
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 -      -             -       -              -      -              52      29,090,000     52 29,090,000     104 58,180,000     

รวม -     -              -       -               -      -             52 29,090,000   52 29,090,000   104 58,180,000    

แบบ ผ.01(ผ.02)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

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 เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            1,700,000   1,700,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

คสล.ซอย กางบอกไฟ เดินทาง ซอย กางบอกไฟ ความปลอดภัย

(ตอจากของเดิม) (ตอจากของเดิม)

หมูท่ี 2 ต.ดงเจน หมูที่ 2 ต.ดงเจน

กวาง 4.00 ม. ยาว

649.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,596 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

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 โครงการกอสรางเสริมไหล เพ่ือความปลอดภัยในการ โครงการกอสรางเสริม -          -            500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ถนน คสล.สายทางขึ้น เดินทาง ไหลถนน คสล.สายทางขึ้น ความปลอดภัย

วัดสนัปาเหียง (ตอของเดิม) วัดสนัปาเหียง (ตอของ

ทั้งสองขาง เดมิ) ทั้งสองขาง

หมูท่ี 2 ต.ดงเจน หมูที่ 2 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 1.00 ม.

สองขางยาว 320.00 ม.

หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

640 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

3 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            40,000       40,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

คสล.ซอย 2 บานนางคําสุข เดินทาง ซอย 2 บานนางคําสุข ความปลอดภัย

ฟกแกว หมูที่ 3 ต.ดงเจน ฟกแกวหมูที่ 3 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว

22.50 ม.หนา 0.15 ม.

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

56 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

4 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            40,000       40,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

คสล.ซอย 2 (บานนาง เดินทาง ซอย 2 (บานนาง ความปลอดภัย

วาสนา บุตรสืบ วาสนา บุตรสืบ

หมูท่ี 3 ต.ดงเจน หมูที่ 3 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย3.50-4.00 ม. 

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ ยาว 13.50 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม

นอยกวา 50 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

5 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ถนนสายแมเหมืองหลวง เดินทาง ถนนสายแมเหมืองหลวง ความปลอดภัย

หมูท่ี 3 ต.ดงเจน หมูที่ 3 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม.

ยาว 200.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม

นอยกวา 800 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

6 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            200,000     200,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

คสล.ซอยเขาบาน เดินทาง คสล.ซอยเขาบาน ความปลอดภัย

ครูประพันธ ครูประพันธ

 หมูท่ี 3 ต.ดงเจน หมูท่ี 3 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

63.00 ม.หนา 0.15 ม.

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

189 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

7 โครงการกอสรางราง เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา -          -            200,000     200,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

ระบายน้ํา คสล.  คสล.

 หมูท่ี 3 ต.ดงเจน หมูท่ี 3 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม.

(ขออนุญาติทางหลวง) ยาว 71.00 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

8 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            2,090,000   2,090,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

คสล. ถนนสายฝายรองธง เดินทาง ถนนสายฝายรองธง ความปลอดภัย

หมูท่ี 4 ต.ดงเจน หมูที่ 4 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม

ขออนุญาตกรมเจาทา นอยกวา 3,200 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            4,500,000   4,500,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยแมเหมือง เดินทาง ซอยแมเหมือง ความปลอดภัย

(ตอจากของเดิม) (ตอจากของเดิม)

หมูท่ี 4 ต.ดงเจน หมูที่ 4 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. 

ยาว 1,670.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม

นอยกวา 6,680 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

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            350,000     350,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

จากบานนางป อินตะ-สวน เดินทาง จากบานนางป อินตะ- ปลอดภัย

นายมนูญ พรหมเสน  สวนนายมนูญ พรหมเสน

หมูท่ี 8 ต.ดงเจน หมูที่ 8 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

120.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

480 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

11 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            70,000       70,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานนายเศษ เดินทาง ซอยบานนายเศษ ปลอดภัย

ปงเมือง หมูที่ 8 ต.ดงเจน ปงเมือง หมูที่ 8 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

35.00 ม.หนา 0.15 ม.

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

105 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            200,000     200,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานนายสอ ถึงบาน เดินทาง ซอยบานนายสอ ถึงบาน ปลอดภัย

นางเดือน นางเดือน

หมูท่ี 8 ต.ดงเจน หมูที่ 8 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

94.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

282 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

13 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            60,000       60,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอย 5 เดินทาง ซอย 5 ปลอดภัย

หมูท่ี 9 ต.ดงเจน หมูที่ 9 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

22.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

77 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

14 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            1,710,000   1,710,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอย 9 เดินทาง ซอย 9 ปลอดภัย

หมูท่ี 9 ต.ดงเจน หมูที่ 9 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

656.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,624 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

15 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอย 11 เดินทาง ซอย 11 ปลอดภัย

หมูท่ี 9 ต.ดงเจน หมูที่ 9 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

88.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ 352 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

16 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            810,000     810,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอยตรงขามปาสุสาน เดนิทาง ซอยตรงขามปาสุสาน ปลอดภัย

หมูท่ี 10 ต.ดงเจน หมูที่ 10 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

310.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,240 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

17 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            400,000     400,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

คสล.ซอยขางบานนาย เดินทาง ซอยขางบานนายดี ปลอดภัย

ดี  ฟองจํา ฟองจํา หมูท่ี 10 ต.ดงเจน

หมูท่ี 10 ต.ดงเจน กวางเฉลี่ย 4.00 ม.

 ยาว 135.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม

นอยกวา 540 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

18 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบาย -          -            500,000     500,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอย 1 น้ํา คสล. ซอย 1

หมูท่ี 11 ต.ดงเจน หมูที่ 11 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.40 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 200.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

19 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบาย -          -            300,000     300,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอย 2 น้ํา คสล. ซอย 2

หมูท่ี 11 ต.ดงเจน หมูที่ 11 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.40 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 115.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงคโครงการท่ี



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบาย -          -            150,000     150,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอย 5 น้ํา คสล. ซอย 5

(ตอจากของเดิม) (ตอจากของเดิม)

หมูท่ี 11 ต.ดงเจน หมูที่ 11 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.40 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 54.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

21 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            70,000       70,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยทางขึ้นโรงฆาสัตวเกา เดินทาง ซอยทางขึ้นโรงฆาสัตวเกา ปลอดภัย

หมูท่ี 12 ต.ดงเจน หมูที่ 12 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว

36.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ 90 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

22 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบาย -          -            500,000     500,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอย 1 น้ํา คสล. ซอย 1

หมูท่ี 12 ต.ดงเจน หมูที่ 12 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.40 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 200.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

23 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบาย -          -            200,000     200,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอย 2 น้ํา คสล. ซอย 2

หมูท่ี 12 ต.ดงเจน หมูที่ 12 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.30 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม.

ยาว 85.00 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

24 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบาย -          -            300,000     300,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอย 3 น้ํา คสล. ซอย 3

หมูท่ี 12 ต.ดงเจน หมูที่ 12 ต.ดงเจน

ปากรางกวาง 0.40 ม.

ลึกเฉลี่ย 00.30-0.40 ม.

ยาว 111.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

25 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            70,000       70,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยดูดี เดินทาง ซอยดูดี ปลอดภัย

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 2.70 ม. ยาว

29.00 ม.หนา 0.15 ม.

(เปนลําเหมืองเดมิ) หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

78 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

26 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

พรอมกําแพงกันดิน เดินทาง ซอยหลังตลาดสดเชียง ปลอดภัย

ซอยหลังตลาดสดเชียงหมั้น หมั้น หมูท่ี 13 ต.ดงเจน

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน กวาง 3.50 ม. ยาว

88.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

308 ตร.ม. 

พรอมกําแพงกันดิน

ยาว 35.00 ม. หนา

 0.15 ม. สูงเฉลี่ย

0.15-0.25 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

27 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            60,000       60,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานนายเอก วงคไชย เดินทาง ซอยบานนายเอก วงคไชย ปลอดภัย

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

28.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

84 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

28 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานนางรัดเกลา เดินทาง ซอยบานนางรัดเกลา ปลอดภัย

ชอบธรรม ชอบธรรม

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

57.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

228 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

29 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            60,000       60,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานพอคลาย เดินทาง ซอยบานพอคลาย ปลอดภัย

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

24.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

84 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

30 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            40,000       40,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานนายอภิลักษณ เดินทาง ซอยบานนายอภิลักษณ ปลอดภัย

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

18.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

63 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

31 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            50,000       50,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยอาคารเอนกประสงค เดินทาง ซอยอาคารเอนกประสงค ปลอดภัย

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.20 ม. ยาว

23.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ 73.60 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

32 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            3,500,000   3,500,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอย 1 เดินทาง ซอย 1 ปลอดภัย

หมูท่ี 16 ต.ดงเจน หมูที่ 16 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

1,340.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

5,360 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

33 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            200,000     200,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยขางบานเลขที่ 170 เดินทาง ซอยขางบานเลขที่ 170 ปลอดภัย

หมูท่ี 1 ต.แมอิง หมูที่ 1 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

50.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

175 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ตรอกชายทุง ซอย 4 เดินทาง ตรอกชายทุง ซอย 4 ปลอดภัย

หมูท่ี 1 ต.แมอิง หมูที่ 1 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

116.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

406 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

35 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            350,000     350,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอย ขางวดัทารอง เดินทาง ซอย ขางวัดทารอง ปลอดภัย

หมูท่ี 1 ต.แมอิง หมูที่ 1 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

110.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

440 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการปรับปรุงถนนลาด เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            1,200,000   1,200,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัย

บานทารอง บานทารอง

หมูท่ี 1 ต.แมอิง หมูที่ 1 ต.แมอิง

กวาง 5.00 ม. ยาว

(ทับถนนเดิมคอนกรีต) 658.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

37 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            2,000,000   2,000,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอย 1 เดินทาง ซอย 1 ปลอดภัย

หมูท่ี 2 ต.แมอิง หมูที่ 2 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

962.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,886 ตร.ม. 

(ขออนุญาติกรมเจาทา) (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

38 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            200,000     200,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยขางบานนายมงคล เดินทาง ซอยขางบานนายมงคล ปลอดภัย

 ตันกูล หมูท่ี 2 ต.แมอิง  ตันกูล หมูที่ 2 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

88.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

308 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

39 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            100,000     100,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยขางบานนางสริภา เดินทาง ซอยขางบานนางสิรภา ปลอดภัย

ชวนคิด หมูท่ี 2 ต.แมอิง ชวนคดิ หมูที่ 2 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

38.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

133 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            100,000     100,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยขางบานนายจิตร เดินทาง ซอยขางบานนายจิต ปลอดภัย

 ตันกูล หมูท่ี 2 ต.แมอิง  ตันกูล หมูที่ 2 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว

37.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

129.50 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

41 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            350,000     350,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอย 5 ขางวดั เดินทาง ซอย 5 ขางวดั ปลอดภัย

 หมูท่ี 2 ต.แมอิง หมูท่ี 2 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.50-

 4.00 ม. ยาว 136.00 ม.

หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

526 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

42 โครงการปรับปรุงถนนลาด เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัย

ทางเขาปาสุสาน ทางเขาปาสุสาน

หมูท่ี 2 ต.แมอิง หมูที่ 2 ต.แมอิง

กวาง 5.00 ม. ยาว

180.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

43 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            750,000     750,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอย 3 บานนายศิริพงษ เดินทาง ซอย 3 บานนายศิริพงษ ปลอดภัย

พรอมสุข พรอมสุข

หมูท่ี 3 ต.แมอิง หมูที่ 3 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.00-4.00 ม.

ยาว 450.00 ม.หนา 

0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม

นอยกวา 1,575 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

44 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            100,000     100,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ซอยบานพอคํามูล สุวรรณ เดินทาง ซอยบานพอคํามูล สุวรรณ ปลอดภัย

หมูท่ี 3 ต.แมอิง หมูที่ 3 ต.แมอิง

กวาง 3.00 ม. ยาว

45.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

135.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

45 โครงการกอสรางถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            80,000       80,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

คสล.ซอยบานนายเพชร เดินทาง ซอยบานนายเพชร ความปลอดภัย

ทิศสุขใส หมูที่ 3 ต.แมอิง ทิศสุขใส หมูที่ 3 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

28.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ 112 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            250,000     250,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยสวนกวนอิม เดินทาง ซอยสวนกวนอิม ความปลอดภัย

 หมูท่ี 3 ต.แมอิง หมูท่ี 3 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว

59.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ 236 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

47 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            100,000     100,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยบานผูชวยเท่ียง ทรงยศ เดนิทาง ซอยบานผูชวยเท่ียง ทรงยศ ความปลอดภัย

 หมูท่ี 3 ต.แมอิง หมูท่ี 3 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

45.00 ม.หนา 0.15 ม.

(โฉนดไมชัดเจน) หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

135 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

48 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. ซอย -          -            80,000       80,000       1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยโรงสีขาว เดินทาง ซอยโรงสีขาว ความปลอดภัย

 หมูท่ี 3 ต.แมอิง หมูท่ี 3 ต.แมอิง

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

47.00 ม.หนา 0.15 ม.

(รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์ หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

141 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

49 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา -          -            60,000       60,000       1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอยหนาบาน  คสล. ซอยหนาบาน

ผูใหญบาน ผูใหญบาน

หมูท่ี 7 ต.แมอิง หมูที่ 7 ต.แมอิง

ปากรางกวาง 0.30 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม.

ยาว 29.00 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

50 โครงการปรับปรุงถนนลาด เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

ยางแอสฟลทติกคอนกรีต เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัย

ขางวดัแมอิงหลวง ขางวัดแมอิงหลวง

หมูท่ี 7 ต.แมอิง หมูที่ 7 ต.แมอิง

กวาง 4.00-5.00 ม.

 ยาว 182.00 ม.

(ทับถนน คสล. เดิม) (ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

51 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            1,750,000   1,750,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ กองชาง

รอบในหลง เดินทาง รอบในหลง ปลอดภัย

(ตอจากของเดิม) (ตอจากของเดิม)

หมูท่ี 7 ต.แมอิง หมูที่ 7 ต.แมอิง

กวาง 4.00 ม. ยาว

655.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,620.00 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

52 โครงการกอสรางรางระบาย เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา -          -            450,000     450,000     1 สาย น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ํา คสล. ซอยบานนาย  คสล. ซอยบานนาย

เชียร พงษคํา ถึง บานนาย เชียร พงษคํา ถึง บาน

ทิพย ชื่นวงค นายทิพย ชื่นวงค

หมูท่ี 7 ต.แมอิง หมูที่ 7 ต.แมอิง

 ปากรางกวาง 0.40 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม.

ยาว 175.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

รวม 52  โครงการ  -  - 29,090,000   29,090,000    -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา


