแผนท่ี ภาษีท่ีเป็นปัจจุบันสามารถ

และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน
ปัจจุบันและเป็นการเพ่ิมประ ถูกต้องเป็นธรรมและจัด
สิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เก็บได้เพ่ิมข้ึน ทต.มีรายได้
ท้องถ่ิน ท่ีสามารถน าไปพัฒนา

ท้องถ่ินมากข้ึน

10 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก 20,000    20,000      20,000      20,000      20,000      2 คร้ัง บุคลากรมีความสามารถ ส านักปลัด
แก่บุคลากรตาม พรบ. บุคลากรท้องถ่ิน พนักงาน และลูกจ้าง ในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลข่าวสารของทาง ส่วนท้องถ่ิน
ราชการ

11 ด าเนินการและอุดหนุน เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางศูนย์รวบ เทศบาลต าบลดงเจน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง เทศบาลต าบลดงเจน ทุกกอง
การด าเนินงานของศูนย์ รวมข้อมูลปัญหาความต้องการ มีสถานท่ีส าหรับ สามารถให้บริการข้อมูล
ปฏิบัติการร่วมในการ ของประชาชน เป็นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารและช่วยเหลือได้
ช่วงเหลือประชาชน ข่าวสาร และช่วย ประชาชนอย่างกว้าง
องค์กรปกครองส่วนท้อง เหลือประชาชน ขวาง ท่ัวถึง และสะดวก
ถ่ิน รวดเร็ว

รวม 11  โครงการ  -  - 2,490,000 2,990,000    2,990,000   2,790,000   2,790,000    -  -  -

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
       5.2  แผนงานงบกลาง  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ช าระหน้ีเงินต้น และ เพ่ือช าระหน้ีของเทศบาล ช าระหน้ีของ กสท. 2,800,000  2,800,000  2,800,000 2,800,000  2,800,000  1 คร้ัง หน้ีของเทศบาลลดลง ส านักปลัด

ช าระดอกเบ้ีย กสท. พร้อมดอกเบ้ีย

2 ค่าสมทบและบ ารุง เพ่ือเป็นค่าสมทบและบ ารุง สันนิบาต , กบท. 1,500,000  1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000  12 คร้ัง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ส านักปลัด
สปสช. , และประกัน ภาพมากข้ึน กองคลัง

สังคม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 เงินช่วยพิเศษเก่ียวกับ เพ่ือเป็นเงินช่วยพิเศษของข้า พนักงานส่วนท้องถ่ิน -         20,000 20,000 20,000 20,000  3 คร้ัง ได้ด าเนินการตามวัตถุ ส านักปลัด

ศพ ราชการส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง ลูกจ้าง และพนัก ประสงค์ท่ีต้ังไว้
ประจ า และพนักงานจ้าง งานจ้าง

4 เงินท าขวัญ เพ่ือเป็นเงินค่าท าขวัญ พนักงานลูกจ้าง -         50,000      50,000      50,000      50,000      2 คร้ัง ได้ด าเนินการตามวัตถุ ส านักปลัด
ราชการส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง มีขวัญก าลังใจ ประสงค์ท่ีต้ังไว้
ประจ า และพนักงานจ้าง ในการท างาน

5 เงินเก่ียวกับศพข้าราช เพ่ือเป็นเงินค่าท าขวัญ พนักงานส่วนท้องถ่ิน -         30,000      30,000      30,000      30,000      1 คร้ัง ได้ด าเนินการตามวัตถุ ส านักปลัด
การหรือพนักงานส่วน ราชการส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง ลูกจ้าง และพนัก ประสงค์ท่ีต้ังไว้
ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ ประจ า และพนักงานจ้าง งานจ้าง
พนักงานจ้าง ซ่ึงถือแก่
ความตามในระหว่าง
เดินทางไปราชการ

6 เงินช่วยเหลือค่าครอง เพ่ือเป็นค่าช่วยเหลือค่าครอง พนักงานส่วนท้องถ่ิน -         30,000 30,000 30,000 30,000 12 คร้ัง ได้ด าเนินการตามวัตถุ ส านักปลัด
ชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) ชีพผู้รับช านาญ ประสงค์ท่ีต้ังไว้

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 เงินเกษียณอายุก่อน เพ่ือเป็นเงินเกษียณอายุก่อน พนักงานส่วนท้องถ่ิน -         20,000      20,000      20,000      20,000      12 คร้ัง ได้ด าเนินการตามวัตถุ ส านักปลัด

ก าหนด ก าหนด ประสงค์ท่ีต้ังไว้

รวม 7  โครงการ  -  - 4,300,000 4,450,000    4,450,000   4,450,000   4,450,000    -  -  -

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 3,837,000    2 3,837,000    2 3,837,000    2 3,837,000    2 3,337,000    10 18,685,000    

รวม 2 3,837,000   2 3,837,000   2 3,837,000   2 3,837,000   2 3,337,000   10 18,685,000   
รวมท้ังส้ิน 2 3,837,000   2 3,837,000   2 3,837,000   2 3,837,000   2 3,337,000   10 18,685,000   

แบบ ผ.01(ผ.02/1)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลดงเจน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือเป็นถนนโครงข่ายเช่ือม ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 3,337,000  3,337,000  3,337,000  3,337,000  3,337,000  1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย อบจ.พะเยา

ม.3 ต.ดงเจน เช่ือม ม.1 การจราจรระหว่าง ต.ดงเจน ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
ต.แม่อิง ต าบลแม่อิง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 5,600 ตร.ม.

2 โครงการซ่อมแซมถนนหิน เพ่ือเป็นถนนโครงข่ายเช่ือม ถนนหินคลุกบดอัด กว้าง 4 ม. 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย อบจ.พะเยา
คลุก เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร การจราจรระหว่าง ต.ดงเจน ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
ระหว่าง ม. 4 ต.ดงเจน ต าบลแม่อิง  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

เช่ือม ม.2 ต.แม่อิง  2,800 ตร.ม.

รวม 2  โครงการ  -  - 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

   1.1 แผนงานสาธารณสุข 10 90,000           3 1,210,000    4 3,210,000     4 3,210,000      4 3,210,000      25 6,510,000      
   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 72,000           8 559,000       11 665,000       9 204,000        9 634,000        48 941,000         
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 302,000         5 5,485,000    6 5,468,000     6 5,468,000      6 5,451,000      42 11,238,000    

   1.4 แผนงานการศึกษา 4 26,000           1 70,000        2 95,000         2 95,000          2 95,000          11 216,000         

รวม 44 490,000        17 7,324,000   23 9,438,000    21 8,977,000    21 9,390,000    126 18,905,000   

แบบ ผ.01(ผ.03)
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลดงเจน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน รถพยาบาล(รถตู้) -             -             2,000,000    2,000,000    2,000,000    กองสาธารณสุข

และขนส่ง การปฏิบัติงาน ปริมาณกระบอก และส่ิงแวดล้อม
สูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90
กิโลวัตต์
จ่านวน 1 คัน

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้กระจกบาน ตู้กระจกบานเล่ือน 12,000        -             -             -             -             กองสาธารณสุข
เล่ือนสามช้ัน ขนาด 5 ฟุต ขนาด 5 ฟุต และส่ิงแวดล้อม

จ่านวน 2 ตู้

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทดงเจน

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล โทรทัศน์ LED TV 15,000        -             -             -             -             กองสาธารณสุข

และเผยแพร่ อี ดี (LED TV) ขนาด จ่านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
40 น้ิว

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล โทรทัศน์ LED TV 20,000        -             -             -             -             กองสาธารณสุข
และเผยแพร่ อี ดี (LED TV) แบบ แบบ Smart TV และส่ิงแวดล้อม

 Smart TV ขนาด 40 น้ิว จ่านวน 1 เคร่ือง

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000        -             -             -             -             กองสาธารณสุข

บุ๊ก ส่าหรับประมวลผล จ่านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส่านักงาน เก้าอ้ีส่านักงาน 12,000        -             -             -             -             กองสาธารณสุข

แบบมีพนักพิง แบบมีพนักพิง และส่ิงแวดล้อม

จ่านวน  4 ตัว

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส่ารองไฟ เคร่ืองส่ารองไฟ 10,000        -             -             -             -             กองสาธารณสุข

ขนาด 800 VA จ่านวน 4 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก เคร่ืองพ่นหมอกควัน -             180,000      180,000      180,000      180,000      กองสาธารณสุข
ควัน ปริมาณการฉีดพ่นน่้า จ่านวน 3 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
ยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ช่ัวโมง ถังบรรจุน่้ายาไม่น้อย
กว่า 6 ลิตร และก่าลังเคร่ือง
ยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ -             1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    กองสาธารณสุข
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร จ่านวน 1 คัน และส่ิงแวดล้อม
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า
6,000 ซีซี หรือก่าลัง 
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง
เทท้าย และแบบอัดท้าย

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -             30,000        30,000        30,000        30,000        กองสาธารณสุข
คอมพิวเตอร์ ส่าหรับงาน จ่านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม
ประมวลผล แบบท่ี 2
(ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า
19 น้ิว)

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารชนิด 18,000        30,000        30,000        30,000        30,000        กองคลัง

ชนิดสองบาน สองบาน จ่านวน ส่านักปลัด
5 หลัง

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด เคร่ืองพิมพ์ 20,000        -             -             -             -             ส่านักปลัด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี  จ่านวน 1 เคร่ือง

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร พัดลมโคจร 24,000        -             -             -             -             ส่านักปลัด
ขนาด 16 น้ิว จ่านวน 12 เคร่ือง

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล โทรทัศน์ LED TV -             -             75,000        75,000        75,000        ส่านักปลัด
และเผยแพร่ อี ดี (LED TV) แบบ แบบ Smart TV กองคลัง

 Smart TV ขนาด 40 น้ิว จ่านวน 3 เคร่ือง

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส่านักงาน เก้าอ้ีส่านักงาน -             36,000        36,000        36,000        36,000        กองคลัง

แบบมีพนักพิง มีขนาดไม่ แบบมีพนักพิง

น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. จ่านวน  8 ตัว

ลึก 55 ซม. สูง95-104 ซม.

หรือสูงกว่า

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก -             -             21,000        -             -             ส่านักปลัด

บุ๊ก ส่าหรับประมวลผล จ่านวน 1 เคร่ือง

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -             90,000        90,000        90,000        90,000        ส่านักปลัด
คอมพิวเตอร์ ส่าหรับงาน จ่านวน 3 เคร่ือง กองคลัง
ประมวลผล แบบท่ี 2
(ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า
19 น้ิว)

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด ตู้เย็น 10,000        -             10,000        -             -             ส่านักปลัด
งานครัว 7 คิวบิกฟุต จ่านวน 2 ตู้ กองคลัง

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีแถว เก้าอ้ีแถวแบบ -             12,000        12,000        12,000        12,000        ส่านักปลัด
แบบ 3 ท่ีน่ัง 3 ท่ีน่ัง

จ่านวน 3 ชุด

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ -             37,000        37,000        37,000        37,000        ส่านักปลัด
ปรับอากาศ แบบติดผนัง

(ระบบ Inverter)

ขนาด 24,000 บีทียู

จ่านวน 1 เคร่ือง

วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ อุปกรณ์อ่านบัตร -             4,000          4,000          4,000          4,000          ส่านักปลัด

อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ แบบอเนกประสงค์

จ่านวน 5 เคร่ือง

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือชุดเคร่ือง ชุดเคร่ืองเสียงพร้อม -             200,000      200,000      200,000      200,000      ส่านักปลัด

เสียงพร้อมไมโครโฟนส่าหรับ ไมโครโฟนส่าหรับห้อง

ห้องประชุมสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล

ต่าบลดงเจน ต่าบลดงเจน

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือถังน่้าแบบ ถังน่้าแบบสเตนเลส -             150,000      150,000      150,000      150,000      ส่านักปลัด
สเตนเลส ขนาดบรรจุ จ่านวน 10 ใบ
2,000 ลิตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา
วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยวงเดือน เล่ือยวงเดือน 6,000          -             -             -             -             กองช่าง

การโยธา ไฟฟ้า แบบมือถือ จ่านวน 1 เคร่ือง
 ขนาด 8 น้ิว

25 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถจักร รถจักรยานยนต์ 41,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา และขนส่ง ยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จ่านวน 1 คัน

แบบเกียร์ธรรมดา

26 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา คอมพิวเตอร์ ส่าหรับงาน จ่านวน 1 เคร่ือง

ประมวลผล แบบท่ี 2
(ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า
19 น้ิว)

27 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ 75,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา แบบฉีดหมึกส่าหรับกระ จ่านวน 1 เคร่ือง

ดาษ A3 

28 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือมอเตอร์ มอเตอร์หินเจียร์ 7,000          -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา หินเจียร์ ขนาด 8 น้ิว จ่านวน 1 เคร่ือง

ท่ี แผนงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยฉลุ เล่ือยฉลุไฟฟ้า 7,000          -             -             -             -             กองช่าง

การโยธา ไฟฟ้า จ่านวน 1 เคร่ือง

30 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยองศา เล่ือยองศา 10,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา  ปรับองศา 10 น้ิว จ่านวน 1 เคร่ือง

31 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส่านักงาน เก้าอ้ีส่านักงาน -             9,000          9,000          9,000          9,000          กองช่าง

การโยธา แบบมีพนักพิง มีขนาดไม่ แบบมีพนักพิง

น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. จ่านวน  2 ตัว

ลึก 55 ซม. สูง95-104 ซม.

หรือสูงกว่า

32 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร เก้าอ้ีส่านักงาน -             17,000        17,000        17,000        17,000        กองช่าง

การโยธา แบบมีพนักพิง มีขนาดไม่ แบบมีพนักพิง

น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. จ่านวน  2 ตัว

ลึก 55 ซม.สูง100-115ซม.

หรือสูงกว่า

งบประมาณและท่ีผ่านมา
วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองสกัดคอนกรีต 20,000        -             -             -             -             กองช่าง

การโยธา สกัดคอนกรีต จ่านวน 1 เคร่ือง

34 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้เช่ือม ตู้เช่ือม 20,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา 3 ระบบ จ่านวน 1 เคร่ือง

35 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท่า เคร่ืองท่าน่้าร้อน 26,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา ครัว น่้าร้อน-น่้าเย็น แบบต่อท่อ น่้าเย็น จ่านวน 

ขนาด 2 ก็อก 1 เคร่ือง

36 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือพัดลม พัดลม 20,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา ขนาด 22 น้ิว จ่านวน 2 เคร่ือง

37 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ เล่ือยยนต์ไฟฟ้า 20,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา ไฟฟ้า จ่านวน 1 เคร่ือง

38 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือป๊ัมลม ป๊ัมลม 20,000        -             -             -             -             กองช่าง
การโยธา ขนาด 40 ลิตร (เคร่ืองอัด จ่านวน 1 เคร่ือง

อากาศ)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล โทรทัศน์ LED TV -             -             25,000        25,000        25,000        กองช่าง

การโยธา และเผยแพร่ อี ดี (LED TV) แบบ แบบ Smart TV

 Smart TV ขนาด 40 น้ิว จ่านวน 1 เคร่ือง

40 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถจักร รถจักรยานยนต์ -             42,000        42,000        42,000        42,000        กองช่าง
และการโยธา และขนส่ง ยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จ่านวน 1 คัน

แบบเกียร์ธรรมดา

41 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก รถบรรทุก(ดีเซล) -             1,375,000    1,375,000    1,375,000    1,375,000    กองช่าง
และการโยธา และขนส่ง (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่า จ่านวน 1 คัน
กว่า 4,000 ซีซี หรือก่าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า
105 กิโลวัตต์

42 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถขุดตีน รถขุดตีนตะขาบ -             4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    กองช่าง
และการโยธา ตะขาบขนาด 120 แรงม้า จ่านวน 1 คัน

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000        -             -             -             -             กองการศึกษา

เตอร์ ส่าหรับส่านักงาน จ่านวน 1 ชุด

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว)

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล โทรทัศน์ LED TV -             -             25,000        25,000        25,000        กองการศึกษา
และเผยแพร่ อี ดี (LED TV) แบบ แบบ Smart TV

 Smart TV ขนาด 40 น้ิว จ่านวน 1 เคร่ือง

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด ตู้เย็น 10,000        -             -             -             -             กองการศึกษา
งานครัว 7 คิวบิกฟุต จ่านวน 1 ตู้

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะสเตน โต๊ะสเตนเลสแท้ท้ัง -             70,000        70,000        70,000        70,000        กองการศึกษา
เลสแท้ท้ังตัว หน้าปัดเงา ตัว จ่านวน 20 ตัว
ขา 1.2 น้ิว หน้าโต๊ะหนา
0.5 มิล ขอบโต๊ะหนา 4 ซม.
ขนาด75x150x75 ซม.

490,000     7,192,000   9,348,000   9,317,000   9,317,000   

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม    46   โครงการ

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค์




