
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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             -       -              14 4,384,407     14 4,384,407      14 4,384,407      42 13,153,221     

   1.2 แผนงานเกษตร -      -             -       -              1 100,000        1 100,000         1 100,000         3 300,000         

รวม -     -              0 -             15 4,484,407    15 4,484,407     15 4,484,407     45 13,453,221    

แบบ ผ.01(ผ.02)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔

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 ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 4 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี 4 พอเพียง

ตําบลดงเจน ตําบลดงเจน

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

2 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 5 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี 5 พอเพียง

ตําบลดงเจน ตําบลดงเจน

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 11 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี11 พอเพียง

ตําบลดงเจน ตําบลดงเจน

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

4 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 12 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี12 พอเพียง

ตําบลดงเจน ตําบลดงเจน

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

5 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 1 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี1 พอเพียง

ตําบลแมอิง ตําบลแมอิง

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 2 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี2 พอเพียง

ตําบลแมอิง ตําบลแมอิง

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

7 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            365,107     365,107     365,107     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 3 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี 3 พอเพียง

ตําบลแมอิง ตําบลแมอิง

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

8 อุดหนุนขยายเขตประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตประปา -          -            300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชอยาง กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 7 แคลนน้ํา สวนภูมิภาค หมูท่ี 7 พอเพียง

ตําบลแมอิง ตําบลแมอิง

(ตามแบบแปลนการ

ประปาสวนภูมิ

ภาคกําหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            530,200     530,200     530,200     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอย 2 ถึง ซอย 4 เดินทาง ซอย 2 ถึง ซอย 4 ปลอดภัย

หมูท่ี 2 ต.ดงเจน หมูที่ 2 ต.ดงเจน

กวาง 4.00 ม. ยาว

213.00 ม.หนา 0.15 ม.

ไหลทางลูกรัง

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

852 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

10 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            526,100     526,100     526,100     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอยโรงสีขาว เดินทาง ซอยโรงสีขาว ปลอดภัย

หมูท่ี 5 ต.ดงเจน หมูที่ 5 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. และ

4.00 ม. ยาว

247.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

862.50 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            55,300       55,300       55,300       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอยบานนายนวย เดินทาง ซอยบานนายนวย ปลอดภัย

หมูท่ี 5 ต.ดงเจน หมูที่ 5 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

22.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

88 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            55,400       55,400       55,400       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานนายโอด รําไพ เดินทาง ซอยบานนายโอด รําไพ ปลอดภัย

หมูท่ี 5 ต.ดงเจน หมูที่ 5 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

25.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

87.50 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการกอสรางหอถังสูง เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา กอสรางหอถังสูงพรอม -          -            500,000     500,000     500,000     1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

พรอมวางทอ วางทอ พอเพียง

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

(ตามแบบแปลนเทศ

บาลตําบลดงเจน)

14 โครงการกอสรางราง เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา 252,300     252,300     252,300     1 แหง นํ้าไมทวมขัง กองชาง

ระบายน้ํา คสล. คสล.พรอมบอพัก 1 บอ

พรอมบอพัก 1 บอ หมูที่ 7 ต.แมอิง

หมูท่ี 7 ต.แมอิง ปากราง กวาง 0.40 ม.

 ยาว 103.00 ม. หนา 

0.10 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

รวม 14  โครงการ  -  - -            -              4,384,407     4,384,407     4,384,407      -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

       1.2  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ธนาคารนํ้า เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า ภายในเขตเทศบาล -          -            100,000     100,000     100,000     16 ประชาชนมีนํ้าใชอยาง สํานักปลัด

ตําบลดงเจน หมูบาน พอเพียง

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

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4



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 แผนงานการศึกษา -      -               -      -             2 15,000         2 53,000          2 58,000          6 126,000         

รวม -     -              0 -            2 15,000        2 53,000         2 58,000         6 126,000       

แบบ ผ.01(ผ.03)

บัญชีสรุปบญัชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

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 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ -             -             15,000        20,000        25,000        กองการศึกษา

Multifunction เลเชอร Multifunction

หรือ LED สี  เลเชอร หรือ 

LED สี

จํานวน 1 เครื่อง

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซื้อโตะเหล็ก โตะเหล็กขาสวิงล็อค -             -             33,000        33,000        33,000        กองการศึกษา

ขาสวิงล็อค 4 มุม ขนาดไม 4 มุม จํานวน 30 ตัว

นอยกวา 18x74x118 ซม. ตัวละ 1,100 บาท

-            -            48,000       53,000       58,000       รวม    2   โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 4

เทศบาลตําบลทดงเจน

ท่ี แผนงาน








































