
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561 – 2565)  

เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

เทศบาลตำบลดงเจน 
อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

 
 



คำนำ 
  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วมทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผล
โดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องด้วยการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร
เช่น  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหระ
สงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

  ดังนั้นเพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบแบบแผน
เทศบาลตำบลดงเจน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลดงเจนขึ้น 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ของเทศบาลตำบล
ดงเจน  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า 
 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         
   ผ.01    บัญชีสรปุโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น     1 
   ผ.02    รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.ดำเนินการ   2 
   ผ.02/1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานแผน อบจ.   13 
   ผ.02/2 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานแผน อบจ.   14 
   ผ.03    บัญชีสรุป บัญชีครุภัณฑ ์       15 
   ผ.03    รายละเอียด บัญชีครุภัณฑ ์      16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

ส่วนที่ 5 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสูก่ารปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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 31 19,464,000     31 19,464,000     

รวม 31 19,464,000    31 19,464,000    

รวมท้ังส้ิน 31 19,464,000    31 19,464,000    

แบบ ผ.01(ผ.02)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8

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 โครงการปรับปรุงผิว เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4.20- 5.00 ม. -          -            751,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

จราจรแบบ   เดินทาง ยาว 369.00 ม. หนา ความปลอดภัย
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต   0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
สายแยกหน้าร้านลาบ น้อยกว่า 1,697.40 ตรม. 
แม่จันนวล หมู่ท่ี3 ถึง พร้อมงานตีเส้นจราจร
แยกหน้าบ้านพ่อเค่ียน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
หมู่ 1 ต าบลดงเจน 86.10 ตร.ม

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8

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 โครงการขุดล าเหมือง เพ่ือป้องกันน้ าไม่ท่วมขัง ขุดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉล่ีย -          -            128,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

พร้อมวางท่อ คสล. 1.00 ม. ยาว 505.00 ม.
บริเวณนาพ่อวี - เหมือง และวางท่อ คสล. 1.00 ม.
ร่องธง หมู่ท่ี 1 ต าบล จ านวน 11 ท่อ พร้อมประ
ดงเจน ตูปิด-เปิด 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

3 โครงการปรับปรุงผิว เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. -          -            1,227,000   1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
จราจรแบบ   เดินทาง ยาว 559.00 ม. หนา ความปลอดภัย
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต   0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
สายก้างบอกไฟ น้อยกว่า 2,795.00 ตรม. 
หมู่ 2 ต าบลดงเจน พร้อมงานตีเส้นจราจร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
121.12 ตร.ม
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการปรับปรุงผิว เพ่ือความปลอดภัยในการ ช่วงท่ี1 ขนาดกว้าง 7.00 ม. -          -            1,753,000   1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

จราจรแบบ   เดินทาง ยาว 221.00 ม. หนา ความปลอดภัย
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต   0.05 ม.
ซอย 2 สายเข้าวัดสันป่า ช่วงท่ี2 ขนาดกว้าง 6.00 ม.
เหียง หมู่ 2 ต าบลดงเจน ยาว 200.00 ม. หนา

0.05 ม.
ช่วงท่ี3 ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 309.00 ม. หนา
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 3,983.00 ตรม. 
พร้อมงานตีเส้นจราจร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
158.17 ตร.ม
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  3.00 ม. ยาว -          -            106,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยตรงข้ามโรงสีพ่อหลวง เดินทาง 60.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
นงค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลดงเจน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

180 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. 269,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

 ระบายน้ า คสล. ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.
พร้อมฝาปิด ข้างโรงเรียน  ยาว 84.00 ม. 
อนุบาลภูกามยาว (ตามแบบแปลนเทศบาล
หมู่ท่ี 3 ต าบลดงเจน ต าบลดงเจน)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  3.00 ม. ยาว -          -            479,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยสันป่าต้อม เดินทาง 280.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 (ต่อจากของเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 หมู่ท่ี 4 ต าบลดงเจน 840 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  3.00 ม. ยาว -          -            479,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยข้างบ้านนายทองใบ เดินทาง 280.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 (ต่อจากของเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 หมู่ท่ี 4 ต าบลดงเจน 840 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.80 ม. 735,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

 ระบายน้ า คสล. ลึกเฉล่ีย  1.40 ม.
หน้าบ้านแม่สม  ยาว 136.00 ม. 
หมู่ท่ี 4 ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  3.00 ม. ยาว -          -            165,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยโรงสีข้าว เดินทาง 97.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 (ต่อจากของเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 หมู่ท่ี 5 ต าบลดงเจน 291 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

11 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. 705,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.
ซอย 2 เช่ือม ซอย 3  ยาว 241.00 ม. 
หมู่ท่ี 5 ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  3.50 ม. ยาว -          -            406,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ทางสาธารณประโยชน์ เดินทาง 200.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
เลียบล าเหมืองร่องเฮ้ีย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 หมู่ท่ี 5 ต าบลดงเจน 700 ตร.ม. ไหล่ทางปรับ

ตามสภาพพ้ืนท่ีโดยให้
(ก่อนด าเนินการให้ขอ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
อนุญาตกรมเจ้าท่า) 60 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            556,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยหน้าสวนลุงดวง เดินทาง 250.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 หมู่ท่ี 8 ต าบลดงเจน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,000 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  3.50 ม. ยาว -          -            402,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน เดินทาง 206.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 หมู่ท่ี 8 ต าบลดงเจน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

721 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. 457,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.
ซอย รพสต.  ยาว 143.00 ม. 
หมู่ท่ี 8 ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

16 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.80 ม. 939,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ระบายน้ า คสล. ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.
ซอย พ่อบ้าน  ยาว 175.00 ม. 
หมู่ท่ี 9 ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            319,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยข้างบ้านนายวิทยา เดินทาง 142.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 เรียบร้อย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
หมู่ท่ี 10 ต าบลดงเจน 568 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            301,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ซอยตรงข้ามป่าสุสาน เดินทาง 134.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
(ต่อจากของเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 หมู่ท่ี 10 ต าบลดงเจน 536 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

19 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 1.20 ม. 1,600,000   1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ระบายน้ า คสล. แบบมี ลึกเฉล่ีย  0.80 ม. ยาว
ฝาปิด และ ถนน คสล. 163.00 ม. และถนน คสล. 
เช่ือมต่อระหว่างถนนข้าง ขนาดกว้าง 2.60 ม. ยาว 
บ้านนายสุรพล - ซอย 1 133.00 ม. หนา 0.
หมู่ท่ี 11 ต าบลดงเจน 15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่

น้อยกว่า 345.80 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.30 ม. 140,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.30 ม.
และขยายผิว คสล. ซอย 4  ยาว 43.00 ม. พร้อมขยาย
หมู่ท่ี 11 ต าบลดงเจน ผิว คสล. หนา 0.15 ม. หรือ

มีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
20.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

21 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 1.20 ม. 3,446,000   1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ระบายน้ า คสล. พร้อม ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.
ฝาปิด สามแยกมะขามชุม  ยาว 458.00 ม. 
 หน้า รพสต. (ตามแบบแปลนเทศบาล
หมู่ท่ี 12 ต าบลดงเจน ต าบลดงเจน)

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            332,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ซอยข้างบ้านช่างตู่ เดินทาง 143.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 หมู่ท่ี 13 ต าบลดงเจน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

572 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            454,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง

ซอยข้างป่าสุสาน เดินทาง 200.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 หมู่ท่ี 16 ต าบลดงเจน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

800 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. 550,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.
หลังอาคารเอนกประสงค์  ยาว 170.00 ม. 
หมู่ท่ี 16 ต าบลดงเจน (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

25 โครงการก่อสร้างถังกรอง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด ก่อสร้างถังกรองเก็บน้ า 319,000     1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง กองช่าง
เก็บน้ าประปาหมู่บ้าน แคลนน้ า ประปาหมู่บ้าน พอเพียง
หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่อิง หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่อิง

(ตามแบบแปลนส านักงาน
บริหารจัดการน้ า กรม
ทรัพยากรน้ า แบบเลขท่ี
1211007)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. 285,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.
เรียบทางหลวงชนบท  ยาว 89.00 ม. 
(หน้าบ้านนางฟ้า-ซอย (ตามแบบแปลนเทศบาล
เข้าสุสานแม่อิง) ต าบลดงเจน)
หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่อิง

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ช่วงท่ี 1 ปากรางกว้าง 0.50 ม. 644,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.80 ม.
ซอยโคกหนองนา  ยาว 90.50 ม. 
หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อิง ช่วงท่ี 2 ปากรางกว้าง 0.30 ม.

ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.
 ยาว 103.00 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            356,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
โคกหนองนา เดินทาง 160.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อิง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

640 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.40 ม. 356,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง

น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย  0.70 ม.
ซอย 7  ยาว 80.00 ม. 
หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อิง (ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลดงเจน)

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ปากรางกว้าง 0.50 ม. 394,000     1 สาย น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง
น้ า คสล. พร้อมฝาปิด ลึกเฉล่ีย 0.80 ม.
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์  ยาว 89.00 ม. 
(เหมืองลุงเสาร์)
หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อิง

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ กว้าง  4.00 ม. ยาว -          -            411,000     1 สาย ประชาชนสัญจรด้วย กองช่าง
ข้างวัดท่าร้อง พร้อมลาน เดินทาง 113.00 ม.หนา 0.15 ม. ความปลอดภัย
คสล. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อิง 452 ตร.ม. พร้อมลาน คสล.

หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า318 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดงเจน)

รวม 31  โครงการ  -  -  -  -  - -           19,464,000    -  -  -

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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  - -             1 500,000       1 500,000         

รวม -     -            -      -            -     -            -      -            1 500,000      1 500,000        
รวมท้ังส้ิน -     -            -      -            -     -            -      -            1 500,000      1 500,000        

แบบ ผ.01(ผ.02/1)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8
เทศบาลต าบลดงเจน

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



แบบ ผ.02/1

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 โครงการขุดลอกล าเหมือง เพ่ือกักเก็บน  าในฤดูแล้ง กว้าง 3.00  -4.00 ม. 500,000    ร้อยละ ประชาชนได้รับ อบจ.พะเยา

ร่องเจน และเพ่ือการเกษตร  ยาว 3,300 ม. ลึก 2.5 เมตร ของ ประโยชน์เพ่ิมข้ึน
หมู่ท่ี 5 ต.ดงเจน ปริมาณ
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา การกัก

เก็บน้้า
เพ่ิมข้ึน

รวม 1  โครงการ  -  -  -  -  -  - 500,000       -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

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 -     -               -      -             -     -              -      -               4 135,000        4 135,000         
   1.2 แผนงานบริหารงานคลัง -     -               -      -             -     -              -      -               1 24,000          1 24,000          
   1.3 แผนงานสาธารณสุข -     -               -      -             -     -              -      -               1 25,000          1 25,000          
   1.4 แผนงานการศึกษา -     -               -      -             -     -              -      -               1 70,000          1 70,000          
   1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -     -               -      -             -     -              -      -               1 60,000          1 60,000          

รวมท้ังส้ิน -     -               -      -             -     -             -      -              8 314,000       8 314,000        

แบบ ผ.01(ผ.03)
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8
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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -             -             -             -             70,000        ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน จ านวน 2 เคร่ือง
ประมวลผล แบบท่ี 2
(ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า
19 น้ิว)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ -             -             -             -             20,000        ส านักปลัด
เลเซอร์ หรือชนิด LED  จ านวน 2 เคร่ือง
ขาวด า ชนิด Network
แบบท่ี 1

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ -             -             -             -             20,000        ส านักปลัด
เลเซอร์ หรือชนิด LED  จ านวน 1 เคร่ือง
ขาวด า ชนิด Network
แบบท่ี 2

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร พัดลมโคจร -             -             -             -             25,000        ส านักปลัด
ขนาด 16 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง

-            -            -            -            135,000      

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 8

เทศบำลต ำบลทดงเจน

ท่ี แผนงำน

รวม    4  โครงกำร

วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



2. กองคลัง

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารชนิด -             -             -             -             24,000        กองคลัง

ชนิดสองบาน สองบาน จ านวน 

6 หลัง

24,000       

3. กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก -             -             -             -             25,000        กองสาธารณสุข

บุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

-            -            -            -            25,000       

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม    1  โครงกำร

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์

รวม    1   โครงกำร

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



4. กองกำรศึกษำ

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -             -             -             -             70,000        กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน จ านวน 2 เคร่ือง

ประมวลผล แบบท่ี 2

(ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า

19 น้ิว)

-            -            -            -            70,000       

5. กองช่ำง

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

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า -             -             -             -             60,000        กองช่าง

และการโยธา ก าเนิดไฟฟ้าขนาด ขนาด 5 กิโลวัตต์
5 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

-            -            -            -            60,000       

แผนงำน วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ท่ี แผนงำน วัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รวม    1  โครงกำร

รวม    1  โครงกำร

ท่ี


