
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)

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             -       -              22 16,485,800    22 16,485,800     22 16,485,800     66 49,457,400     

รวม -     -              -       -             22 16,485,800   22 16,485,800   22 16,485,800   66 49,457,400    

รวมทั้งสิ้น -     -              -      -             22 16,485,800   22 16,485,800   22 16,485,800   66 49,457,400    

แบบ ผ.01(ผ.02)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่นแปลง ฉบับที่ 3

เทศบาลตําบลดงเจน

รวม 5 ป



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            282,500     282,500     282,500     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยขางวัดทารอง ทางการคมนาคม การ ขางวัดทารอง หมูที่ 1 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 1 บานทารอง ขนสง เพ่ือความปลอด ต.แมอิง กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลแมอิง ภัย ในการเดินทาง  4.00ม. ยาว 120 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

480 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.สาย -          -            500,000     500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

สายบานสันปาตอม ทางการคมนาคม การ สันปาตอม หมูท่ี 4 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 4 บานกวานเหนือ ขนสง เพื่อความปลอด ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลดงเจน ภัย ในการเดินทาง  3.00ม. ยาว 277 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

831 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล                                                         

ดงเจน)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            500,000     500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 ทางการคมนาคม การ 2 เชื่อม ซอย 4 หมูท่ี 2 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 2 บานสันปาสัก ขนสง เพ่ือความปลอด ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลดงเจน ภัย ในการเดินทาง  4.00ม. ยาว 213 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

852 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            499,500     499,500     499,500     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยหลังโรงนํ้าเย็นจิตร ทางการคมนาคม การ หลังโรงนํ้าเย็นจิตร ความปลอดภัย และ

ไปบานทารอง ขนสง เพื่อความปลอด ไปบานทารอง หมูที่ 3 สะดวก

หมูท่ี 3 บานกวาน ภัย ในการเดินทาง ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย

ตําบลดงเจน  4.00ม. ยาว 212 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

848 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

5 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            249,300     249,300     249,300     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยขางบานนายดี ทางการคมนาคม การ บานนายดี  หมูท่ี 10 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 10 บานกวานเหนือ ขนสง เพื่อความปลอด ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลดงเจน ภัย ในการเดินทาง  4.00ม. ยาว 125 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

500 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

โครงการท่ี

งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            211,800     211,800     211,800     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยขางบานนายสุรพล ทางการคมนาคม การ บานนายสุรพล  เต็มสวัสดิ์ ความปลอดภัย และ

เต็มสวสัด์ิ ขนสง เพื่อความปลอด หมูท่ี 10 สะดวก

หมูท่ี 10 บานกวานเหนือ ภัย ในการเดินทาง ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย

ตําบลดงเจน  4.00ม. ยาว 90 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

360 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

7 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            499,500     499,500     499,500     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยโรงสีขาว ทางการคมนาคม การ โรงสีขาว หมูท่ี 5 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 5 บานเจน ขนสง เพ่ือความปลอด ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลดงเจน ภัย ในการเดินทาง  4.00ม. ยาว 212 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

848 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.สาย -          -            499,500     499,500     499,500     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

สายในหลง ทางการคมนาคม การ ในหลง หมูท่ี 7 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 7 บานแมอิงสันกลาง ขนสง เพ่ือความปลอด ต.แมอิง กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลแมอิง ภัย ในการเดินทาง  4.00ม. ยาว 212 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

848 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย 2 -          -            499,500     499,500     499,500     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอย 2 ไปบานทารอง ทางการคมนาคม การ ไปบานทารอง หมูท่ี 2 ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 2 บานแมอิงหลวง ขนสง เพ่ือความปลอด ต.แมอิง กวางเฉลี่ย สะดวก

ตําบลแมอิง ภัย ในการเดินทาง  4.00ม. ยาว 212 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

848 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบล

ดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือเปนการพัฒนาเสน กอสรางถนน คสล.ซอย -          -            483,400     483,400     483,400     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยขางวัดแมอิงหลวง ทางการคมนาคม การ ขางวดัแมอิงหลวง กวาง ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 7 ตําบลแมอิง ขนสง เพ่ือความปลอด เฉลี่ย 4.00 - 5.50 ม. สะดวก

ภัย ในการเดินทาง ยาว 182 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา

828 ตร.ม.(ตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบล

ดงเจน)

11 งานถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ เพ่ือเปนการพัฒนาเสน งานถนนหินคลุกเกลี่ย -          -            401,000     401,000     401,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร ทางการคมนาคม การ เรียบ เขาสูพื้นท่ีการ ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 9 บานสันปากอก ขนสง เพ่ือความปลอด เกษตร หมูที่ 9 ต.ดงเจน สะดวก

ตําบลดงเจน ภัย ในการเดินทาง กวาง 4.00 ม. ยาว

1,060.00 ม. หนาเฉลี่ย

0.15 ม. หรือมีปริมาณ

หินคลุกไมนอยกวา 

632.00 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล 

ตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 งานถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ เพ่ือเปนการพัฒนาเสน งานถนนหินคลุกเกลี่ย -          -            416,800     416,800     416,800     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร ทางการคมนาคม การ เรียบ เขาสูพื้นท่ีการ ความปลอดภัย และ

หมูท่ี 4 บานกวานเหนือ ขนสง เพื่อความปลอด เกษตร หมูท่ี 4 ต.ดงเจน สะดวก

ตําบลดงเจน ภัย ในการเดินทาง กวาง 4.00 ม. ยาว

900.00 ม. หนาเฉลี่ย

0.15 ม. หรือมีปริมาณ

หินคลุกไมนอยกวา 

540.00 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล 

ตําบลดงเจน)

13 งานถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ เพ่ือเปนการพัฒนาเสน งานถนนหินคลุกเกลี่ย -          -            330,000     330,000     330,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอย 1 หมูท่ี 2 ต.แมอิง ทางการคมนาคม การ เรียบ ซอย 1 หมูท่ี 2 ความปลอดภัย และ

เชื่อม หมูที่ 4 ต.ดงเจน ขนสง เพ่ือความปลอด ต.แมอิง เชื่อม หมูที่ 4 สะดวก

ภัย ในการเดินทาง ต.ดงเจน

กวาง 3.00 ม. ยาว

950.00 ม. หนาเฉลี่ย

0.15 ม. หรือมีปริมาณ

หินคลุกไมนอยกวา 

427.50 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล 

ตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการปรับปรุง และ เพ่ือบํารุงรักษา หรือซอมแซม ในเขตเทศบาล -          -            300,000     300,000     300,000     4 แหง มีความสะดวก ปลอดภัย กองชาง

ซอมแซมเมรุ ทรัพยสิน ของเทศบาล

15 โครบการปรับปรุง อาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารสาํนักงาน ปรับปรุงอาคารสํานักงาน -          -            300,000     300,000     300,000     1 แหง ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สํานักงานเทศบาล (อาคาร เทศบาล (อาคารหลังเกา) เทศบาลตําบลดงเจน

หลังเกา) ในการใหบริการประชาชน (หลังเกา)

(ตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลดงเจน)

16 โครบการปรับปรุง หองน้ํา เพ่ือปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน ปรับปรุงหองน้ําสํานักงาน -          -            100,000     100,000     100,000     1 แหง ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สํานักงานเทศบาล (อาคาร เทศบาล (อาคารหลังเกา) เทศบาลตําบลดงเจน

หลังเกา) ในการใหบริการประชาชน (หลังเกา)

(ตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            2,000,000   2,000,000   2,000,000   1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 1 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี 1 พอเพียง

ตําบลแมอิง ตําบลแมอิง

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิภาค

กําหนด)

18 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเสนทางการคมนาคม กอสราถนน คสล. 4,840,000   4,840,000   4,840,000   1 แหง ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

หมูท่ี 1บานทารอง เช่ือม การขนสง เพ่ือความปลอดภัย หมูท่ี 1 บานทารอง เช่ือม ปลอดภัย

หมูท่ี 2 บานแมอิงหลวง ในรการเดินทาง หมูที่ 2 บานแมอิง

ตําบลแมอิง กวาง 4.00 ม. ยาว

2,053 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

8,212.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเสนทางการคมนาคม กอสรางถนน คสล. -            1,785,000   1,785,000   1,785,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยหนาบานนายเสนอ การขนสง เพ่ือความปลอดภัย ซอยหนาบานนายเสนอ ปลอดภัย

เปงนวล หมูท่ี 3 บานสันตน ในรการเดินทาง เปงนวล หมูท่ี 3 ต.แมอิง

ตุม ต.แมอิง กวาง 4.00 ม. ยาว 

756.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

3,024.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

20 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา 128,000     128,000     128,000     1 แหง นํ้าไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. พรอมฝาปด คสล. คสล. พรอมฝาปด คสล.

ขางอาคารกลุมแมบาน ขางอาคารกลุมแมบาน

หมูท่ี 3 ต.ดงเจน หมูที่ 3 ต.ดงเจน 

ปากราง กวาง 0.30 ม.

 ยาว 63.00 ม. หนา 

0.16 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการกอสรางสะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางการคมนาคม กอสรางสะพาน คสล. -            1,480,000   1,480,000   1,480,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ขามรองธง หมูท่ี 3 การขนสง เพ่ือความปลอดภัย ขามรองธง หมูที่ 3 ปลอดภัย

ต.ดงเจน ในการเดินทาง  ต.ดงเจน ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 ม. 

ยาว 22.00 ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

22 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา 180,000     180,000     180,000     1 แหง นํ้าไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. พรอมฝาปด คสล. คสล. พรอมฝาปดราง

หลังตลาดสดเชียงหมั้น คสล. หลังตลาดสดเชียง

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมั้น หมูท่ี 13 ต.

ดงเจน ปากราง กวาง 

0.30 ม. ยาว 85.00 ม.

หนา 0.10 ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

รวม 22  โครงการ  -  - -            -              16,485,800   16,485,800   16,485,800    -  -  -

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 -      -               -      -             5 460,000       5 460,000        5 460,000        15 1,380,000      

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -               -      -             2 1,820,000     2 1,820,000      2 1,820,000      6 5,460,000      

   1.3 แผนงานสาธารณสุข -      -               -      -             2 3,500,000     2 3,500,000      2 3,500,000      6 10,500,000    

   1.4 แผนงานการศึกษา -      -               -      -             2 21,000         2 21,000          2 21,000          6 63,000          

รวม -     -              -      -            11 5,801,000    11       5,801,000    11 5,801,000    33 17,403,000   

แบบ ผ.01(ผ.03)

บัญชีสรุปบญัชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3

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 ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่อง เครื่องปรับอากาศ -             -             40,000        40,000        40,000        สํานักปลัด

ปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืน หรือ

แบบแขวน

ขนาด 26,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิงนอกสถานที่ -             -             150,000      150,000      150,000      สํานักปลัด

นอกอาคาร ประกอบดวย จํานวน 3 ชุด

เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา

ถุงมือ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ

50,000 บาท 

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องทํา เครื่องทําน้ําเย็น -             -             10,000        10,000        10,000        สํานักปลัด

ครัว นํ้าเย็นสแตนเลส สแตนเลส

จํานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดเครื่อง ชุดเครื่องเสียงพรอม -             -             250,000      250,000      250,000      สํานักปลัด

เสียงพรอมไมโครโฟนสําหรับ ไมโครโฟนสําหรับ

หองประชุมสภาเทศบาล หองประชุมสภาเทศ

ตําบลดงเจน บาลตําบลดงเจน

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทร เครื่องโทรสาร 10,000        10,000        10,000        สํานักปลัด

สาร จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก รถบรรทุก (ดีเซล) -             -             1,100,000    1,100,000    1,100,000    กองชาง

และการโยธา และขนสง (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ขนาด 3 ตัน 6 ลอ

ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํา จํานวน 1 คัน

กวา 3,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

80 กิโลวตัต

7 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเปนคาจัดซื้อโคมไฟ โคมไฟสาธารณะชนิด 720,000      720,000      720,000      กองชาง

และการโยธา สาธารณะชนิดโคมไฟ LED โคมไฟ LED ขนาด

ขนาด 60 วัตต พรอมอุปกรณ 60 วัตต พรอมอุปกรณ

ครบชุด จํานวน 60 ชุด ๆ ละ ครบชุด

12,000 บาท จํานวน 60 ชุด

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ 2,500,000    2,500,000    2,500,000    กองสาธารณสุข

และขนสง ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร จํานวน 1 คัน และสิ่งแวดลอม

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโล

วัตต แบบเปดขางเททาย และ

แบบอัดทาย

9 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    กองสาธารณสุข

และขนสง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร จํานวน 1 คัน และสิ่งแวดลอม

กระบอกสูบไมต่ํากวา 

 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโล

วัตต แบบเปดขางเททาย 

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน 9,000          9,000          9,000          กองการศึกษา

แบบมีพนักพิง มีขนาดไม แบบมีพนักพิง

นอยกวา กวาง 55 ซม. จํานวน 2 ตัว

ลึก 55 ซม. สูง 95-104 ซม.

หรือสูงกวา

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือโตะสํานักงาน โตะสํานักงาน 12,000        12,000        12,000        กองการศึกษา

ขนาด 4 ฟุต ขนาดไมนอย ขนาด 4 ฟุต

กวา 120x66x75 ซม. จํานวน 2 ตัว

-            -            5,801,000   5,801,000   5,801,000   รวม    11   โครงการ

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา


