
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)

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 

  และวัฒนธรรม

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป -      -             1 371,000        1 371,000        1 371,000         1 371,000         4 1,484,000       

รวม -     -              1 371,000       1 371,000       1 371,000       1 371,000       4 1,484,000      

แบบ ผ.01(ผ.02)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ีนแปลง ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลดงเจน

รวม 5 ปี



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางซุมเฉลิม เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ ประชาชนในเขต -           371,000     371,000     371,000     371,000    1 แหง ประชาชนไดแสดงความ สาํนักปลัด

พระเกียรติพระราชพิธีบรม สถาบันพระมหากษัตริย เทศบาล จงรักภักดีตอสถาบันฯ

ราชาภิเษก ขนาดเล็ก

พุทธศกัราช 2562

รวม 1  โครงการ  -  - -           371,000    371,000    371,000    371,000    -  -  -

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการใหความรูดาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและการ ประชาชนและนัก -           20,000       20,000       20,000 20,000 16 ประชาชนและนักเรียน สํานักปลัด

จราจร และกฏหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรียนในเขตเทศบาล หมูบาน ใหมีความรูและปฏิบัติ

สําหรับประชาชน อยางถูกตอง ตําบลดงเจน ไดถูกตอง

และนักเรียน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.3  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของเด็ก เด็กและเยาวชน 100,000     100,000     100,000     100,000 100,000 1 ครั้ง เด็กและเยาวชนไดทํา กองการศึกษา

และเยาวชน ในเขตเทศบาล กิจกรรมรวมกัน

2 จัดซื้อสื่อการเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการ ศูนยพัฒนาเด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนมีความรู กองการศกึษา

การสอนใหแกศูนย ศึกษา เล็กวัดเชียงหมั้น เพ่ิมขึ้น

พัฒนาเด็กเล็ก และบานเจน

3 กอสราง ศูนยพัฒนา เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหได ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก -           2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000 1 แหง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

เด็กเล็ก รวมถึง ปรับ มาตรฐาน ในเขตเทศบาล ที่สมวัย

ปรุง ตอเติม และถมดิน

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการสงเสริมรักการ เพ่ือปรับปรุงท่ีอานหนังสือ ภานในเขตเทศบาล 100,000     100,000     100,000     100,000 100,000 16 หมู ประชาชนมีความรูเพ่ิม กองการศึกษา

อาน และปรับปรุงท่ี พิมพ ตําบลดงเจน บาน ขึ้น

อานหนังสือพิมพ

5 โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือพัฒนาเด็กเยาวชนในเขต เด็ก เยาวชน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      1 ครั้ง เด็กเยาวชน ไดรับ กองการศกึษา

ในเขตเทศบาล เทศบาล ในเขตเทศบาล การพัฒนา

6 คาจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 200,000 200,000 200,000 30,000 2 แหง เด็กมีวัสดุในการเรียน กองการศึกษา

(รายหัว) การสอนใหแกเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล การสอน

7 โครงการอบรมการดูแล เพ่ือพัฒนาผูดูแลเด็ก และผู ผูดูแลเด็ก และผู 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 2 ครั้ง ผูดูแลเด็กและผูปกครอง กองการศึกษา

เด็กปฐมวัยสําหรับผู ปกครองในการดูแลเด็ก ปกครอง ไดเรียนรูการดูแลเด็ก

ปกครองและผูดูแลเด็ก

8 โครงการฝกอบรม และ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ ครู บุคลากร ทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง การศกึษามีประสิทธิ กองการศึกษา

ศึกษาดูงานดานการ ศึกษา การศกึษา และผู ภาพเพ่ิมมากขึ้น

ศึกษา เกี่ยวของ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาความรู ความ เด็ก เยาวชน ใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพการ กองการศกึษา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน สามารถ เขตเทศบาล ศึกษามากขึ้น

10 อบรมบุคลากรการ เพ่ือพัฒนาความรูความ บุคลากรการศกึษา 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 1 ครั้ง ปฏิบัติเกิดประโยชน กองการศึกษา

ศึกษา สามารถ ตอองคกร

11 จัดซ้ืออาหารเสริมนม เพ่ือจัดหาอาหารเสริมนม ศนูยเด็กเล็กและ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 2 ครั้ง เด็กไดรับอาหารเสริมนม กองการศกึษา

โรงเรียนประถมใน ครบทุกคน

เขตเทศบาล

12 สนับสนุนคาใชจาย เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน โรงเรียนและศูนย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2 ครั้ง เด็กนักเรียนไดรับอาหาร กองการศกึษา

การบริหารสถานศกึษา เด็กเล็กในเขต กลางวันครบทุกคน

(อาหารกลางวัน) เทศบาล

13 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให โรงเรียนและศูนย 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 2 ครั้ง เด็กนักเรียนไดรับอาหาร กอง

กลางวนั เด็กนักเรียน เด็กเล็กในเขต กลางวนัครบทุกคน การศกึษา

เทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 อุดหนุนโครงการปองกัน เพ่ือเปนการปองกันปญหา โรงเรียนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 4 มีการปองกันปญหา กองการศึกษา

และแกไขปญหายาเสพ ยาเสพติด เทศบาล โรงเรียน ยาเสพติดในสถาน

ติดในสถานศึกษา ศึกษา

15 อุดหนุนโครงการสงเสริม เพ่ือสงเสริมทักษะวิชาการ โรงเรียนใน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 4 เด็กมีทักษะทางวิชาการ กองการศกึษา

ทักษะทางวิชาการ ใหแกเด็ก เขตเทศบาล โรงเรียน มากขึ้น

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.4  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปองกันโรค เพ่ือใหความรูแกประชาชนใน ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16 ประชาชนมีความรูใน กอง

เอดส การปองกันโรคเอดส ในเขตเทศบาล หมูบาน การปองกันโรค สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

2 อบรมใหความรูสําหรับ เพ่ืออบรมใหความรูดานอาหาร ผูประกอบการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 16 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กอง

ผูประกอบการรานคา แกผูประกอบการ ดานอาหารในเขต หมูบาน ปลอดภัย สาธารณสุข

รานอาหาร แผงลอย เทศบาล และ

สิ่งแวดลอม

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการพัฒนา เพ่ือใหบริการชวยฟนคืนชีพ จํานวน 1 หนวย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ผูปวยมีความปลอดภัย กอง

ศักยภาพหนวยบริการ และสงตอผูปวย และพนักงาน สาธารณสุข

กูชีพกูภัย 15 คน และ

สิ่งแวดลอม

4 สงเสริมสุขภาพ และ เพ่ือสงเสริมสุขภาพ เดก็ เด็ก เยาวชน ผูสูง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000      16 ภาวะความเสี่ยงตอ กอง

ปองกันโรคติดตอ และ เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ อายุ คนพิการ ผูติด หมูบาน ปญหาสุขภาพลดลง สาธารณสุข

ไมติดตอ และติดเช้ือ แบบองครวม เชื้อ และประชาชน และ

ในเขตเทศบาลตําบล สิ่งแวดลอม

ดงเจน

5 การดําเนินการควบคุม เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา ประชาชนในเขต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 16 ประชาชนไดรับความ กอง

และการปองกันโรคพิษ เทศบาลตําบล หมูบาน ปลอดภัย สาธารณสุข

สุนัขบา ตามโครงการ ดงเจน และ

สัตวปลอดโรค คน สิ่งแวดลอม

ปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 การดําเนินการสํารวจ เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16 ประชาชนไดรับความ กอง

ขอมูลสัตว และขึ้น เทศบาลตําบล หมูบาน ปลอดภัย สาธารณสุข

ทะเบียนสัตว โครงการ ดงเจน และ

โรคพิษสุนัขบา สิ่งแวดลอม

7 การดําเนินการปองกัน เพ่ือดําเนินการปองกัน และ ประชาชนในเขต -           40,000 40,000 40,000 40,000 16 ประชาชนไดรับความ กอง

และแกไขปญหาโรค แกไขปญหาโรคขาดสารไอโอ เทศบาลตําบล หมูบาน ปลอดภัย สาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนอยาง ดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน ดงเจน และ

เขมแข็งและยั่งยืน สิ่งแวดลอม

8 อุดหนุนโครงการรณรงค ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กอง

ดานสุขภาพโดย อสม. เขตเทศบาล สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

9 อุดหนุน อสม.และ อถล. เพ่ือสงเสริมสุขภาพ และปอง 16 หมูบาน ในเขต 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 16 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กอง

ในการดําเนินงานดาน กันโรคในชุมชน เทศบาล หมูบาน สาธารณสุข

สาธารณสุขในชุมชน และ

สิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 อุดหนุนสําหรับการดํา เพ่ือสนับสนุนการใหบริการ ประชาชนในเขต 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 16 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กอง

เนินงานตามแนวทาง ดานสาธารณสุข เทศบาลตําบลดงเจน หมูบาน สาธารณสุข

โครงการพระราชดําริ และ

ดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม

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

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเสริมการดําเนินชีวิต เพ่ือดําเนินชีวิตตามปรัชญา ในเขตเทศบาล 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000      16 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม สํานักปลัด

ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หมูบาน และสามารถลดราย

เศรษฐกิจพอเพียง จาย

2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ประชาชนจํานวน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      16 มีความรูเพ่ิมเติม ทันตอ สํานักปลัด

ทางเศรษฐกิจ(สมาคมอาเซยีน) 16 หมูบานในเขต หมูบาน เหตุการณ

เทศบาล

3 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะ สมาชิก อสม. 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000    1 ครั้ง การบริหารจัดการขยะ กอง

อถล. และองคกร อสม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ อถล. มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

ในการจัดการขยะ และ

สิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการครอบครัวอบ เพ่ือขยายโอกาสและความ ประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000      16 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัด

อุน ชุมชนเขมแข็ง คุมครองทางสังคม ในเขตเทศบาล หมูบาน และขยาโอกาสใหกับ

ครอบครัว

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

โครงการท่ี

งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดงานประเพณีแห เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม วัดในเขตเทศบาล 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

เทียนเขาพรรษา และประเพณี ตําบลดงเจน การอนุรักษประเพณี

อันดีงาม

2 โครงการบวชภาค เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม เยาวชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

ฤดูรอน และประเพณี เทศบาล การอนุรักษประเพณีอัน

ดีงาม

3 จัดงานประเพณี เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

สงกรานต และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษประเพณีอัน

ดีงาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 จัดงานประเพณีลอย เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

กระทง และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษประเพณีอัน

ดีงาม

5 จัดทําขบวนแหเขารวม เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

ประเพณีบวงสรวงพอ และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษประเพณีอัน

ขุนงําเมือง ดีงาม

6 จัดงานสืบสาน ประเพณี เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 10 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศกึษา

วัฒนธรรม และวันสํา และประเพณี เชน งานประ เขตเทศบาล กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน

คัญทางศาสนาประจํา เพณีพระครูวรรณรังสี งานประ ดีงามของทองถ่ิน

หมูบาน และในศูนย เพณีสรงนํ้าพระธาตุปูปอ

พัฒนาเด็กเล็ก เปนตน

7 แขงขันกีฬาดอกเปาคัพ เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการ ประชาชนใน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเลนกีฬา กองการศกึษา

กีฬา เขตเทศบาล เพื่อสุขภาพ

8 สงเสริมนักกีฬาเขารวม เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการ ประชาชนใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 5 ครั้ง ประชาชนไดเลนกีฬา กองการศกึษา

การแขงขันดานกีฬา กีฬา เขตเทศบาล เพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 อุดหนุนโครงการงาน เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนใน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

ประเพณีสงกรานต และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษประเพณีอัน

ดีงาม

10 อุดหนุนโครงการงาน เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนใน 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง และประเพณี เขตเทศบาล การอนุรักษประเพณีอัน

ดีงาม

11 อุดหนุนโครงการสงเสริม เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะ โรงเรียนในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง นักเรียนไดรับการสงเสริมกองการศึกษา

ทักษะดานกีฬา ดานกีฬา เทศบาล ทักษะดานกีฬา

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.7  แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กองทุนหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนการบริการดาน ประชาชนในเขต 310,000     310,000     310,000     310,000 310,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

สุขภาพเทศบาลตําบล สาธารณสุข เทศบาล อนามัยท่ีแข็งแรง

ดงเจน

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนคาเงินสนับสนุน ผูสูงอายุ 16,076,000 16,076,000 16,076,000 16,076,000 16,076,000 12ครั้ง ผูสูงอายุมีคุณภาพ สํานักปลัด

ตามโครงการสรางหลักประกัน ในเขตเทศบาล ชีวิตท่ีดี

รายไดแกผูสูงอายุ

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนตาม ผูพิการ 3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 12ครั้ง ผูพิการในเขตเทศบาล สํานักปลัด

โครงการสนับสนุนการเสริม ในเขตเทศบาล ตอป ตําบลดงเจน มีความ

สรางสวัสดิการทางสังคมใหแก เปนอยูท่ีดีขึ้น

คนพิการหรือทุพลภาพ

วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย ผูปวยเอดส 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 12ครั้ง ผูปวยเอดสมีคุณภาพ สํานักปลัด

เอดส ในเขตเทศบาล . ตอป ชีวิตที่ดี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป -      -               -      -             3 128,000       3 128,000        3 128,000        9 256,000         

   1.2 แผนงานการศึกษา -      -               5 52,000        6 93,000         6 93,000          6 93,000          23 186,000         

รวม -     -              5 52,000       9 221,000      9 221,000       9 221,000       32 442,000       

แบบ ผ.01(ผ.03)

บัญชีสรุปบญัชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1

เทศบาลตําบลดงเจน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน สายดับเพลิง ขนาด -             -             50,000        50,000        50,000        สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน 1.5 นิ้ว ยาว 20 ม.

ขอตอทองเหลือง

จํานวน 4 เสน

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน หัวฟอก หัวฉีดชนิด -             -             60,000        60,000        60,000        สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน ปรับฝอย 4 จังหวะ 

ตั้งแต 30-60-90-

125 GPM ตาม

มาตรฐาน BS 336

จํานวน 4 หัว

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน -             -             18,000        18,000        18,000        สํานักปลัด

แบบมีพนักพิง มีขนาดไม แบบมีพนักพิง

นอยกวา กวาง 55 ซม. จํานวน  4 ตัว

ลึก 55 ซม. สูง95-104 ซม.

หรือสูงกวา

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1

เทศบาลตําบลทดงเจน

ท่ี แผนงาน



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร พัดลมโคจร -             12,000        12,000        12,000        12,000        กองการศึกษา

ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิว เครื่องคอมพิวเตอร -             16,000        16,000        16,000        16,000        กองการศึกษา

เตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

(จอขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว)

6 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพ่ือจัดซื้อตูเย็น ขนาด ตูเย็น -             10,000        10,000        10,000        10,000        กองการศึกษา

งานครัว 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือเปนคาจัดซื้อรถจักร รถจักรยานยนต -             -             41,000        41,000        41,000        กองการศึกษา

และขนสง ยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 คัน

แบบเกียรธรรมดา

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซื้อตู 4 ชอง ตู 4 ชองบานเปด -             8,000          8,000          8,000          8,000          กองการศึกษา

บานเปดกุญแจ ขนาด กุญแจ 

420x290x1,150 mm จํานวน 8 ตัว

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูล็อกเกอร ตูล็อกเกอรไม 3 -             6,000          6,000          6,000          6,000          กองการศึกษา

ไม 3 บานประตูพรอมกุญแจ บานประตู และชั้น

ล็อกประตู และชั้นวาง วาง จํานวน 4 ตัว

ขนาด 80x30x35 ซม.

-            52,000       221,000     221,000     221,000     รวม    9   โครงการ

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา


