
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 14 10,950,000  14 10,950,000    14 10,950,000    14 10,950,000     14 10,950,000     70 54,750,000     

รวม 14 10,950,000   14 10,950,000   14 10,950,000   14 10,950,000    14 10,950,000    70 54,750,000    

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 

  และวัฒนธรรม

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1,030,000    2 1,030,000      2 1,030,000     2 1,030,000      2 1,030,000      10 5,150,000       
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 150,000      2 150,000        2 150,000        2 150,000         2 150,000         10 750,000         
   2.3 แผนงานการศึกษา 2 2,350,000    2 2,350,000      2 2,350,000     2 2,350,000      2 2,350,000      10 11,750,000     

รวม 6 3,530,000     6 3,530,000       6 3,530,000       6 3,530,000        6 3,530,000        30 17,650,000       

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
  ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000      1 300,000        1 300,000        1 300,000         1 300,000         5 1,500,000       

รวม 1 300,000     1 300,000       1 300,000       1 300,000        1 300,000        5 1,500,000      

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 ให้มีประสิทธิภาพ

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 200,000      1 200,000        1 200,000        1 200,000         1 -               5 800,000         

รวม 1 200,000     1 200,000       1 200,000       1 200,000        1 200,000        5 800,000        

รวมท้ังส้ิน 22 14,980,000   21 14,780,000     21 14,780,000     21 14,780,000      21 14,780,000      105 73,900,000       

แบบ ผ.01(ผ.02)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลดงเจน

รวม 5 ปี



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 5.20-10.00 ม. 4,000,000   4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

แบบแอสฟัลท์ติก เดินทาง  ยาว 1,200.00 ม. ความปลอดภัย 
คอนกรีต สายทางผ่าน หนา 0.05 ม.
หมู่ท่ี 3,12,1,13,4,10 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ต าบลดงเจน 7,740.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00- 1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทาง  5.80 ม. ยาว 390.00 ม. ความปลอดภัย 
 สายทางหน้าตลาดสด หนา 0.05 ม.
เชียงหม้ัน หมู่ท่ี 13 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ต าบลดงเจน 2,075.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00- 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทาง  5.00 ม. ยาว 193.00 ม. ความปลอดภัย 
 สายทางซอยหน้าวัด หนา 0.05 ม.
เชียงหม้ัน หมู่ท่ี 4 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ต าบลดงเจน 890.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00- 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทาง  5.80 ม. ยาว 221.00 ม. ความปลอดภัย 
 สายทางซอยข้างวัด และ หนา 0.05 ม.
หลังวัดเชียงหม้ัน หมู่ท่ี 13 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ต าบลดงเจน 1,017.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทาง  ยาว 141.00 ม. ความปลอดภัย 
 สายทางทิศเหนือของวัด หนา 0.15 ม.
เชียงหม้ัน หมู่ท่ี 4 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ต าบลดงเจน 564.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.50- 800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทาง  5.00 ม. ยาว 350.00 ม. ความปลอดภัย 
 สายทางบ้านท่าร้อง หนา 0.05 ม.
 หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อิง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,672.50 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทาง  ยาว 178.00 ม. ความปลอดภัย 
 ซอย 3 หมู่ท่ี 2 หนา 0.05 ม.
ต าบลแม่อิง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

712.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด เฉล่ีย 0.40 ม. ยาว 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



หน้าบ้านแม่สม บ้านกว้าน 137.00 ม.
เหนือ หมู่ท่ี 4 ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ จุดท่ี 1 ซอย 6 คนตีเหล็ก 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน เดินทาง  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว ความปลอดภัย 
หมู่ท่ี 9 ต าบลดงเจน รวม 82.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
328.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)
จุดท่ี 2 ซอย 5 ขนาดกว้าง
 3.50 ม. ยาว 19.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
66.50 ตร.ม. 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง  4.00 ม. 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

สายทางบ้านสันป่าสัก เดินทาง ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ท่ี 2 ต าบลดงเจน เช่ือม หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
ไปบ้านเจน หมู่ท่ี 16 800.00 ตร.ม. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง  4.00 ม. 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
สายทางหน้าบ้านสวนมนูญ เดินทาง ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย 
(ต่อจากของเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
หมู่ท่ี 8 ต าบลดงเจน 800.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง  3.50 ม. 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

สายทางรอบในหลง เดินทาง ยาว 229.00 ม.หนา 0.15 ม.
(ต่อจากของเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อิง 801.50 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ต าบลดงเจน)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง  2.50 ม. 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
สายทางข้างโรงเรียนอนุ เดินทาง ยาว 330.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย 
บาลภูกามยาว หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
หมู่ท่ี 3 ต าบลดงเจน 825.00 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.80 ม. ลึก 650,000     650,000     650,000     650,000     650,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด เฉล่ีย 1.30 ม. ยาว 
เหมืองลุงเสาร์ บ้านแม่อิง 90.00 ม.
สันกลาง  หมู่ท่ี 7 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลแม่อิง ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



รวม 14  โครงการ 10,950,000    10,950,000   10,950,000   10,950,000   10,950,000   



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16 ประชาชนในเขต ส านักปลัด

ตามอ านาจหน้าท่ีของ ประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาล หมู่บ้าน เทศบาลต าบลดงเจน
องค์กรปกครองส่วนท้อง ต าบลดงเจน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
ถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมการมีงาน เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ นักเรียน/นักศึกษา 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000     16 นักเรียน/นักศึกษา ส านักปลัด
ท าให้นักรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดเทอมของนักเรียน/ ในเขตเทศบาลต าบล หมู่บ้าน มีรายได้ในช่วงปิดเทอม

นักศึกษา ดงเจน

รวม 2  โครงการ 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 ######

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน เพ่ือขยายโอกาสและความ ประชาชน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     16 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ผู้ยากไร้ คุ้มครองทางสังคม ในเขตเทศบาล หมู่บ้าน และขยายโอกาสให้กับ
ผู้ยากไร้

2 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิ 1 คร้ัง ต่อ ปี 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000    1 คร้ัง กองทุนสวัสดิการชุมชน ส านักปลัด
ชุมชน การชุมชนในเขตเทศบาลต าบล ได้รับเงินอุดหนุน เพ่ือจัด

ดงเจน กิจกรรมในกลุ่มกองทุน
น าไปใช้ประโยชน์

รวม 2  โครงการ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000   

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
       2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ถ่ายโอนโรงเรียนกว้านเหนือ เพ่ือจัดต้ังเป็นโรงเรียนเทศบาล เด็กและเยาวชน 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 1 เป็นโรงเรียนของเทศ กองการศึกษา

สังกัดเทศบาลต าบลดงเจน ในเขตเทศบาล โรง บาลต าบลดงเจน

2 โครงการความร่วมมือทาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ เด็กและเยาวชน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 คร้ัง การศึกษามีประสิทธิ กองการศึกษา
วิชาการระหว่างเทศบาล กับ ศึกษา ในเขตเทศบาล ภาพเพ่ิมมากข้ึน
หน่วยงานทางรัฐ และ
เอกชน

รวม 2  โครงการ 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 ######

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.1  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด ประชาชน และครัว 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    16 หมู่ ครัวเรือนและชุมชนมีส่วน กองสาธารณสุข

ขยะแบบมีส่วนร่วม การบริการจัดการขยะในพ้ืนท่ี เรือนในเขตเทศบาล บ้าน ร่วมในการก าจัดขยะใน และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลต าบลดงเจน เป็นไป ต าบลดงเจน ภาค ครัวเรือน/ชุมชน 
ตามกฎระเบียบ และตาม และสามารถลดปัญหา
นโยบาย หรือแนวทางก าหนด ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีอย่าง
ท้ังในระดับอ าเภอ จังหวัด มีประสิทธิภาพ
ประเทศ และสอดคล้องกับ
นโยบายผู้บริหารเทศบาล
ต าบลดงเจน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
       5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุง ต่อเติม และ เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี ใช้งาน ปรับปรุง และ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง มีสถานท่ีใช้งานได้สะดวก ส านักปลัด

ซ่อมแซมศูนย์ป้องกัน ฯ ได้สะดวกและบริการประชาชน ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ได้ดีย่ิงข้ึน ของเทศบาล

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลดงเจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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 8 2,735,000     8 2,735,000     8 2,735,000     8 2,735,000     8 2,735,000     40 13,675,000    
   1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 4 270,000       4 270,000        4 270,000       4 270,000       4 270,000        20 1,350,000      
   1.3 แผนงานสาธารณสุข 7 5,905,000     7 5,905,000     7 5,905,000     7 5,905,000     7 5,905,000     35 17,715,000    
   1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 955,000       3 955,000        3 955,000       3 955,000       3 955,000        15 4,775,000      

   1.5 แผนงานการศึกษา 6 195,000       6 195,000        6 195,000       6 195,000       6 195,000        30 585,000        

รวม 28 10,060,000  28 10,060,000   28 10,060,000  28 10,060,000  28 10,060,000   140 38,100,000   

แบบ ผ.01(ผ.03)
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
เทศบาลต าบลดงเจน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570



แบบ ผ.03

1. ส ำนักปลัดเทศบำล
เป้ำหมำย หน่วยงำน

หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองดูดฝุ่น 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        ส านักปลัด
 จ านวน 1 เคร่ือง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้โทรศัพท์สาขา ตู้โทรศัพท์สาขา 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      ส านักปลัด
พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์

 จ านวน 1 ชุด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้าข้อแข็ง 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ส านักปลัด
งานครัว ข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถโดยสาร รถโดยสารขนาด 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    ส านักปลัด
และขนส่ง ขนาด 12 ท่ีน่ัง ปริมาณกระ 12 ท่ีน่ัง 

บอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน

(ดีเซล)

แผนงำน
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

วัตถุประสงค์ท่ี

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทดงเจน



เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก รถบรรทุก (ดีเซล) 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ส านักปลัด

และขนส่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบ จ านวน 1 คัน

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ ชับเคล่ือน

2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

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

จ านวน 3  ตัว

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง กล้องถ่ายภาพน่ิง 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        ส านักปลัด
เผยแพร่ ดิจิตอล ความละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง

24 MP

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊ะท างานของผู้ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        ส านักปลัด
ของผู้บริหาร บริหารชุดประกอบ

ด้วย 1) โต๊ะท างาน
2) ตู้ข้าง

3) ตู้ 3 ล้ินชัก
จ านวน 1ชุด

2,735,000   2,735,000   2,735,000   2,735,000   2,735,000   

ท่ี แผนงำน
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม    8   โครงกำร

วัตถุประสงค์



2. กองคลัง

เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้กระจก ตู้กระจกบานเล่ือน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองคลัง

บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต ขนาด 5 ฟุต
จ านวน 5 ตู้

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร พัดลมโคจร 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองคลัง
ขนาด 16 น้ิว จ านวน 10 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง กล้องถ่ายภาพน่ิง 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        กองคลัง
เผยแพร่ ดิจิตอล ความละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง

24 MP

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ 130,000      130,000      130,000      130,000      130,000      กองคลัง
ปรับอากาศ แบบต้ังติดผนัง

ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน 5 เคร่ือง

270,000     270,000     270,000     270,000     270,000     รวม    4   โครงกำร

วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ท่ี แผนงำน



3. กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือหลังคารถบรรทุก หลังคารถบรรทุก 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองสาธารณสุข

และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ขนาด 1 ตัน และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 1หลัง

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจ เคร่ืองกระตุกหัวใจ 70,000        70,000        70,000        70,000        70,000        กองสาธารณสุข
(AED) (AED) และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพ กล้องบันทึกภาพ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        กองสาธารณสุข
เผยแพร่ ภายในและการจราจร ภายในและการจราจร และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 2 ชุด

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะ 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    กองสาธารณสุข
และขนส่ง ขนาด 1 ตัน แบบ ขนาด 1 ตัน และส่ิงแวดล้อม

เปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    กองสาธารณสุข
ขนาด 120 แรงม้า ขนาด 120 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 คัน

วัตถุประสงค์ท่ี แผนงำน
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา แบบ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        กองสาธารณสุข

ใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง พ่นยา แบบใช้แรงลม และส่ิงแวดล้อม
 ชนิดสะพายหลัง
จ านวน 1 เคร่ือง

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดีย 35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        กองสาธารณสุข
เผยแพร่ โปรเจคเตอร์ระดับ XGA โปรเจคเตอร์ระดับ และส่ิงแวดล้อม

ขนาด 3,500 ANSI Lumens  XGA ขนาด 3,500
 ANSI Lumens
จ านวน 1 เคร่ือง

5,905,000   5,905,000   5,905,000   5,905,000   5,905,000   รวม    7   โครงกำร

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



4. กองช่ำง

เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊ะท างานแบบ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        กองช่าง

การโยธา แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เหล็ก
7 ล้ินชัก จ านวน 3 ตัว

2 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        กองช่าง

การโยธา แบบมีพนักพิง แบบมีพนักพิง

จ านวน  5 ตัว

3 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถแทรก รถแทรกเตอร์/รถไถ 900,000      900,000      900,000      900,000      900,000      ส านักปลัด

การโยธา และขนส่ง เตอร์/รถไถ ขนาด 62 แรง จ านวน 1 คัน

ม้า

955,000     955,000     955,000     955,000     955,000     

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม    3   โครงกำร

แผนงำนท่ี วัตถุประสงค์



5. กองกำรศึกษำ

เป้ำหมำย หน่วยงำน
หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊ะท างานแบบ 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        กองการศึกษา

แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เหล็ก
7 ล้ินชัก จ านวน 6 ตัว

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        กองการศึกษา

แบบมีพนักพิง แบบมีพนักพิง

จ านวน  6 ตัว

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้กระจก ตู้กระจกบานเล่ือน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองการศึกษา
บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต ขนาด 5 ฟุต

จ านวน 5 ตู้

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        กองการศึกษา
ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        กองการศึกษา
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก หมึกพร้อมติดต้ังถัง
พิมพ์ หมึกพิมพ์

จ านวน 1 เคร่ือง

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร พัดลมโคจร 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        กองการศึกษา
ขนาด 16 น้ิว จ านวน 6 เคร่ือง

195,000     195,000     195,000     195,000     195,000     

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม    6   โครงกำร

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์


