
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)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 3,300,000       6 3,300,000       
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
    และวัฒนธรรม
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 300,000         1 300,000          

รวม 7 3,600,000     7 3,600,000      

รวมท้ังส้ิน 7 3,600,000     7 3,600,000      

แบบ ผ.01(ผ.02)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

เทศบาลต าบลดงเจน

รวม 5 ปี



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ก่อสร้างถนน คสล. -          -            1,000,000   1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ทางไปอ่างเก็บน ้า เดินทาง ทางไปอ่างเก็บน ้า ความปลอดภัย
หมู่ท่ี 2 ต้าบลดงเจน หมู่ท่ี 2 ต.ดงเจน

กว้างเฉล่ีย 3.00 ม. ยาว
250.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
750 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลดงเจน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ก่อสร้างถนน คสล. -          -            200,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ซอย 6 (คนตีเหล็ก) เดินทาง ซอย 6 (คนตีเหล็ก) ความปลอดภัย
หมู่ท่ี 9 ต้าบลดงเจน หมู่ท่ี 9 ต.ดงเจน

กว้างเฉล่ีย 3.50 ม. ยาว
60.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
210 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลดงเจน)

3 โครงการก่อสร้างถังกรอง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด ก่อสร้างถังกรองเก็บน ้า 500,000     1 แห่ง ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง
เก็บน ้าประปาหมู่บ้าน แคลนน ้า ประปาหมู่บ้าน พอเพียง
หมู่ท่ี 2 ต้าบลแม่อิง หมู่ท่ี 2 ต้าบลแม่อิง

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน ้า -          -            -            -            600,000     1 สาย น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

 ระบายน ้า คสล.  ระบายน ้า คสล.
สายทางกวนอิม บ้าน สายทางกวนอิม บ้าน
สันต้นตุ้ม หมู่ท่ี 3 สันต้นตุ้ม 
ต้าบลแม่อิง ปากรางกว้าง 1.20 ม.

 ลึก 1.50 ม.
 ยาว 131.00 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลต้าบลดงเจน)

5 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน ้า -          -            -            -            600,000     1 สาย น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง
 ระบายน ้า คสล.  ระบายน ้า คสล. พร้อม
พร้อมฝาปิด ฝาปิด ซอยโคกหนองนา
ซอยโคกหนองนา ช่วงท่ี 1 ปากรางกว้าง
หมู่ท่ี 3 ต้าบลแม่อิง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.80 ม.

ยาว 90.50 ม.
ช่วงท่ี 2 ปากรางกว้าง
0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม.
ยาว 103.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลต้าบลดงเจน)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ก่อสร้างถนน คสล. -          -            400,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ซอยโคกหนองนา เดินทาง ซอยโคกหนองนา ความปลอดภัย
หมู่ท่ี 3 ต้าบลแม่อิง หมู่ท่ี 3 ต้าบลแม่อิง

กว้าง  4.00 ม. ยาว
160.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
640 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลดงเจน)

รวม 6  โครงการ  -  -  -  - 3,300,000     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเพ่ิมสรรถนะด้าน เพ่ือด าเนินชีวิตตามปรัชญา ในเขตเทศบาล 300,000    16 ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด

การบริหารจัดการพลังงาน เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน และสามารถลดราย
ในชุมชน จ่าย

รวม 1  โครงการ  -  - -           300,000    -  -  -

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลดงเจน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการควบคุม และ เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชน 200,000 200,000 16 ประชาชนได้รับความ กอง
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาล หมู่บ้าน ปลอดภัย สาธารณสุข
ในเขตเทศบาล และ

ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการป้องกัน และควบ เพ่ือป้องกันโรคโควิด 19 ประชาชน 200,000 200,000 16 ประชาชนได้รับความ กอง

คุมโรคโควิด 19 (COVID 19)  (COVID 19) ในเขตเทศบาล หมู่บ้าน ปลอดภัย สาธารณสุข
และ

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

เทศบาลต าบลดงเจน
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการเรียน เพ่ือขยายโอกาสและความ ในเขตเทศบาล 50,000       50,000      16 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด

รู้คู่กิจกรรมกลุ่มสตรี คุ้มครองทางสังคม หมู่บ้าน และขยาโอกาสให้กับ
กลุ่มสตรี

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ืออาสาพัฒนาสังคมและ ในเขตเทศบาล 50,000       50,000      16 มีความรู้เพ่ิมเติม ทันต่อ ส านักปลัด
กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ความม่ันคงของมนุษย์ อาสา หมู่บ้าน เหตุการณ์

สมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดู
แลผู้พิการ และกลุ่มอาสาต่าง ๆ 

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลดงเจน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



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)

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 730,000        10 730,000         
   1.2 แผนงานสาธารณสุข 2 35,000          2 35,000          

รวม 12 765,000       12 765,000        

แบบ ผ.01(ผ.03)
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7
เทศบาลต าบลดงเจน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



แบบ ผ.03

1. ส ำนักปลัดเทศบำล

เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ -             -             -             -             70,000        ส านักปลัด

ปรับอากาศ แบบติดผนัง

(ระบบ Inverter)

ขนาด 18,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ -             -             -             -             100,000       ส านักปลัด
ปรับอากาศ แบบติดผนัง

(ระบบ Inverter)

ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊ะท างานแบบเหล็ก -             -             -             -             30,000        ส านักปลัด
แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต

จ านวน 3  ตัว

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 7

เทศบำลต ำบลทดงเจน

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี เก้าอ้ีของผู้บริหาร -             -             -             -             50,000        ส านักปลัด

ของผู้บริหารทรงสูง แบบ ทรงสูงแบบมีล้อเล่ือน
มีล้อเล่ือน จ านวน 3 ตัว

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือชุดรับแขก ชุดรับแขก -             -             -             -             40,000        ส านักปลัด
จ านวน 1 ชุด

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล โทรทัศน์ LED TV -             -             -             -             20,000        ส านักปลัด
และเผยแพร่ อี ดี (LED TV) แบบ แบบ Smart TV

 Smart TV ขนาด 32 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร พัดลมโคจร -             -             -             -             60,000        ส านักปลัด
ขนาด 16 น้ิว จ านวน 12 เคร่ือง

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม เก้าอ้ีบุนวม  -  -  -  - 20,000        ส านักปลัด

จ านวน  20 ตัว

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเรือท้อง เรือท้องแบนพร้อม  -  -  -  - 200,000       ส านักปลัด
และขนส่ง แบนพร้อมเคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ จ านวน

1 ล า

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเรือท้อง เรือท้องแบน  -  -  -  - 140,000       ส านักปลัด
และขนส่ง แบน จ านวน  2 ล า

-            -            -            -            730,000      

วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม    10  โครงกำร

ท่ี แผนงำน



2. กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้กระจก ตู้กระจกบานเล่ือน -             -             -             -             25,000        กองสาธารณสุข

บานเล่ือนสามช้ัน ขนาด 5 ฟุต และส่ิงแวดล้อม
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3 ตู้

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด ตู้เย็น -             -             -             -             10,000        กองสาธารณสุข
งานครัว 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

-            -            -            -            35,000       รวม    2   โครงกำร

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ


