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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล.สายหนองหว้า – 
หนองอ้อ (ข้างวัดศรีสะอาด) 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

171,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้้า 
ภายในหมู่บ้านดงเย็น  
(หนา้บ้าน 
นายรู – วัดศรีสะอาด) 
 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้้า คสล.
Ø0.40x1.00 ม.ยาว 102 ม.
พร้อมบ่อพักน้้า จ้านวน 5 
บ่อ 

154,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองแคน- 
ห้วยค้าแฮด 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 320 เมตร  ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

110,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 435,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เข้า รร.บ้านหนองแคน นา
จาน) 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

 

180,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านหนองแคนข้างวัด 

ไชยวาส – หนองแคน 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 

208,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านป่งโพน – ห้วยซัน 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร ซ่อม
ลกูรังผิวจราจรเป็นช่วงๆ 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 390 ลบ.ม. 

89,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 477,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



7 

 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
7 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยม คสล.ถนนลูกรังสาย
บ้านป่งโพน – ฝายคึกฤทธ์ิ 
ข้ามคลองห้วยหินแตก 

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. 1.80x1.80 ม.ยาว 6 
ม.ชนิด 1 ช่องทาง จ้านวน 1 
แห่ง 

175,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น
ป่งโพน-พ้ืนที่การเกษตร 
ฝายคึกฤทธ์ิ 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร  ลูกรัง 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

145,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านสามขัว–ฮองสามขัว 
(ตอนล่าง) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 240 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

120,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 440,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
10 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 

สายบ้านดอนสวรรค ์
– ห้วยยาง(ฮองนาค้า) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 550 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

200,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านป่งโพน-หัวห้วยซัน 
 

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 600 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

204,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านสามขัว – พ้ืนที่การ 
เกษตรท่านาหม่อง 
 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

170,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 574,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
13 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 

สายบ้านสามขัว–หนองสระใหญ่
(ห้วยบังอ่ี) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 300 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

98,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านสามขัว –  
หนองหลวง – หนองหูลิง 
 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 550 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

188,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านโคกตะแบง –  
เรียบคลองห้วยไค ้

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

104,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 390,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



10 

 

   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
16 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 

สายบ้านโคกตะแบง –พ้ืนที ่
การเกษตรหนองกินแลน 

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

130,000.-บาท - -  ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านโคกตะแบง – พ้ืนที่ 
การเกษตรหัวห้วยช้างมัน 

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

65,000.-บาท - -  ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านโพนสวาง – พ้ืนที ่
การเกษตรหนองกระปาง 
 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

80,000.-บาท - -  ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 275,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



11 

 

   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
19 โครงการวางท่อระบายน้้า 

ภายในหมู่บ้านโพนสวาง 
 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้้า คสล.
Ø0.40x1.00 ม.ยาว 269 ม.
พร้อมบ่อพักน้้า จ้านวน 7 
บ่อ 

361,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านโคกขามเลียน – 
ข้างวัดโนนสะอาด 

 

 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

208,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านโคกขามเลียน – 
ซอยหน้าวัดโนนสะอาด เข้า
ศาลาประชาคม 

 

 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

 

143,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 712,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



12 

 

   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
22 โครงการก่อสร้างถนนคสล.

สายบ้านนาจานซอยดีแทค 
– เชื่อมถนน รร.บ้านหนอง
แคนนาจาน 

 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

 

268,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านค้าบง – ห้วยทราย 
นาผู้ใหญ่ยรู 
 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 680 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

288,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านดอนวรรค์ –เหล่า 
ตาส ี

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 440 เมตร ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

198,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 754,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



13 

 

   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
25 โครงการก่อสร้างถนนคสล.

หน้า รร.อนุบาลเทศบาล
ต้าบลดงเย็น – วัดบ้านนา
ทอง 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

 

146,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
หน้าอาคารเอนกประสงค์ 
รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลดง
เย็น 

 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 45 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร 
 

 

115,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านนาทอง – พ้ืนที่การ 
เกษตร หนองแคน(ตอนบน) 
 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 220 เมตร  ลูกรัง
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

78,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 339,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
28 โครงการก่อสร้างลาน คสล.

หน้าอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 
ห้อเรียน(หลังที่ 2)  

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างลาน คสล. เนื้อที่ 
586.50 ตร.ม. หนา 0.10 ม. 
 

235,000.-บาท - - - ปริมาณ
พ้ืนที่

คอนกรีต 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไป มา 
และขนส่งผลติ
ผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนลูกรังสาย
บ้านนาทอง – ห้วยตาหลม่ 
ข้ามห้วยตาหล่ม 

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. 1.80x1.80 ม.ยาว 5 
ม.ชนิด 2 ช่องทาง จ้านวน 1 
แห่ง 

220,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน้้าภายใน
หมู่บ้านโพนสวาง 
 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้้า คสล.
Ø0.40x1.00 ม.ยาว 268 ม.
พร้อมบ่อพักน้้า จ้านวน 7 
บ่อ 
 

360,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 815,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
31 โครงการซ่อมแซมอาคาร

ส้านักงานเทศบาลต้าบลดง
เย็น  

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารให้สามารถุ
ใช้งานได้ตามปกติ 
และสวยงาม 

ซ่อมแซมกันสาดอาคารและ
ทาสีภายนอกอาคาร สนง. 
 

350,000.-บาท - - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ให้สามารถุใช้
งานได้ตามปกติ 
และสวยงาม 

  กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายบ้านโพนสวาง – หนอง 
ถางปะ 

 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

80,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

  กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านนาจาน 

เพ่ือขุดเจาะบ่อ
บาดาลผลติ
น้้าประปา 

ขุดเจาะบ่อดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง Ø6” ลึกไม่
น้อยกว่า 45 เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ ์

130,000.- - - -  ความลึก
ที่ขุดเจาะ 
เป็นเมตร 

เพ่ือให้ราษฎรได้
มีน้้าประปา
อุปโภคบริโภค 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 560,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
34 โครงการวางท่อระบายน้้า

ภายในหมู่บ้านเส้นทาง 
ดงเย็น-หนองหว้า 
(เสนอโดยบ้านดงเย็น) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

-ก่อสร้างคลองระบายน้้า 
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมีทอ่
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

  กอง
ช่าง 

35 โครงการวางท่อระบายน้้า 
คสล.ภายในหมู่บ้าน   
ดงเย็น-ห้วยบังอี ่
(เสนอโดย บ้านดงเย็น ม.1) 

เพ่ือให้ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

-ก่อสร้างคลองระบายน้้า 
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

100,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

  กอง
ช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางรอบ รร.บ้านดงเย็น 

(เสนอโดยบ้านดงเย็น) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ถนนสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 
ซม. ยาว 150 เมตร ตาม
แบบของ ทต.ดงเย็น 

 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ถนนในการสัญจร
ไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กอง
ช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



17 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
37 โครงการวางท่อระบายน้้า

ภายในหมู่บ้าน 

(เสนอโดยบ้านหนองแคน) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

-ก่อสร้างคลองระบายน้้า 
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ท่อระบายน้้า
เพ่ือแก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

  กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากรร. - บ้านนายสมคดิ
พันธะ 
(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 
ซม. ยาว 150 เมตร ตาม
แบบของ ทต.ดงเย็น 

200,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จาก รพสต. – บ้านนายสม-

จิตร ยืนยง 
(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ถนนสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 
ซม. ยาว 100 เมตร ตาม
แบบของ ทต.ดงเย็น 

150,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ถนนในการ
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
ได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 420,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 



18 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

จากถนนวัดป่งโพน – ภูธาต ุ

(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ถนนสัญจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลีย่ 15 ซม. 
ตามแบบของ ทต.ดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ถนนสัญจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านนายสาร – ค้าน้้า
แก้ว. 
(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลีย่ 15 ซม. 
ตามแบบของ ทต.ดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

42 โครงการขยายแนวเขต
ประปาหมู่บ้าน ทางไปบ้าน
ค้าบง(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
น้้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

-ขยายท่อเมนต์ประปาตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น 

100,000-บาท - - - ครัวเรือน
ที่ใช้
น้้าประปา 

เพ่ือให้ราษฎรได้
มีน้้าประปาเพ่ือ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมขึ้น 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
43 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

ริมทาง ตรงป้ายรวมหมู่บา้น
(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

ราษฎรมีที่พัก 
รอรถประจ้าทาง 
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ก่อสร้างศาลาริมทาง จ้านวน 
1 หลัง ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4 เมตร ตามแบบของ 
ทต.ดงเย็น 

100,000-บาท - - - - ราษฎรมีที่พัก 
รอรถประจ้าทาง 
แ ล ะ บ ร ร เ ท า
ความเดือดร้อน
ของผู้ ใ ช้ ร ถ ใ ช้
ถนน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่บ้านโนนหนองแสง 
ระยะทาง 200 เมตร(เสนอ
โดยบ้านสามขั่ว) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลีย่ 15 ซม. 
ตามแบบของ ทต.ดงเย็น 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้้าภายในหมู่บ้านสามขั่ว
(เสนอโดยบ้านสามขั่ว) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างคลองระบายน้้า 
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
46 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ(เสนอโดยบ้าน
สามขั่ว) 

เพ่ือให้ประชาขน
ในพ้ืนที่ได้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้าง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา  

ติดตั้งฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านสามขั่ว 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ระยะทาง 300 เมตร
(เสนอโดยบ้านดอนสวรรค์) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลีย่ 15 ซม. 
ตามแบบของ ทต.ดงเย็น 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร 

ราษฎรมีถนนในการ
สัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 200,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
48 โครงการก่อสร้างท่อระบาย

น้้าภายในหมู่บ้านดอน
สวรรค์(เสนอโดยบ้านดอน
สวรรค์) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างคลองระบายน้้า 
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
ถนนรอบวัดบ้ านนาทอง
(เสนอโดยบ้านนาทอง) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 
ซม. ตามแบบเต.ดงเย็น 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าวัด
บ้านนาทอง(เสนอโดยบ้าน
นาทอง) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 
ซม. ตามแบบเต.ดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
51 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.

ในหมู่บ้าน(เสนอโดยบ้านดง
เย็น ) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

-ซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 
ซม. ตามแบบเต.ดงเย็น 

 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

52 โครงการจดัซื้อมิเตอร์
น้้าประปาพลังงาน
แสงอาทิตย ์

(เสนอโดยบ้านดงเย็น ) 
 

 

 

 

เพ่ือลดการใช้พลัง
ไฟฟ้าจากการผลติ
น้้าประปาของ
หมู่บ้าน 

-จัดซื้อมิเตอร์น้้าประปา
พลังงานแสงอาทิตย ์

100,000-บาท - - - ปริมาณค่า
ไฟฟ้าใน
แต่ละ
เดือน
ลดลง 

เพ่ือลดการใช้
พลังไฟฟ้าจาก
การผลิต
น้้าประปาของ
หมู่บ้าน 

  กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 200,000-บาท - - - - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สาย 2(หอประชุม) 
(เสนอโดยบ้านโพนสวาง ม
14) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

-ซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 
ซม. ตามแบบทต.ดงเย็น 

 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลติทางการเกษตร
(เพ่ิมเติม)(เสนอโดยบ้านโพน
สวางม.14) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
พ้ืนท่ีในการตาก
ผลผลติทางการ
เกษตรเพ่ิมขึ้น 

-ก่อนสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร ขนาด 
50X50 เมตร หนา 15 ซม. 
ตามแบบ ทต.ดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
พ้ืนที่ในการตาก
ผลผลติทางการ
เกษตรเพ่ิมขึ้น 

  กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโพน
สวาง-นาทาม 

(เสนอโดยบ้านโพนสวางม.
14) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 
 

-ซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 
ซม. ตามแบบเต.ดงเย็น 

100,000-  บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
56 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยมชลประธานตอกผึ้ง 
(เสนอโดยบ้านโพนสวางม.
14) 
 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้้า คสล.รอบหมู่บ้าน 

(เสนอโดยบ้านโพนสวางม.
14) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างคลองระบายน้้า 
คสล.ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

58 โครงการจดัซื้อเคร่ืองออก
ก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

(เสนอโดยบ้านโพนสวางม.
14) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
อุปกรณ์ในการออ
กกก้าลังกาย 

-จัดซื้อเคร่ืองออกก้าลังกาย
10 ประเภท 

 

1,000,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
อุปกรณ์ในการ
ออกกก้าลังกาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
59 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม

สายภายในหมู่บ้าน 

(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 
ม.11) 

-เพ่ือให้ราษฎร
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่างสารได้ชัดเจน 

-ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านตามแบบของ 
ทต.ดงเย็น 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

-เพ่ือให้ราษฎร
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่างสารได้
ชัดเจน 

  กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนสวรรค-์เข้าเมรุบ้าน
โนนสวรรค์ (เสนอโดย บ้าน
โนนสวรรค์ ม.11) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร  

354,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เส้นหนองถางปะ(เสนอโดย
บ้านโพนสวาง ม.6) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด
กว้าง 46 เมตร ยาว 250 
เมตร หนาเฉลีย่ 15 ซม.  

400,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 854,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยหน้าศาลา 
(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 
ม.11) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 15 ซม. ตามแบบ
ของเทศบาลต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างประปาผิว
ดิน เ พ่ือการ เกษตร แบบ
บาดาล 

(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 
ม.11) 

เพ่ือให้ราษฎรมีน้้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

-ก่อสร้างถังประปา ตาม
แบบของ ทต.ดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
น้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

  กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง 
ซอยวัดโนนสวรรค ์

(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 
ม.11) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน ลูกรังขนาด 
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 
ซม. ยาว 450 เมตร ตาม
แบบของ ทต.ดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
65 โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล.รอบหมู่บ้าน 

(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 
ม.11) 
 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 

-ซ่อมแซม ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 15 
ซม. ตามแบบเต.ดงเย็น 

 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
ล้าห้วยใหญ่(เสนอโดยบ้านภู
ทอง ม.13) 

-เพ่ือกักเก็บน้้า
ส้าหรับเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างฝาย มข 2527สัน
ฝายสูง 1.50 ม.ผนังข้างสูง 
3.00 ม.  กว้าง 6.00 เมตร  
 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

มีน้้าส้าหรับ
เกษตร/อุปโภค
บริโภค 

  กองช่าง 

67 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดหน้าศาลาประชาคม 3 
จุด(เสนอโดยบ้านภูทอง ม.
13) 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ป้องกัน
อาชญากรรมต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ cctv 
หน้าศาลาประชาคม 2-3 จุด 

100,000-บาท - - - จุดสุ่ม
เสี่ยง 3 
จุด 

ปัญหายาเสพตดิ
และ
อาชญากรรม
ลดลง 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000-บาท - - - - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ทางไปต้าบลนากอก ภูสร้าง
ออม(เสนอโดยบ้านภูทอง ม.
13) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

-ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 
ซม. ยาว 800 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้้า คสล.เพ่ือการเกษตร 
จากอ่างเก็บน้้าห้วยหินลาด
(เสนอโดยบ้านภูทอง ม.13) 

ราษฎรมีน้้าใช้ใน
การท้าการเกษตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้้าเพ่ือ
การเกษตรจากอ่างเก็บน้้า
ห้วยหินลาด  ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 600 เมตร ตาม
แบบ 

 

 

 

 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีน้้าใช้ใน
การท้าการท้า
การเกษตร 

  กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 200,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
70 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้น

นานายสุเมศ-ถนนนาสอง
เหมือง(เสนอโดยบ้านโคก
ขามเลียน) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกสบาย 
 

-ก่อสร้างลูกรังขนาดกว้าง 6 
เมตร หนาเฉลีย่ 15 ซม. 
ยาว 800 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตา้บลดงเย็น 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีถนนใน
การสญัจรไปมา 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวกสบาย 

  กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้้า คสล.เพ่ือการเกษตร 
จากอ่างเก็บน้้าห้วยหินลาด
(เสนอโดยบ้านโคกขาม
เลียน) 

ราษฎรมีน้้าใช้ใน
การท้าการเกษตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้้าเพ่ือ
การเกษตรจากอ่างเก็บน้้า
ห้วยหินลาด  ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 600 เมตร ตาม
แบบ 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีน้้าใช้ใน
การท้า
การเกษตร 

  กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้้ารอบหมู่บ้าน(เสนอ
โดยบ้านโคกขามเลียน) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้้า คสล.
Ø0.40x1.00 ม.ยาว 300 ม.
พร้อมบ่อพักน้้า จ้านวน 10 
บ่อ 

100,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 200,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เข้าเมรุบา้นนาทอง 
เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.12 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

190,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกตะแบง-วัดศรีทอง
ธรรม(ซอยแรก) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

255,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านภูทอง-เข้าวัดเทพภู
ทอง 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได ้
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
 

208,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได ้

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 653,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
76 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านโคกขามเลียนหนอง
กุดคอก่าน 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.05 เมตร 

65,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านดอนสวรรค-์เรียบ
แก้งจันทร์แดง 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

139,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านนาทอง-หนองทิศ
ล้้า(ด้านทิสตะวันตก) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

145,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 349,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านสามขั่วหลังบ้าน
นายไผ-่นางไทย 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและขน
ผลผลติทาง
การเกษตรได้
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง. กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
ข้างละ 0.05 เมตร 

90,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ทางสัญจรและ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการปูกระเบื้องเซรามิค
ศาลาประชาคมบ้านป่งโพน 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืน
ศาลาประชาคม
บ้านป่งโพนให้
สวยงามและใช้
พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิคขนาด 
กว้าง 12Øx120Ø เมตร 
เนื้อท่ี 108 ตร.ม.  

55,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืน
ศาลาประชาคม
บ้านป่งโพนให้
สวยงามและใช้
พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กองช่าง 

81 โครงการวางท่อระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านโคกตะแบง
(ซอยเข้าวัดป่าเทพนิมติ) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้้า คสล.
Ø0.40x1.00 ม. ยาว 116 
เมตร พร้อมบ่อพักน้้าจ้านวน 
5 บ่อ 

163,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 308,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
82 โครงการวางท่อระบายน้้า

ภายในหมู่บ้านนาจาน(หน้า
บ้านนางรอนสัน-ซอยดีแทค) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางท่อระบายน้้า คสล.
Ø0.40x1.00 ม. ยาว 190 
เมตร พร้อมบ่อพักน้้าจ้านวน 
5 บ่อ 

250,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีท่อ
ระบายน้้าเพ่ือ
แก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 250,000-บาท - - - - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมทักษะทาง 

วิชาการและจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 
 
 
 

นักเรียนในสังกัด 30,000-บาท 30,000-บาท 30,000-บาท 30,000-บาท คะแนนสอบ
ผ่าน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

ครูในสังกัด บุคลากร
ทางการศึกษา 

40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ครู/บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้เพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 70,000-บาท 70,000-บาท 70,000-บาท 70,000-บาท - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ท้องถิ่นเมืองนาอยู่  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
3 โครงการสอนเสริมเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิ(ช่วงปิดภาค
เรียน) 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

นักเรียนในสังกัด 20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท คะแนนสอบ
ผ่าน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน 
ทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่าย 
ต้าบลดงเย็น 

เพ่ือส่งเสริมการ
แข่งขันท้องถิ่นเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ
ด้านวิชาการของ
ตนเอง 

นักเรียนในสังกัดที่เข้า
การแข่งขัน 

40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท จ้านวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนได้แสดง
ความสามารถดา้น
วิชาการของตนเองมี
การพัฒนามากขึ้น 

กองการศึกษา 

5 โครงการแนะแนวการศึกษา 
ต่อ 

เพ่ือให้นักเรียนทราบ
แนวทางการศึกษาต่อ 

อบรมแนะแนว
การศึกษานักเรยีนใน
สังกัด จ้านวน 1คร้ัง 

10,000-บาท 10,000-บาท 10,000-บาท 10,000-บาท จ้านวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

นักมีแนวทางเลือก
ในการศึกษามากขึ้น 

กองการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
(วิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ) 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน
(วิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ) 

เพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน มีทักษะด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะเพ่ิมขึ้นม ี

40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท จ้านวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

เพ่ือให้เด็กเยาวชน
และประชาชน มี
ทักษะด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศลิปะ
เพ่ิมขึ้นม ี

กองการศึกษา 

รวม 4โครงการ - - 110,000-บาท 110,000-บาท 110,000-บาท 110,000-บาท - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการพัฒนาคนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
7 โครงการพัฒนาโรงเรยีน 

ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
-เพ่ือส่งเสริมนัก
เรียนรู้รัก สามัคคี
และแสดง
ความสามารถดา้น
กีฬา 

นักเรียนมสีุขภาพท่ีดีขึ้น 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน 

นักเรียนมสีุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

8 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน 
การเกิดอัคคภีัยในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงเย็น 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ในการใน
การปฏิบัตเิมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

บุคลากรมีความรู้ในการใน
การปฏิบัตเิมื่อเกดิอัคคีภัย 

15,000-บาท 15,000-บาท 15,000-บาท 15,000-บาท ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน 

บุคลากรมีความรู้ใน
การในการปฏิบตัิ
เมื่อเกิดอัคคภีัย 

กองการศึกษา 

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้า 
ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรต ิ

-เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ของชุมชน 
 

จัดท้าศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติให้มีคณุภาพ 
 
 
 
 

250,000-บาท 250,000-บาท 250,000-บาท 250,000-บาท มีศูนย์
เรียนรู้
เฉลิมพระ
เกียตริ 

นักเรียนเรียนรู้ตาม
ศูนยเ์ฉลมิพระเกียรต ิ
 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 305,000-บาท 305,000-บาท 305,000-บาท 305,000-บาท - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
10 โครงการส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง “สู”่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนฯมีความรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนฯมีความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

100,000-บาท 100,000-บาท 100,000-บาท 100,000-บาท ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนฯ
มีความรูต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

กองการศึกษา 

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
กิจกรรมรักการอ่าน 
ในสถานศึกษา อปท. 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมรักการอ่าน ปีละ 
1 คร้ัง 

50,000-บาท 50,000-บาท 50,000-บาท 50,000-บาท คะแนนสอบ
ผ่าน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

12 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน 
ยาเสพตดิเด็กและเยาวชน 
นอกสถานศึกษา 

-เพ่ือป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา 

กิจกรรมป้องกันยาเสพตดิใน
โรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง 

200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท จ้านวนผู้ตดิ
ยาเสพตดิ 

ไม่มีนักเรียนติดยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

13 โครงการกิจกรรมของศูนย ์
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 
ในสถานศึกษา สังกัด อปท. 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว 

มีศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

50,000-บาท 50,000-บาท 50,000-บาท 50,000-บาท มีศูนย์การ
เรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ - - 400,000-บาท 400,000-บาท 400,000-บาท 400,000-บาท - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตา้บลดงเย็น 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคาร
เรียนสถานท่ี
สามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับ
จ้านวนเด็ก 

ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลตามแบบ
เทศบาลตา้บลดงเย็น 

200,000-บาท - - - จ้านวน
พ้ืนที่
ปรับปรุง 

อาคารสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ต่างๆกับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

15 โครงการจ้างเหมาจดัท้า 
สแตนเชียร์สนามฟุตบอล 

นักเรียนมีที่น่ังใน
การแข่งขันกีฬา 

มีสแตนเชียร์ให้กับนักกีฬา
ละกองเชียร์ตามแบบ
เทศบาลตา้บลดงเย็น 

100,000-บาท - - - จ้านวนแส
ตนเชียร ์

มีสแตนเชียร์ให้กับ
นักกีฬาละกองเชียร์ 

กองการศึกษา 

16 โครงการก่อสร้างหลังคา 
ทางเดิน ศพด.บ้านหนองแคน 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคาร
เรียนสถานท่ี
สามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับ
จ้านวนเด็ก 

ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 
ศพด.บา้นหนองแคนตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น 

 

100,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

อาคารสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ต่างๆกับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 400,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
17 โครงการต่อเติมหลังคา

พร้อมเทพ้ืนด้านหน้าอาคาร 
ศพด.โคกตะแบง 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคารเรียน
สถานท่ีสามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับจา้นวน
เด็ก 

ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 
ศพด.บ้านโคกตะแบงตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น 

 

53,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

อาคารสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ตา่งๆกับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

18 โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมเทพ้ืน
ด้านหน้าอาคาร  
ศพด.โพนสวาง 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคารเรียน
สถานท่ีสามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับจา้นวน
เด็ก 

ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 
ศพด.บ้านโพนสวางตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น 

 

132,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

อาคารสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ต่างๆกับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

19 โครงการติดตาข่ายเหล็ก 
โรงอาหาร  
ศพด.บ้านโคกขามเลยีน 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคารเรียน
สถานท่ีสามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับจา้นวน
เด็ก 

ติดตั้งตาข่ายเหล็กโรง
อาหารตามแบบเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

43,000-บาท - - -  อาคารสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ต่างๆกับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 228,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
20 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก

เล็กพร้อมบ่อทราย  
ศพด.นาจาน 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคาร
เรียนสถานท่ี
สามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับ
จ้านวนเด็ก 

ศพด.นาจาน มสีนามเด็ก
เล่นพร้อมบ่อทรายตามแบบ
เทศบาลตา้บลดงเย็น 

75,000-บาท - - - สนามเด็ก
เล่น 1 หลัง 

อาคารเรียนสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ต่างๆและเหมาะสม
กับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

21 โครงการซ่อมแซมห้องน้้า 
อาคารเรียนหลังเกา่  
ศพด. สามขั่ว-ดอนสวรรค ์

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคาร
เรียนสถานท่ี
สามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับ
จ้านวนเด็ก 
 
 

นักเรียนมีห้องน้้าท่ีได้
มาตรฐาน ปลอดภยัตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น 

30,000-บาท - - - พ้ืนที่ในการ
ซ่อมแซม 

นักเรียนมีห้องน้้าท่ี
ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 105,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
22 โครงการซ่อมแซมอาคาร 

ศพด. บ้านป่งโพน 

- เพ่ือความพร้อม
ทางด้านอาคาร
เรียนสถานท่ี
สามารถท้า
กิจกรรมต่างๆและ
เหมาะสมกับ
จ้านวนเด็ก 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ศพด.บ้านป่งโพนตาม
แบบเทศบาลต้าบลดงเย็น  

70,000-บาท - - - พ้ืนที่ใน
การ
ซ่อมแซม 

อาคารเรียนสถานท่ี
สามารถท้ากิจกรรม
ต่างๆและเหมาะสม
กับจ้านวนเด็ก 

กองการศึกษา 

23 โครงการก่อสร้างร้ัว 
 คสล.ผนังคอนกรีตบล็อก 
และแผงเหล็กตาข่าย 
 ศพด.ดงเย็น 

-เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซม ทาสี 
ประดับตกแต่ง ร้ัว
รอบบริเวณ
โรงเรียนใหเ้กิด
ความสวยงามเป็น
ระเบียบ และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างร่ัว คสล. ผนังผนังคอนกรีต
บล็อกและแผงเหล็กตาข่าย 
 ศพด.ดงเย็นตามแบบ
เทศบาลตา้บลดงเย็น 

157,000-บาท - - - พ้ืนที่ใน
การ
ก่อสร้าง 

- ร้ัวรอบบริเวณ
โรงเรียนใหเ้กิดความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 
และปลอดภัย 

กองการศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 227,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าจ้างเหมาบริการและค่า

เช่าทรัพย์สิน 

-เพ่ือเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ
ต่างๆเพ่ือ
ประโยชน์ต่อ
การบริหารงาน
ของเทศบาล 

ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/
ค่าจ้างเหมาแรงงาน/ค่าจ้างเหมาดดูสิ่ง
ปฏิกูล/เข้าเล่มเอกสาร 

410,000-บาท - - - จ้านวน
คร้ังท่ีจ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงเรยีน 
อนุบาลและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ต่างๆ 

เป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ 

30,000-บาท - - - จ้านวน
คร้ังท่ีจ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

3 ค่าวัสด ุ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวัสดุ
ส้าหรับ
ปฏิบัติงาน 

-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
20,000-บาท 
-วัสดุเชื่อเพลิงละหล่อลื่น 30,000-บาท 
-จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกโรงเรยีน 
อนุบาลเทศบาลต้าบลดงเย็น จ้านวน 100 
ตัว 25,000-บาท/ศพด.หนองแคน 10ตัว 
2,500 -บาท 

77,500-บาท - - - จ้านวนที่
จัดซื้อ
(คร้ัง) 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 490,000-บาท - - - - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชนและสังคม 

           3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

(เสนอโดยบ้านดงเย็น) 
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
ลดปัญหาการ
ว่างงาน 

-สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ  200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

ประชาชนมีการ
รวมกลุม่สร้างอาชีพ
และหารายได้
ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว 

ส้านักปลดั 

2 ส่งเสริมการเรียนรู้การ
ด้ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
แนวคิดทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้น้าชุมชนและประชาชน
ทั่วไป 

200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

ผู้น้าชุมชนและ
ประชาชนมีความรู้
ตามแนวทฤษฎีใหม ่

ส้านัก
ปลัด 

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

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชน 

  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี 
ได้แก ่ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ 

เลือกตั้งผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 1 คร้ัง 

1,000,000-บาท - - - จ้านวนผู้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ได้ผูบ้ริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นครบตาม
จ้านวน 

ส้านักปลดั 

2. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ 
ชาวบ้านใหม่จังหวัด 
มุกดาหาร 

อุดหนุนอ้าเภอเมือง 
มุกดาหารโครงการ 
ฝึกอบรมลูกเสือชาว 
บ้านใหม่จังหวัด 
มุกดาหาร 
 
 
 

เพ่ือจัดอบรมโครงการ 
ฝกึอบรมลูกเสือชาว 
บ้านใหม่จังหวัด 
มุกดาหาร 
 

40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000บาท จ้านวนลูกเสือ
ชาวบ้านที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

เพ่ือสร้างความ
ปรองดอง 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 
หมู่บ้าน ให้แก่
ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชนท่ียู่ใน
เขตต้าบลดงเย็น 

ส้านักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 1,040,000-บาท 1,040,000-บาท 1,040,000-บาท 1,040,000-บาท - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชน 

  1.1 แผนงานสถิติและวิชาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้อง 

สถาบันส้าคญัของชาต ิ

เพ่ือปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และสถาบันส้าคญั
ของชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศชาตมิีความมั่นคง
ทุกมิติและสังคมมคีวาม
สมานฉันท์เพ่ิมขึ้น 

20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท จัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่ จ้านวน 
1 คร้ัง 

การปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 

กองวิชาการ 

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

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชน 

  1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการขับข่ี 

ปลอดภัยมีใบขับขี ่
 

เสริมสร้างความรู้
ความสามารถใน
การขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา และประ
ชานท่ัวเข้าร่วมโครงการ 

20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท จ้านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ผูข้ับข่ีรู้และเข้าใจ 
พรบ.จราจรทาง
บก ตลอดจน
กฎหมายจราจร 
และการประพฤติ
ปฏิบัติให้เคารพ
กฎจราจร อย่าง
เคร่งครัด 

 

ส้านักปลดั 

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

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     4.1 แผนงานสาธารณสุข 

   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 โครงการจัดซื้อเคร่ืองพ้น

หมอกควันเพ่ือก้าจัดยุง 
(เสนอโดยบ้านสามขั่ว) 

เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมปอ้งกัน
โรคตดิต่อต่างๆ 
โดยเฉพาะการ
ก้าจัดยุงลายภาหะ
น้าโรค
ไข้เลือดออก 
 

จัดซื้อเคร่ืองพ่น หมอกควัน
จ้านวน 1 เคร่ือง 
 
 

95,000.บาท - - - -มีการ
จัดซื้อ
เครื่อง พ่น
สารเคมี
ก้าจัด
แมลง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
สุขภาพดี มีการ
ลดลง ของอัตราการ
เจ็บป่วย ด้วย
โรคตดิต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการจัดซื้อเคร่ืองพ้น
หมอกควันเพ่ือก้าจัดยุง 
(เสนอโดยบ้านดอนสรรค์) 

เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อต่างๆ 
โดยเฉพาะการ
ก้าจัดยุงลายภาหะ
น้าโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน
จ้านวน 1 เคร่ือง 
 

95,000-บาท - - - -มีการ
จัดซื้อ
เครื่อง พ่น
สารเคมี
ก้าจัด
แมลง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
สุขภาพดี มีการ
ลดลง ของอัตราการ
เจ็บป่วย ด้วย
โรคตดิต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม  โครงการ - - 190,000-บาท - - - - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชน 

  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้ง

เหมาบริการต่างๆเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการ
บริหารงานเทศบาล 

ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร/์ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน/ค่าจ้าง
เหมาดดูสิ่งปฏิกลู/เข้า
เล่มเอกสารฯลฯ 

3,000-บาท 3,000-บาท 3,000-บาท 3,000-บาท จ้านวนคร้ังท่ี
จ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย 

นอกปฏิบัติงานด้านความ 

สะอาดชุมชน ภายในเขต 

เทศบาลตา้บลดงเย็น 3 คน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานด้านความ
สะอาดชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานด้านความ
สะอาดชุมชน 

216,000-บาท 216,000-บาท 216,000-บาท 216,000-บาท ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ

การ จัดท้าแผนชุมชน  
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค 

เพ่ือก้าหนดแนว
ทางการพัฒนาสุข
ภาวะของประชาชนใน
พ้ืนที ่ 

กลุ่มเป้าหมายจา้แนก
ตามช่วงวัย 

15,450-บาท 15,450-บาท 15,450-บาท 15,450-บาท ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

ประชาชนไดรั้บการ
แก้ไขปัญหาด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ตรง
ความต้องการ 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 3 โครงการ - - 234,450-บาท 234,450-บาท 234,450-บาท 234,450-บาท - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชน 

  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
4 โครงการบริการสาธารณ 

สุขข้ันพ้ืนฐาน 

เทศบาลตา้บลดงเย็น 

ประชาชนไดรั้บการ
แก้ไขปัญหาด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ตรงความ
ต้องการ 

กลุ่มเป้าหมายจา้แนก
ตามช่วงวัย 

10,000-บาท 10,000-บาท 10,000-บาท 10,000-บาท ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

ประชาชนไดรั้บ
การแก้ไขปัญหา
ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรค ตรงความ
ต้องการ 

กอง
สาธารณสุข 

5 

 

 

โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า 
ในสัตว์เลีย้วสุนัขและแมว 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า  
ลดอัตราเสี่ยงของการ
เจ็บป่วยและตาย   
ของประชาชน  จาก
สุนัขและแมวจรจดัใน  

เพ่ือรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และยาคมุก้าเนดิในสุนัข
และแมวจรจัด   

80,000-บาท 80,000-บาท 80,000-บาท 80,000-บาท จ้านวนสัตว์ที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้า  
ลดอัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
คนท่ีถูกสุนัขกัด 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 1 โครงการ - - 90,000-บาท 90,000-บาท 90,000-บาท 90,000-บาท - - - 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชน 

  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
6 

 

 

โครงการรณรงค ์

จังหวัดสะอาดรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ถนน ชุมชน 
ที่สาธารณะ 
ส้านักงานเทศบาล
มีความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 

 

 

ท้าความสะอาดพ้ืนท่ีถนน 
ชุมชน ท่ีสาธารณะ 
ส้านักงานเทศบาล โดย
ชาวบ้านและพนักงาน 

15,000-บาท 15,000-บาท 15,000-บาท 15,000-บาท จ้านวนผู้เขา
ร่วมโครงการ 

ถนน ชุมชน ท่ี
สาธารณะ 
ส้านักงานเทศบาล
มีความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุข 

7 ค่าสาธารณูปโภค -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค 

 

 

 

ค่าบริการโทรศัพท์  
งานกู้ชีพ-ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

3,600-บาท 3,600-บาท 3,600-บาท 3,600-บาท หน่วยท่ีใช้ การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ - - 15,600-บาท 15,600-บาท 15,600-บาท 15,600-บาท 15,600-บาท - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.1 แผนงานสถิติและวิชาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าธรรมเนียม 

และค่าลงทะเบียน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
 

20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท 20,000-บาท จ้านวนคร้ัง
ที่ลง 

การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ 

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

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่า

บ้ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ 
หรือทรัพย์สิน อื่น 
ๆ เช่น รถยนต ์

รถจักรยานยนต์ 
เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องโรเนียว 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่องอัดส้าเนา 
และทรัพยส์ินอ่ืน 
ๆ ของเทศบาล 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ หรือ
ทรัพย์สิน อ่ืน ๆ เช่น 
รถยนต ์รถจักรยานยนต์ 
เครื่องพิมพ์ดีด เคร่ืองโร
เนียว เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส้าเนา 
และทรัพยส์ินอ่ืน ๆ ของ
เทศบาล 

40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท จ้านวนคร้ัง
ที่จ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 
 

แบบ ผ.01 
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รวม 1 โครงการ - - 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท 40,000-บาท - - - 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเขม้แข็งของชุมชนและสังคม 

  5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าจัดซื้อเคร่ืองแต่งกาย  

อปพร. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุด
ปฏิบัติการแก่พนักงาน 
ลูกจ้างและสมาชิก อป
พร.  

จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่ง
กาย ชุดปฏิบัติการแก่
พนักงาน ลูกจ้างและ
สมาชิก 

 อปพร. 

90,000-บาท 90,000-บาท 90,000-บาท 90,000-บาท จ้านวนคนท่ี
ได้รับชุด 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ส้านักปลดั 

2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เคร่ือง
ดับเพลิงท่ีใช้ในการ
ดับเพลิง หรือใน
กิจกรรมการ ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องดับเพลิงที่ใช้ใน
การดับเพลิง หรือใน
กิจกรรมการ ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

50,000-บาท 50,000-บาท 50,000-บาท 50,000-บาท จ้านวนวัสดุที่
จัดซื้อ 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึน้ 

ส้านักปลดั 

3. ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร 
ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบุคคลภายนอก
มาองงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาอง
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

500,000-บาท 500,000-บาท 500,000-บาท 500,000-บาท จ้านวนคนท่ี
จ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ส้านักปลดั 

4. ค่าซ่อมแซมรถ เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

บ้ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์หรือ
ทรัพย์สินอื่น ๆ  

ค่าบ้ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์หรือ
ทรัพย์สินอื่น ๆ  

300,000-บาท 300,000-บาท 300,000-บาท 300,000-บาท จ้านวนคร้ังท่ี
จ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ส้านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รวม 1 โครงการ - - 940,000-บาท 940,000-บาท 940,000-บาท 940,000-บาท - - - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  การเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.4 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตผู้พิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิการในเขตเทศบาลต้าบล
ดงเย็น 

2,496,000-บาท 2,496,000-บาท 2,496,000-บาท 2,496,000-บาท จ้านวน
เงินท่ี
ได้รับ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตผู้พิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ 

แบบ ผ.01 
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รวม 1 โครงการ - - 2,496,000-บาท 2,496,000-บาท 2,496,000-บาท 2,496,000-บาท  - - 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  1.5 แผนงานเคหะและชุมชน/งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 ค่าวัสด ุ เพ่ือจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อวัสด ุ

-วัสดุไฟฟ้า  
-วัสดุก่อสร้าง 
-วัสดุโฆษราและเผยแพร่ 
-วัสดุส้านักงาน 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

150,000-บาท 
200,000-บาท 
10,000-บาท 
20,000-บาท 
30,000-บาท 
7,000-บาท 

- - - จ้านวน
คร้ังท่ีจ้าง 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รวม 2 โครงการ - - 490,000-บาท - - - - - - 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า ซอยห้วยบ้าน (ไร่นาสวน
ผสม นางสาวอมรรัตน์ บุญ
เนตร)  
 

เพ่ือให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ในการ
ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  38,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรได้
มีไฟฟ้าใช้ในการ
ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

  กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า บ้านหนองแคน – ห้วย
ทราย  

เพ่ือให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ในการ
ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  12,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้ราษฎรได้
มีไฟฟ้าใช้ในการ
ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

  กองช่าง 

3 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า บ้านนาทอง – โพนสวาง  

เพ่ือให้ราษฎรไดม้ี
ไฟฟ้าใช้ในการ
ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  130,000.-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า้ 
บ้านหนองแคน 
– ห้วยทราย  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รวม 3 โครงการ - - 640,000-บาท - - - - - - 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
4 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า ทางไปภูธาตุ , ทางไปค้า
บง(เสนอโดยบ้านป่งโพน) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ในการด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
ป่งโพน หมู่ 3 ตามแบบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
มุกดาหาร 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ในการ
ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน 

  กองช่าง 

5 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า บ้านโนนหนองแสง 
(เสนอโดยบ้านสามขั่ว) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
สามขั่ว หมู่ 4 ตามแบบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
มุกดาหาร 

70,000.บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

  กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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6 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้ า  ( เสนอโดยบ้ านดอน
สวรรค์) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
ดอนสรรค์ หมู่ที่ 10 ตาม
แบบ ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 

.200,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 640,000-บาท - - - - - - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
7 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า บริเวณบ้านนายดอน-นา
โคก (เสนอโดยบ้านนาทอง) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
นาทอง หมู่ที่ 12 ตามแบบ 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
มุกดาหาร 
 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

กองช่าง 

8 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าเส้นโพนสวางนาทาม-โรง
เรือ(เสนอโดยบ้านโพนสวาง 
ม.14) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
นาทอง หมู่ที่ 14 ตามแบบ 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
มุกดาหาร 
 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

  กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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9 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเสาไฟฟ้าพร้อม
ขยายเขตฟ้าภายในวัดศรี
สะอาดบ้านดงเย็น(เสนอโดย
บ้านดงเย็น) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

เปลี่ยนสายไฟฟ้าและขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า้ภายในวัด
ศรีสะอาดบ้านดงเย็น ตาม
แบบ ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 

100,000-บาท. - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 640,000-บาท - - - - - - 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน

หมู่บ้านรอยต่อระหว่างภู
ทอง-นาอุดม 

(เสนอโดยบ้านภูทอง) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้านภู
ทอง รอยต่อระหว่างภูทอง-
นาอุดมหมู่ 13 ตามแบบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
มุกดาหาร 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

  กองช่าง 

11 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
โพนสวางม.14-วัดถ้้าธรรม
มาสน์(เสนอโดยบ้านโพน
สวาง ม.14) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
โพนสวาง ม.14-วัดถ้้าธรรม
มาสน์ ตามแบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมุกดาหาร 
 

350,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

  กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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12 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
โพนสวาง ม.14 –ชล
ประธานอ่างเก็บน้้าห้วยตอก
ผึ้ง(เสนอโดยบ้านโพนสวาง
ม.14) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
โพนสวาง ม.14-ชลประธาน
อ่างเก็บน้้าห้วยตอกผึ้งซอย
หน้าศาลา ตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมุกดาหาร 
 

500,00-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 640,000-บาท - - - - - - 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
13 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
โนนสวรรค์ซอยหน้าศาลา 
(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 
ม.11) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
โนนสวรรค์ ม.11 ซอยหน้า
ศาลา ตามแบบการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคมุกดาหาร 
 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

14 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
โนนสวรรค์ซอยสุวรรณโชต ิ

(เสนอโดยบ้านโนนสวรรค์ 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
โนนสวรรค์ ม.11 ซอยหน้า
ศาลา ตามแบบการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคมุกดาหาร 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ม.11)  

15 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระหว่างรอยต่อภูทอง-นา
อุดม(เสนอโดยบ้านภูทอง) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้าน
ภูทอง ซอยหน้าศาลา ตาม
แบบการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
มุกดาหาร 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 640,000-บาท - - - - - - 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
16 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาม
แยกไปนานายสงค์(เสนอโดย
บ้านภูทอง ม.13) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้านภู
ทอง ม.13 สามแยกไปนาย
สงค ์ตามแบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 
 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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17 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง
ไปบ้านนายส่อ ผิวเหลือง 
(เสนอโดยบ้านโคกขาม
เลียน) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้านภู
ทอง ม.13 สามแยกไปนาย
สงค์ ตามแบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 
 

70,000 บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

18 อุดหนุนการไฟฟ้ามุกดาหาร
โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง
ไปบ้านนางแพร่(เสนอโดย
บ้านโคกขามเลียน) 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าบ้านภู
ทอง ม.13 สามแยกไปนาย
สงค์ ตามแบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 

70,000-บาท - - - ระยะทาง
(เมตร) 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

  กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 640,000-บาท - - - - - - 

 

 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู ่
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
1 อุดหนุนโรงเรียนนราธิป

พร้อยสุพิณบา้นโคกตะแบง
(โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักเรียน 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนสร้อยสุพิณ
บ้านโคกตะแบง 

30,000-บาท - - - คะแนนสอบ 
ONET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน
นราธิปพร้อยสุ
พิณบ้านโคก
ตะแบง 

แบบ ผ.02 
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2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามขั่ว 
โครงการค่าวิชาการ  
ค่ายคุณธรรม 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นสามขั่ว 15,000-บาท - - - นักเรียนท่ี
ผ่านการเข้า
ค่าย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียนบ้าน
สามขั่ว 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านค้าบง 2 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน(จ้างบุคลากร) 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับนักเรียน 

จ้าครูผู้ช่วยสอน 1 อัตรา 30,000-บาท - - - คะแนนสอบ 
ONET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียนบ้าน
ค้าบง 2 

รวม 3 โครงการ - - 75,000-บาท - - - - - - 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แประเพณีและวัฒนธรรม 

  1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่งโพน 

โครงการค่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านป่งโพน 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นป่งโพน 30,000-บาท - - - นักเรียนท่ี
ผ่านการ
เข้าค่าย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียนบ้าน
ป่งโพน 

แบบ ผ.02 
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5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามขั่ว 
โครงการจดุประกายความคิด 
วันวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านสามขั่ว 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นสามขั่ว 15,000-บาท - - - นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียนบ้าน
สามขั่ว 

6 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโคกขามเลียน(โครงการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นโคก
ขามเลียน 

30,000-บาท - - - นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน 
บ้านโคกขาม
เลียน 

7 โครงการอบรมพิธีการและ
ปฏิบัติการทางพระ 
พุทธศาสนา 
 
 

เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
บทบาทพิธีกรที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 

ได้พิธีกรดา้นศาสนพิธีกรรม
และประเพณีวัฒนธรรมไทย 

40,000-บาท - - - บุคลากรผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ได้พิธีกรดา้นศาสน
พิธีกรรมและ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ - - 115,000-บาท - - - - - - 

    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑) 

เทศบาลต าบลดงเย็น 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ 
 

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองตดัหญา้
แบบข้อแข็ง จ้านวน 2 
เครื่อง 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ้านวน 2 เคร่ือง 

19,000-บาท - - - กองการศึกษาฯ 

2   ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล)-ขนาด1ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่้ากว่า 2400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)-
ขนาด1ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่า้กว่า 
2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แคบ 

787,000-บาท - - - กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.08 
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ดับเบิ้ลแคบ 

3   ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊ท้างานระดับ 
3-6 พร้อมเก้าอ้ี  

-ค่าจัดซื้อโตะ๊ท้างานระดับ 
3-6 พร้อมเก้าอ้ี จ้านวน 4 
ชุด 

16,000-บาท 
 
 

- - - 
 
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

4    -เพ่ือจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
ขาวแบบพับขาได ้
 

-ค่าจัดซื้อโตะ๊โฟเมก้าขาว
แบบพับขาได้ ขนาด 
75x180 ซม. จ้านวน 6ชุด 

12,000-บาท 
 
 

- - - 
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

5    -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
 

-ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 36000 
บีทียู 

47,000-บาท 
 
 

- - - โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

6    -ชุดรับแขก 
 

-ค่าจัดซื้อชุดรับแขก ชนิด
ไม้ จ้านวน 1 ชุด 

20,000-บาท - - - โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลดงเย็น 

 

                    บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

7 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การแพทย์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเตยีงพยาบาล 

ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาล 
ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม
อุปกรณ์ หมอน ผา้ห่ม 
และผา้ปู จ้านวน 2 หลัง 

10,000-บาท - - - โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตา้บลดง
เย็น 

8   ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองเสียงตาม
สายพร้อมติดตั้ง 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองเสียงตาม
สายพร้อมติดตั้ง 

15,000-บาท - - - โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตา้บลดง
เย็น 

แบบ ผ 08 
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9   ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉัด
หมึก Inkjet 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉัด
หมึก Inkjet จ้านวน 2 
เครื่อง 
 

15,400-บาท - - - โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตา้บลดง
เย็น 

10   ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองท้าน้้าเย็น
แบบต่อท่อ 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองท้าน้้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 6 หัว
ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้้า 
 

30,000-บาท - - - โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตา้บลดง
เย็น 

11   ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊ท้างานระดับ 
3-6 พร้อมเก้าอ้ี 

-ค่าจัดซื้อโตะ๊ท้างานระดับ 
3-6 พร้อมเก้าอ้ี จ้านวน 4 
ชุด 

4,000-บาท 
 
 

- - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแคน 

12    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊โฟเมก้าขาว 

-ค่าจัดซื้อโตะ๊โฟเมก้าขาว
แบบพับขาได้ ขนาด 
75x180 ซม. จ้านวน 6ชุด 

10,000-บาท    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแคน 

 

                            บัญชีครุภัณฑ ์

        แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

13 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อช้ันวางแฟ้ม
เอกสาร 9 ช่อง 

-ช้ันวางแฟ้มเอกสาร 9 
ช่อง จ้านวน 2 ตัว 
 

5,000-บาท 
 
 

- - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงเย็น 

14    เพ่ือเป็นค่าใช้ในการ 

ช้ันวางเอกสาร 3 ช่อง 
-ช้ันวางเอกสาร 3 ช่อง 
จ้านวน 4 อัน 

2,400-บาท 
 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงเย็น 

แบบ ผ 08 
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15    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อพัดลมเพดาน 3 
ใบพัด 

-พัดลมเพดาน 3 ใบพัด 
จ้านวน 5 ตัว 
 

6,000-บาท    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงเย็น 

16   ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อช้ันวางเอกสาร 12 
ช่อง 

-ช้ันวางเอกสาร 12 ช่อง 
จ้านวน 3 ตัว 

5,000-บาท - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บานโพนสวาง 

17   ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊โฟเมก้าขาว 
 

-ค่าจัดซื้อโตะ๊โฟเมก้าขาว
แบบพับขาได้ ขนาด
75x180 ซม. จ้านวน 8ชุด 

16,000-บาท - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โคกตะแบง 

18   ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อซิงล้างจาน
อลูมิเนียม 

-ซิงล้างจานอลูมิเนยีม
ขนาด 2 หลุม 

2,500-บาท - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่งพน 

19   ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อคูลเลอร์น้า้ 

-คูลเลอร์น้้าแสตนเลส 
จ้านวน 2 ถัง 

4,000-บาท 
 

- - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามขั่ว-ดอนสวรรค ์

20    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊วาง
คอมพิวเตอร ์

-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จ้านวน 2 ตัว 

6,000-บาท - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามขั่ว-ดอนสวรรค ์

 

 

                  บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

21 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด้า 
 

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด้า 
 
 

7,900-บาท - - - ส้านักปลดั 

แบบ ผ 08 
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22   ครุภณัฑ์อื่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชาชุด 7 
 

-โต๊ะหมู่บูชาชุด 7 
 

8,500-บาท 
 

- - - ส้านักปลดั 

23    -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุด 
9 
 

-โต๊ะหมู่บูชาชุด 9 
 

8,500-บา ท - - - ส้านักปลดั 

24    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง
นอกอาคาร 

-ชุดเคร่ืองเสียงนอกอาคาร 
 

100,000-บาท - - - ส้านักปลดั 

25 แผนงานสถิติและ
วิชาการ 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 
4 ฟุต 
 

-บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 
จ้านวน 1 ใบ 
 
 

50,000-บาท 
 
 
 

- - - กองวิชาการ 

26    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ laser 

-เครื่องพิมพ์ laser 
 

7,900-บาท 
 

- - - กองวิชาการ 

27    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Inkjet 

-เครื่องพิมพ์ Inkje 7,900-บาท - - - กองวิชาการ 

 

                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) 

เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

28  
 
 

 
 
 

 
 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองส้ารอง-
กระแสไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  

-เครื่องส้ารองกระแสไฟฟ้า
ขนาด 800 VA 6 เคร่ือง 

13,800-บาท 
 
 

- - - กองวิชาการ 

แบบ ผ 08 
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29 งานบริหารงาน
คลัง 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส้าหรับส้านักงาน 

-คอมพิวเตอร์สา้หรับ
ส้านักงาน 

16,000-บาท 
 
 
 

- - - กองคลัง 

30    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 

-ตู้เหล็ก 2 บาน 4 หลัง 
 

22,000-บาท - - - กองคลัง 

31 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน 

- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 
ตัน แบบดับเบลิแคบ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
952,000-บาท 
 
-วิทยุติดรถ 1 เคร่ือง
20,000-บาท 

 
-ชุดข้อต่อหัวฉีดน้้า 2 ตัว
40,000-บาท 
-หม้อแปลงไฟฟ้า step 
up 100 am 
15,000-บาท 

1,027,000-บาท 
 
 

- - - ส้านักปลดั 
(แผนงานรักษาความ

สงบ) 

 

   บัญชีครุภัณฑ ์

  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

32 
 

 
 
 

 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือโต๊ะท้างาน
ระดับ 6-7 พร้อมเก้าอ้ี 1 
ชุด 

- โต๊ะท้างานระดับ 6-7 
พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 

10,000-บาท - - - ส้านักปลดั 

แบบ ผ 08 
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33 แผนงาน
สาธารณสุข 

 ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ เครื่องโทรศัพท์ใช้
ในงานกู้ชีพ/ 

-เครื่องโทรศัพท์ใช้ในงานกู้
ชีพ 1 เคร่ือง 
 

5,500-บาท - - - สาธารณสุข 

34    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวด้าชนิด 
Network แบบท่ี 1(27 
หน้า/นาที) 
 

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด้าชนิด 
Network แบบท่ี 1(27 
หน้า/นาที) 

7,900-บาท - - - สาธารณสุข 

35    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรส์้าหรับ
ส้านักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
ส้านักงาน(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว 

16,000-บาท - - - สาธารณสุข 

36    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองส้ารองไฟ
(UPS) ขนาด 800 AV 
 

จัดซื้อเคร่ืองส้ารองไฟ
(UPS) ขนาด 800 AV 

2,800-บาท - - - สาธารสุข 

 

 

   บัญชีครุภัณฑ ์

  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

แบบ ผ 08 
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37 
 

 
 
 

 
 
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่้า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่า้กว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบเปิด
ข้างเทท้าย 

950,000-บาท - - - สาธารณสุข 

38   ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองตดัหญา้
แบบข้อแข็ง 

-เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จ้านวน 2 เคร่ือง 

19,000-บาท - - - สาธารณสุข 

39   ครุภณัฑ์อื่นๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อพัดลมติดผนังใน
อาคารงานกู้ชีพฉุกเฉิน 

-พัดลมตดิผนังในอาคาร
งานกู้ชีพฉุกเฉิน จ้านวน 2 
เครื่อง 

4,500-บาท - - - สาธารณสุข 

40    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อถังขยะแบบมี
ล้อเลื่อนฝาเรียบ 

-ถังขยะแบบมีล้อเลื่อนฝา
เรียบ ขนาด 660 ลิตร 
จ้านวน 15 ใบ 

165,000-บาท - - - สาธารณสุข 

41 แผนงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับงาน
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อโตะ๊วาง
คอมพิวเตอร ์
 

-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จ้านวน 1 ตัว 

3,000-บาท - - - ส้านักปลดั 
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

42    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรส์้านักงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้านักงาน 

16,000-บาท - - - ส้านักปลดั 
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

 

   บัญชีครุภัณฑ ์

  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

แบบ ผ 08 
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43    เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
ส้านักงาน 

-เครื่องพิมพ์ส้านักงาน 
Multifunfion แบบฉีด
หมึก 

7,900-บาท - - - ส้านักปลดั 
(งานสังคม
สงเคราะห์) 

 

รวม 

 

 

3,650,600-บาท 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


