
แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

         บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ 
 1.1 ส่งเสริม และพฒันำคุณภำพชีวติของผู้สูงอำยุ พกิำร เด็ก เยำวชน ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส      

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

180,000 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

ส านกัปลดั             

2 โครงการซ่อมแซม
บา้นพกัอาศยัผูย้ากไร้ 
ดอ้ยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบา้นพกัอาศยั
ของผูด้อ้ยโอกาสภายในเขตเทศบาล
ต าบลดงคอน 

300,000 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             

3 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาล 

20,400,000 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

ส านกัปลดั             

4 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิการในเขต
เทศบาล 

4,512,000 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

ส านกัปลดั 
 
 

            



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 เงินอุดหนุนใหก้บัศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ระดบัชุมชน (ศสมช.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหก้บัศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานระดบัชุมชน 
(ศสมช.) หมู่บา้นละ 7,500 จ านวน 16 
หมู่ 

120,000 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

ส านกัปลดั             

รวม 5 - 25,512,000               



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 1. 2 ส่งเสริม ควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ปลอดยำเสพติด      

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจดัท าและ
ฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

100,000 
 

ภายในเขต
เทศบาล 

ส านกัปลดั             

2 โครงการป้องกนัลด
อุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ
ป้องกนัลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

60,000 
 

ส่ีแยก 
ดงคอน 

ส านกัปลดั             

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและทบทวน
พนกังานเจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ กบั 
อปพร. 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล
ต าบล 

ส านกัปลดั             

รวม 3 - 260,000 
              



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 

 1.3  ส่งเสริมให้ประชำชนมสุีขภำพอนำมยัทีส่มบูรณ์ 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการการ
ขบัเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข  

ขบัเคล่ือนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข (20,000*16)  

320,000 
 

ทต.ดงคอน ส านกัปลดั             

2 โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

ด าเนินการจดัวคัซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด ฯลฯ 

192,000 ทต.ดงคอน ส านกัปลดั             

3 เงินสมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
ในระดบัทอ้งถ่ิน 

เพื่อสมทบเขา้กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตามระเบียบ ฯลฯ 

400,000 ทต.ดงคอน ส านกัปลดั             

รวม 3 - 912,000  
             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 1.4  ส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนกฬีำและนันทนำกำร   

 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ  
เช่น ค่าของรางวลั ค่าอาหารและค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ตามความจ าเป็น ฯลฯ 

200,000 ทต. 
ดงคอน 

ส านกัปลดั 

 

           

รวม 1 - 200,000 
  

 
           



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

        บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ/จดัจา้งท าส่ิงของ 
ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 6 ศูนย ์ฯลฯ 
 

769,300 ศพด. 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             

2 โครงการสนบัสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ/จา้งท าส่ิงของ 
ค่าอาหารเสริม (นม)  
ค่าอาหารเสริม (นม)  
1.เพ่ือใชจ่้ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีอยูใ่นความดูแล 6 
ศูนย ์จ านวน 300,843 บาท 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสงักดั สพฐ. ในเขตเทศบาล
จ านวน 6โรงเรียน จ านวน 1,274,273 
บาท 

1,575,116 ศพด.และ
โรงเรียนใน

เขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 

 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดครงการ
อาหารกลางวนันกัเรียน จ านวน 6 
โรงเรียน ฯลฯ ทั้งน้ีใชเ้บิกจ่ายต่อเม่ือ
ไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

2,660,000 โรงเรียนใน
เขต 

ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             

4 โครงการปรับปรุงศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ของเทศบาล  

300,000 ศพด. 
ทต.ดงคอน 

กองช่าง             

5 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายโครงการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือใชจ่้ายโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา เช่น 
ส่ือการเรียนการสอน 

266,900 ทต.ดงคอน ส านกัปลดั             

รวม 5 - 5,571,316               



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศำสนำ ศิลปะวฒันธรรม และประเพณท้ีองถิ่น 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจดังานขนุ
สรรคว์ีรบุรุษแห่งลุ่ม
แม่น ้านอ้ย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัร้ิว
ขบวนงานขนุสรรค ์

250,000 - ส านกัปลดั             

2 โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์เช่น ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าเส้ือผา้เปล่ียนอาบน ้ าผูสู้งอาย ุ
ค่าสนบัสนุน การจดัขบวนแห่ ค่ามหรสพ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามความจ าเป็นฯลฯ 

100,000 - ส านกัปลดั             

3 โครงการจดังานวนั
เขา้พรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
วนัเขา้พรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา ค่า
จดัขบวนแห่ ฯลฯ 

50,000 - ส านกัปลดั             

4 ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 

35,000 - ส านกัปลดั             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนกังานและลูกจา้ง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
เข่น ค่าอาหาร ท าบุญเล้ียงพระ ค่า
เคร่ืองปัจจยัไทยธรรม ค่าเช่าวสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับจดัสถานท่ี และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

100,000 - ส านกัปลดั             

รวม 5 - 535,000 
              



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 3.1 พฒันำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 10 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคนัคลองชลประทาน เร่ิมบา้นนายส าเริง 
เรียนทบั ไปทางบา้นนางส าอาง อ่ิมมณี กวา้ง 4.0 
ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 190 ม. ไหล่ทางลูกรัง 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 760 ตร.
ม. 

490,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 11 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายคนัคลองชลประทาน ต่อถนนเดิม 
ไปทางบา้นนางคณิตฐา มะนาวหวาน กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 190 ม. ไหล่
ทางลงลูกลงั หรือมีพ้ืนท่ีผวิจราจร คสล. ไม่
นอ้ยกวา่ 760 ม. 

490,000 หมู่ท่ี 11 ส านกัปลดั             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 12 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายขา้งศาลาประชาคม ไปทางบา้น
นายจตุรงค ์กวา้ง 4.0 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง 190 ม. ไหล่ทางลงลกูรัง หรือมี
พ้ืนท่ีผวิจราจร คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 760 ม. 

490,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 13 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนางสาหร่าย กนัภูมิ ไปทาง
บา้นนายประไพร เอ่ียมมงคล กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 190 ม หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 760  ตารางเมตร 

490,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 14 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนายบุญธรรม ภู่ขวญั(ต่อ
ถนน คสล.เดิม) กวา้ง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง 100 ม หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ย
กวา่ 300  ตารางเมตร 

198,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 15 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนายอ าพร รอดยอ้ย ไปทาง
บา้นนายมานะ  เดชมา ผวิจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลงลูกรัง หรือมีพ้ืนท่ีผวิ คสล. ไม่นอ้ย
กวา่ 760 ตารางเมตร 

490,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนางเจ๊ค(ต่อ คสล.เดิม) ไป
ทางถนน คสล. เช่ือมต่อหมู่บา้น  ผวิจราจร
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพ้ืนท่ีผวิ 
คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 594 ตารางเมตร 

390,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนายเชวง (ต่อ คสล.เดิม)  
ไปทางบา้นนางกาหลง โตกลุ  ผวิจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลท่างลงลูกรังเฉล่ียขา้งละ 0.2 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผวิ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 296 
ตารางเมตร 

192,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 4 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็   สายร่องไผข่วาง เร่ิมบา้นนายสังเวยีน 
ทบัเปีย ไปทางบา้นนายเห้ียม โพธ์ิศรี 
ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมี
พ้ืนท่ีผวิ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 760  ตารางเมตร 
 

490,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนายเจริญ ส้มกล่ิน  ผวิ
จราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลท่างลงลูกรัง หรือมีพ้ืนท่ีผวิ 
จราจร คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 750 ตารางเมตร 

490,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายบา้นนายสุทิน กล่ินกหุลาบ 
(ต่อคสล.เดิม) ผวิจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลงลกูรัง 
หรือมีพ้ืนท่ีผวิ จราจร คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 
750 ตารางเมตร 

490,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 8 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายหนาบา้น น.ส. เนือง มีรักษ ์ไป
ทางบา้นนางไพเราะ จัน่หนู (ต่อ คสล. 
เดิม)  ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 190 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลงลกูรัง 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 750 ตาราง
เมตร 

490,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

13 โครงการขยายผวิจราจร 
บริเวณไหล่ทางถนน 
คสล. หมู่ท่ี 9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  สายขา้งวดัหนองตาแกว้ไปทางบา้น 
นางดวงใจ ยิม้แยม้  ผวิจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 250  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลงลูกรัง หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 
750 ตารางเมตร  

490,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ผวิจราจร หมู่ท่ี 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจราจรหมู่ 1 จ  าวนวน2 สาย 
สายท่ี1 สายนานายบ ารุง เทียนงาม ไปทาง
คลองทิง้น ้า กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.1 ม. ระยะทาง 1,350 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ซ่อมแซมโดยลงหินคลกุเสริมผวิจราจรไม่
นอ้ยกวา่ 4,050 ตร.ม 

 
 

186,000 

หมู่ท่ี 1 กองช่าง             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร หมู่ท่ี 1 

สายท่ี2 สายเช็คยายสอน ไปทางสะพาน
เหลก็  กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.1 ม. 
ระยะทาง 800 ม. หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมแซมโดย
ลงหินคลุกเสริมผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,400 
ตร.ม 

110,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

15 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร หมู่ท่ี 14 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจราจรหมู่ 14 จ าวนวน2 สาย 
สายท่ี1 สายคนับึงชายคลี กวา้งเฉล่ีย 3.00 
ม. หนาเฉล่ีย 0.1 ม. ระยะทาง 850 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีซ่อมแซมโดยลงหินคลกุเสริมผวิ
จราจรไม่นอ้ยกวา่ 2,550 ตร.ม 
สายท่ี2 สายบา้นนายบนัเทิง นุ่นละออง เร่ิม
จากบา้นนายเกร่ิน  กวา้งเฉล่ีย 2.50 ม. หนา
เฉล่ีย 0.1 ม. ระยะทาง 450 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ซ่อมแซมโดยลงหินคลกุเสริมผวิจราจรไม่
นอ้ยกวา่ 1,125 ตร.ม 
 
 

 
 

117,000 
 
 

50,000 

หมู่ท่ี 14 กองช่าง             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

 
พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร หมู่ท่ี 16 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจราจรหมู่ 16 จ าวนวน2 สาย 
สายท่ี1 สายคลินิกหมอปิยะ ไปทางคลอง
ทิ้งน ้า กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.1 ม. 
ระยะทาง 1,450 ม. หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมแซม
โดยลงหินคลุกเสริมผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 
4,350 ตร.ม 
สายท่ี2 สายบา้นนางเหนียม เนียมนงค ์ไป
ทาง นานายประเสริฐ ชมภนุูช  กวา้งเฉล่ีย 
3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.1 ม. ระยะทาง 1,380 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมแซมโดยลงหินคลุก
เสริมผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 4,140  ตร.ม 
 

 
 

200,000 
 
 
 
 

190,000 

หมู่ท่ี 16 กองช่าง             

17 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร หมู่ท่ี 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกเสริมผวิจราจรหมู่ 6 จ  าวนวน 3 สาย 
สายท่ี1 สายนานายไพวลัย ์ไปทางคลองทิง้
น ้า กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.1 ม. 
ระยะทาง 1,260 ม. หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมแซม
โดยลงหินคลุกเสริมผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 
3,780 ตร.ม 

 
 

173,000 

หมู่ท่ี 6 กองช่าง       
 
 

      



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

 
 

พ.ศ. 2561 
 

 
 

พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร หมู่ท่ี 6 

สายท่ี2 สายนานายสงศ ์ไปทางบา้นนาย
สมหมาย กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.1 
ม. ระยะทาง 400 ม. หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมแซม
โดยลงหินคลุกเสริมผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 
1,200 ตร.ม 
สายท่ี3 สายสะพานปูน เร่ิมนานาย
ประทวน น ้าเพชร ไปทางบา้นนายสงวศ ์
กวา้งเฉล่ีย 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.1 ม. 
ระยะทาง 1,850 ม. หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมแซม
โดยลงหินคลุกเสริมผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 
5,550 ตร.ม 
 

55,000 
 
 
 
 

255,000 

หมู่ท่ี 6 กองช่าง             

18 โครงการซ่อมแซมถนน
ผวิจราจร หมู่ท่ี 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผวิ
ถนนผวิจราจร cape seal สายทุง่หนองบวั 
เป็นผวิจราจร Asphaltic Concrete กวา้ง 
6.00 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง 920 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีปรับปรุงซ่อมแซมดว้ยผวิจราจร  
Asphaltic Concrete ไม่นอ้ยกวา่ 5,520 
ตร.ม 

2,670,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

 
 

พ.ศ. 2561 

 
 
พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงการซ่อมแซมถนน
ผวิจราจร หมู่ท่ี 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. สาย
สามแยกหนา้วดัศรีมหาโภชน์ ไปทาง
ศาลาประชาคมหมู่ท่ี 1 ต่อจากถนนท่ี
ซ่อมแซมไว ้โดยปูทบัดว้ยผิวจราจร  
Asphaltic Concrete ช่วงท่ี 1 กวา้ง 5.00 
หนา 0.05 ยาว 80 ม. และช่วงท่ี 2 กวา้ง 
4.00 หนา 0.05 ม. ยาว 220 ม. รวม
ระยะทางทั้งโครงการ 300 ม. (พ้ืนท่ีรวม  
Asphaltic Concrete = 1,280 ตร.ม) 

410,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง             

รวม 19 - 10,096,000               



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

3.3 พฒันำและส่งเสริมอำชีพ เพิม่รำยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรม
อาชีพระยะสั้นใหก้บัชุมชนในเขต
เทศบาล เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

70,000 ภายในเขต 
เทศบาล 

ส านกัปลดั             

รวม 1  70,000               



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 

         บัญชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบำลต ำบลดงคอน 
ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพฒันำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
แนวทำงกำรพฒันำที ่1 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอุดหนุนการ
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง ศูนย์
ประสานงานขอ้มูล
ข่าวสารของ อปท. 
ระดบัอ าเภอ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจดัตั้งศูนย์
รวมขอ้มูลข่าวสาร การจดัซ้ือจดัจา้ง/
ศูนยป์ระสานงานขอ้มูลข่าวสารของ 
อปท. ระดบัอ าเภอ 

20,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการพฒันาชุมชน
น่าอยูห่มู่ท่ี 1 (น าร่อง) 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมผูน้ า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ ค่า
เอกสาร ค่าวทิยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

100,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             

4 โครงการจดัประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม
ประชาคม การจดัท าแผนชุมชนการ
พฒันาผูน้ าชุมชน เครือข่ายองคก์ร
ชุมชน เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
วสัดุ ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามความจ าเป็นฯลฯ 

20,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             

รวม 4  140,000               



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
แนวทำงกำรพฒันำที ่2 กำรพัฒนำและเพิม่ศักยภำพให้แก่บุคลำกรและหน่วยงำน 

 
 

ที่ โครงกำร 
รำยละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
( บำท ) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้ง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
บุคลากรทอ้งถ่ิน ตามแผนฝึกอบรม
ของสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

400,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             

2 การพฒันาบุคลากรของ
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถ่ิน 
 

100,000 ภายในเขต 
ทต.ดงคอน 

ส านกัปลดั             

3 ปรับปรุงขอ้มูลและแผน
ท่ีภาษี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขอ้มูลแผน
ภาษี 
 

200,000 ทต.ดงคอน กองคลงั             



แบบ ผด. ๐๒ 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำรกจิกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 48 ตาราง
เมตร 

500,000 
 

ทต.ดงคอน ส านกัปลดั             

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเก็บพสัดุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงสร้าง
อาคารเก็บพสัดุ ขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 72 ตารางเมตร 

700,000 ทต.ดงคอน ส านกัปลดั             

รวม 5 - 1,900,000               


