
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 16,350,000     14 16,500,000     28 32,850,000     

   1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  - 1 200,000         1 200,000         2 400,000         

รวม  -  -  -  -  -  - 15 16,550,000   15 16,700,000   30 33,250,000    

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา 

  และวัฒนธรรม

   2.1 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  - 2 60,000          2 60,000          4 120,000         

   2.2 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  - 2 400,000         2 400,000         4 800,000         

   2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  - 2 100,000         2 100,000         4 200,000         

รวม  -  -  -  -  -  - 6 560,000       6 560,000       12 1,120,000      

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร

  ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  - 1 20,000          1 20,000          2 40,000           

รวม  -  -  -  -  -  - 1 20,000         1 20,000         2 40,000          

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคง 

   และความสงบเรยีบรอย

   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  - 7 575,000         7 575,000         14       1,150,000       

รวม  -  -  -  -  -  - 7 575,000       7 575,000       14 1,150,000      

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  - 29 17,705,000   29 17,855,000   58 35,560,000    

แบบ ผ.01(ผ.02)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

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 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อกอสรางศนูยพัฒนาเด็กเล็ก กอสรางอาคารพรอม -          -            -            3,000,000   3,000,000   1 แหง เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่ กองการ

พรอมรั้วศูนยพัฒนาเด็ก เทศบาลตําบลดงเจน รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมาตรฐาน และมีสถานที่ ศึกษา

เล็กเทศบาลตําบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล ดําเนินการกิจกรรม

ตําบลดงเจน)

2 โครงการกอสรางโรงจอด เพ่ือเปนท่ีจอดรถศนูยพัฒนา กอสรางโรงจอดรถศูนย -          -            -            150,000     200,000     1 แหง มีท่ีจอดรถเพ่ือบริการ กองการ

รถศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเชียงหมั้น พัฒนาเด็กเล็กเชียงหมั้น ประชาชน และมีที่ประกอบ ศึกษา

เชียงหมั้น ขนาดกวาง 4.00 ม. หิจกรรม อื่น ๆ 

สูง 2.80 ม. ยาว 4.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

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

3 โครงการปรับปรุง และ เพ่ือปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุง และตอเตมิ -          -            -            500,000     600,000     1 แหง ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

ตอเติมอาคารสํานักงาน เทศบาล ในการใหบริการประ อาคารสํานักงาน

(หลังใหม) ชาชน (หลังใหม)

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

4 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนิน กอสรางอาคาร -          -            600,000     600,000     1 แหง มีสถานท่ีดําเนินกิจกรรม กองชาง

เอนกประสงค กิจกรรมในหมูบาน เอนกประสงค ประชุม

 หมูท่ี 3 ต.แมอิง หมูท่ี 3 ต.แมอิง ขนาด

กวาง 5.00 ม. ยาว

30.00 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            600,000     600,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

สายสันปาตอม หมูท่ี 4 เดินทาง สายสันปาตอม ความปลอดภัย

ต.ดงเจน หมูท่ี 4 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

250.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

750 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. ซอย -          -            600,000     600,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอยขางบาน นายทองใบ เดินทาง ขางบาน นายทองใบ ความปลอดภัย

 หมูท่ี 4 ต.ดงเจน หมูท่ี 4 ต.ดงเจน

กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว

250.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

750 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

7 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            600,000     600,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ซอย 2 หมูท่ี 2 ต.แมอิง เดินทาง ซอย 2 หมูท่ี 2 ต.แมอิง ความปลอดภัย

 กวาง 4.00 ม. ยาว

200.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

800 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

8 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            600,000     600,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ความปลอดภัย

คอนกรีต หนาวัดสันปา หนาวัดสันปาเหียง

เหียง หมูที่ 2 ต.ดงเจน หมูท่ี 2 ต.ดงเจน

ขนาดกวาง 5.00 ม.

ยาว 200.00 ม. หนา

0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่

ไมนอยกวา 1,000 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

9 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            2,500,000   2,500,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ความปลอดภัย

คอนกรีต ทางขึ้นเทศบาล ทางขึ้นเทศบาลตําบลดงเจน

ตําบลดงเจน หมูที่ 13 ต.ดงเจน

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 ม.

ยาว 1,200.00 ม. หนา

0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่

ไมนอยกวา 5,330 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

10 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            3,500,000   3,500,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ความปลอดภัย

คอนกรีต ถนนสายกลาง ถนนสายกลาง

หมูท่ี 1 , 3 , 4 , 10 , หมูท่ี 1 , 3 , 4 , 10 , 

12 และ 13 ต.ดงเจน 12 และ 13 ต.ดงเจน

ขนาดกวาง 5.40 - 8.40 ม.

ยาว 1,200.00 ม. หนา

0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่

ไมนอยกวา 7,865 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

11 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยาง -          -            900,000     900,000     1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก เดินทาง แอสฟลทติกคอนกรีต ความปลอดภัย

คอนกรีต ถนนสายหนา ถนนสายหนาตลาดสด

ตลาดสดเชียงหมั้น เชียงหมั้น

หมูท่ี 13 ต.ดงเจน  หมูท่ี 13 ต.ดงเจน

ขนาดกวาง 4.40 - 7.40 ม.

ยาว 394.00 ม. หนา

0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่

ไมนอยกวา 2,060 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล. -          -            2,200,000   2,200,000   1 สาย ประชาชนสัญจรดวย กองชาง

พรอมรางระบายน้ํา คสล. เดินทาง กวาง 2.90 ม. ยาว ความปลอดภัย

สันมะขาม 232.00 ม.หนา 0.15 ม.

หมูท่ี 10 ต.ดงเจน หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา

672.80 ตร.ม. พรอมราง

ระบายน้ํา คสล. ปากราง

กวาง 1.10 ม. ลึกเฉลี่ย

0.90 ม. ยาว 232.00 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

13 โครงการขุดลอกราง เพ่ือขุดลอกโคลน เลน ตะกอน ขุดลอกรางระบายน้ํา -          -            100,000     100,000     1 ครั้ง ทําใหน้ําไมทวมขัง และ กองชาง

ระบายน้ํา หมูที่ 3 หิน ดิน ทราย และขยะใน 1.ขุดลอกรางระบายน้ํา ไมสงกลิ่นเหม็น

ต.ดงเจน รางระบายน้ํา สาธารณะขนาดราง

คสล. กวาง 1.30 ม.

ยาวรวม 85.00 ม.

2.ขุดลอกรางระบายน้ํา

สาธารณะขนาดราง

คสล. กวาง 1.70 ม.

ยาวรวม 120.00 ม.

แบบมีฝาปด

3.ขุดลอกรางระบายน้ํา

สาธารณะขนาดราง

คสล.ตัวว ี(ชวงที่ 1)

ยาวรวม 850.00 ม.

4.ขุดลอกรางระบายน้ํา

สาธารณะขนาดราง

คสล.ตัวว ี(ชวงที่ 2)

ยาวรวม 238.00 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

14 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือปองกันน้ําไมทวมขัง อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล -          -            500,000     500,000     1 ครั้ง ทําใหน้ําไมทวมขัง กองชาง

ภูกามยาว โครงการกอ ภูกามยาว โครงการกอ

สรางรางระบายนํ้า คสล. สรางราง ระบายน้ํา คสล.

ปากรางกวาง 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม.

ยาว 160.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลดงเจน)

รวม 14  โครงการ  -  -  -  -  - 16,350,000   16,500,000    -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

       1.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2,561      2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศนูยบริการ เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี ภายในเขตเทศบาล -          200,000     200,000     5 กลุม ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

เรียนรูสงเสริมอาชีพ ความรูในการประกอบอาชีพ และมีรายไดเพ่ิม

เศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 1  โครงการ  -  -  - -           -           200,000    200,000     -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.1  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมใหความรู เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรม ครู ผูปกครอง 30,000 30,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนไดรับโภชนา กองการศึกษา

เกี่ยวกับโภชนาการสําหรับ การใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ และผูจัดทําอาหาร การท่ีดีขึ้น

เด็กใหแกผูปกครอง และ ในเขตเทศบาล

ผูจัดทําอาหาร

2 โครงการปองกันใหความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการ ศนูยพัฒนาเด็ก 30,000 30,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนมีความรู กองการศึกษา

ปองกันเด็กจมน้ํา ไฟไหม ศึกษา เล็กวัดเชียงหมั้น เพ่ิมขึ้น

และการติดในรถ สําหรับ และบานเจน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวม 2  โครงการ  -  - 60,000      60,000      -  -  -

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคมุ และ เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก ประชาชน 200,000 200,000 16 ประชาชนไดรับความ กอง

ปองกันโรคไขเลือดออก ในเขตเทศบาล หมูบาน ปลอดภัย สาธารณสุข

ในเขตเทศบาล และ

สิ่งแวดลอม

2 โครงการปองกัน และควบ เพ่ือปองกันโรคโควดิ 19 ประชาชน 200,000 200,000 16 ประชาชนไดรับความ กอง

คุมโรคโควดิ 19 (COVID 19)  (COVID 19) ในเขตเทศบาล หมูบาน ปลอดภัย สาธารณสุข

และ

รวม 2 โครงการ  -  - 400,000    400,000    -  -  -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

เทศบาลตําบลดงเจน

งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมการเรียน เพ่ือขยายโอกาสและความ ในเขตเทศบาล 50,000       50,000      16 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัด

รูคูกิจกรรมกลุมสตรี คุมครองทางสังคม หมูบาน และขยาโอกาสใหกับ

กลุมสตรี

2 โครงการสงเสริมพัฒนา เพ่ืออาสาพัฒนาสังคมและ ในเขตเทศบาล 50,000       50,000      16 มีความรูเพ่ิมเติม ทันตอ สํานักปลัด

กลุมอาสาสมัครตาง ๆ ความมั่นคงของมนุษย อาสา หมูบาน เหตุการณ

สมัครดูแลผูสงูอายุ อาสาสมัครดู

แลผูพิการ และกลุมอาสาตาง ๆ 

รวม 2  โครงการ  -  - 100,000    100,000    -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลดงเจน

งบประมาณและท่ีผานมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝกอบรมการปอง เพ่ือสิ่งแวดลอมที่ดี ประชาชนในเขต 20,000      20,000      16 ประชาชนมีคณุภาพ สํานักปลัด

กัน และแกไขปญหาไฟปา เทศบาล หมูบาน ชีวิตท่ีดี

และหมอกควนั

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย

       4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝกอบรมเพ่ิม เพ่ือพัฒนาระบบปองกัน และ ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 1 ครั้ง เพ่ิมความรูให อปพร. สํานักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัครปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนไดรับความ

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ปลอดภัยในชีวิต

2 โครงการฝกอบรมทบทวน เพ่ือพัฒนาระบบปองกัน และ ในเขตเทศบาล 200,000     200,000     1 ครั้ง เพ่ิมความรูให อปพร. สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันภัย บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนไดรับความ

ฝายพลเรือน (อปพร.) ปลอดภัยในชีวิต

งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการฝกอบรมอาสา เพื่อพัฒนาระบบปองกัน และ ในเขตเทศบาล 250,000     250,000     1 ครั้ง เพ่ิมความรูให อปพร. สํานักปลัด

สมัครปองกันภัยฝายพล บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนไดรับความ

เรือน (อปพร.) หลักสูตร ปลอดภัยในชีวิต

จัดตั้ง

4 โครงการฝกซอมแผนการ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ อุบัตภัย ในเขตเทศบาล 5,000         5,000         1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ปองกันและบรรเทาสาธารณ ทางถนน ปลอดภัย

ภัย (ภัยทางถนน) 

5 โครงการฝกอบรมปองกัน เพ่ือเพิ่มความรูในการปองกัน ในเขตเทศบาล 20,000       20,000       1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

และระงับอัคคีภัย และการ ระงับอัคคภียั ปลอดภัย

ฝกซอมแผนการอพยพหนีไฟ

6 โครงการฝกอบรมใหความ เพ่ือเพ่ิมความรูในการปองกัน ในเขตเทศบาล 20,000       20,000       1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

รูในการปองกันและระงับ ระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุ ปลอดภัย

อัคคภียัและอุบัติเหตุทาง ทางถนน

ถนน ในสถานศึกษา

งบประมาณและท่ีผานมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการฝกอบรม ทบทวน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และความ ประชาชนในเขต 50,000       50,000       1 ครั้ง บุคลากรมีทักษะในการจัด สํานักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา เขมแข็งใหแก อปท. ใหมี เทศบาล การภัยพิบัติ และสามารถ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ ชวยเหลือประชาชน ผู

เหตุสาธารณภัย และมีทักษะ ประสบเหตุภัยพิบัติได

ในการจัดการภัยพิบัติ

รวม 7  โครงการ  -  - -           -           -           575,000    575,000     -  -  -

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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  - 4 9,000,000    4 9,000,000    8 18,000,000    

รวม -     -            -      -            -     -            4 9,000,000   4 9,000,000   8 18,000,000   

รวมทั้งสิ้น -     -            -      -            -     -            4 9,000,000   4 9,000,000   8 18,000,000   

แบบ ผ.01(ผ.02/1)

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

เทศบาลตําบลดงเจน

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



แบบ ผ.02/1

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 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง 1)ประชาชนไดรับความ ไฟฟาสองสวางพลังงานแสง -           -           -           4,000,000  4,000,000  16 ประชาชนไดรับความ อบจ.พะเยา

สวางพลังงานแสงอาทิตย ปลอดภัย อาทิตยโซลาเซลล เสาสูง 6 หมูบาน สัญจรปลอดภัย 

โซลาเซลล 2)สะดวกในการสัญจร  เมตร ในเขตเทศบาลตําบล สะดวก รวดเร็วในการ

3)ลดอุบัติเหตุทางถนน ดงเจน 16 หมูบาน

4)ปองกันปญหาอาชญากรรม  จํานวน 80 จุด

2 โครงการขุดลอกรองเฮี้ย เพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูแลง ขุดลอกรองเฮี้ยกวาง 12 ม. 1,500,000  1,500,000  รอยละ ประชาชนไดรับ อบจ.พะเยา

และเพ่ือการเกษตร  ยาว 1,800 ม. ลึก 1.5 เมตร ของ ประโยชนเพ่ิมขึ้น

หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 ต.ดงเจน ปริมาณ

 อ.ภูกามยาว จ.พะเยา การกัก

เก็บน้ํา

เพ่ิมขึ้น

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลดงเจน

ท่ี โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง 1)ประชาชนไดรับความ ติดต้ังไฟสองสวางโคมกิ่งเดี่ยว -           -           -           1,000,000  1,000,000  16 ประชาชนไดรับความ อบจ.พะเยา

โคมกิ่งเดี่ยวสูง ปลอดภัย สูง 9 เมตร ทางหลวงหมายเลข หมูบาน สัญจรปลอดภัย 

2)สะดวกในการสัญจร  1202 หมูท่ี 9 ต.ดงเจน -– สะดวก รวดเร็วในการ

3)ลดอุบัติเหตุทางถนน หนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

4)ปองกันปญหาอาชญากรรม ระยะทาง 2,000 เมตร

4 โครงการกอสรางฝายชะลอ 1)เพ่ือชะลอในการไหลและ 1) ฝายชะลอน้ํารองเหี้ย 2,500,000  2,500,000  จํานวน ปริมาณการเก็บน้ําใน อบจ.พะเยา

น้ํา (Soil Cement) ลดความรุนแรงของกระแสนํ้า หมูที่ 5 ตําบลดงเจน  ๕ จุด แหลงนํ้าเพ่ิมมากขึ้น

2)เพ่ือลดความรุนแรงของการ จํานวน 1 จุด งบประมาณ 

เกิดการชะลางพังทลายของดิน 500,000 บาท

3)เพ่ือกักเก็บน้ําไวเปนแหลง 2) ฝายชะลอน้ํารองทง

น้ํา สําหรับอุปโภค บริโภค หมูที่ 4 ตําบลดงเจน 

ตลอดจนการเกษตรกรรม จํานวน 2 จุด งบประมาณ 

1,000,000 บาท

3) ฝายชะลอน้ําแมเหมือง

หมูท่ี 3 ตําบลดงเจน 

จํานวน 2 จุด งบประมาณ 

1,000,000 บาท

รวม 4  โครงการ  -  -  -  -  - 9,000,000    9,000,000     -  -  -

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  -  -  -  -  -  - 11 402,000        10 385,000        21 787,000         

   1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 1 20,000          1 20,000          2 40,000          

   1.4 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  - 2 140,000        2 140,000        4 280,000         

   1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  - 1 20,000          1 20,000          2 40,000          

   1.5 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  - 5 1,207,000      5 1,207,000      10 2,414,000      

รวม -     -               -  -  -  - 20 1,789,000    19 1,772,000    39 3,561,000     

แบบ ผ.01(ผ.03)

บัญชีสรุปบญัชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6

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 ครุภัณฑงานบาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่อง เครื่องตัดแตงพุมไม -             -             -             12,000        15,000        สํานักปลัด

งานครัว ตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว ขนาด 22 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือผามาน ผามานพรอมอุปกรณ -             -             -             20,000        -             สํานักปลัด

พรอมอุปกรณ จํานวน 5 ชุด

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือตูแสดง ตูแสดงสินคาโอท็อป -             -             -             10,000        10,000        สํานักปลัด

สินคาโอท็อปกระจกบาน กระจกบานเล่ือน

เลื่อนล็อคได ล็อคได

จํานวน 2 ตู

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน โตะทํางานของผู -             -             -             30,000        30,000        สํานักปลัด

ของผูบริหาร บริหารชุดประกอบ

ดวย 1) โตะทํางาน

2) ตูขาง

3) ตู 3 ลิ้นชัก

จํานวน 1ชุด

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 6

เทศบาลตําบลทดงเจน

ท่ี แผนงาน



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเกาอี้ เกาอี้ของผูบริหาร -             -             -             40,000        40,000        สํานักปลัด

ของผูบริหารทรงสงู แบบ ทรงสูงแบบมีลอเลื่อน

มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซ้ือตูกระจก ตูกระจกบานเลื่อน -             -             -             30,000        30,000        สํานักปลัด

บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต ขนาด 5 ฟุต

จํานวน 5 ตู

7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเการเกษตร เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่อง เครื่องสูบน้ํามอเตอร -             -             -             50,000        50,000        สํานักปลัด

สูบน้ํามอเตอรไฟฟา ไฟฟา สูบน้ําได 1,130

ลิตรตอนาที

จํานวน 2 เครื่อง

8 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเการเกษตร เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่อง เครื่องพนยาชนิด -             -             -             60,000        60,000        สํานักปลัด

พนยาชนิดสะพายหลัง สะพายหลัง

จํานวน 4 เครื่อง

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อเปนคาจัดซ้ือเครื่อง เครื่องจักตอกไมไผ -             -             -             70,000        70,000        สํานักปลัด

จักตอกไมไผใชไฟฟา ใชไฟฟา

จํานวน 1 เครื่อง

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือเปนคาจัดซื้อจอรับ จอรับภาพชนิด -             -             -             20,000        20,000        สํานักปลัด

เผยแพร ภาพชนิดมอเตอรไฟฟา มอเตอรไฟฟา ขนาด

120 นิ้ว หรือ 72x96

นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว

หรือ 89x92 นิ้ว หรือ

6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต

11 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพ่ือเปนคาจัดซื้อหัวฟอก หัวฟอก -             -             -             60,000        60,000        สํานักปลัด

จํานวน 4 หัว

12 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพ  -  -  - 20,000        20,000        กองคลัง

เลเซอร หรือชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมแอรไอเย็น พัดลมแอรไอเย็น -             -             -             100,000      100,000      กองการศึกษา

จํานวน 6 เครื่อง

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพ  -  -  - 40,000        40,000        กองการ

เลเซอร หรือชนิด LED สี  จํานวน 2 เครื่อง ศึกษา

15 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือเปนคาจัดซื้อเล่ือย เล่ือยโซยนต  -  -  - 20,000        20,000        กองชาง

การโยธา โซยนต จํานวน 2 เครื่อง

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน  -  -  - 15,000        15,000        กองสาธารณสุข

แบบมีพนักพิง แบบมีพนักพิง และสิ่งแวดลอม

จํานวน  3 ตัว

17 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูกระจก ตูกระจกบานเลื่อน  -  -  - 12,000        12,000        กองสาธารณสุข

บานเลื่อนสามชั้น ขนาด 5 ฟุต และสิ่งแวดลอม

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู

18 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพ  -  -  - 20,000        20,000        กองสาธารณสุข

เลเซอร หรือชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

19 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพ่ือจัดซื้อแมแรงตะเฆ แมแรงตะเฆ  -  -  - 60,000        60,000        กองสาธารณสุข

ขาด 5 ตัน และสิ่งแวดลอม

 จํานวน 2 ตัว

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย หนวยงาน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน รถพยาบาลฉุกเฉิน  -  -  - 1,100,000    1,100,000    กองสาธารณสุข

และขนสง การปฏิบัติงาน (รถกระบะ) และสิ่งแวดลอม

ปริมาณกระบอก

สูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110

กิโลวตัต

จํานวน 1 คัน

-            -            -            1,789,000   1,772,000   

ท่ี แผนงาน วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

รวม    20   โครงการ


