
                                                                                       

คำนำ 
 

  เทศบาลตำบลดงเจน ไดมีการอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ และมีการ
จายเงนิสะสมเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหนาที่ ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   
และ เทศบาลตำบลดงเจน ไดจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ  ๑๒   ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใช
ความตอไปนี้แทน “ขอ  ๒๗  แผนการดำเนินงานใหจัดทำแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนินการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน
เปนอำนาจของผูบริการทองถ่ิน”    ซึ่งแผนการดำเนินงานตามระเบียบฯ  ดังกลาว  ไดกำหนดความหมายวา    
เปนแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที ่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมด  ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำปงบประมาณนั้น  

        เทศบาลตำบลดงเจนไดดำเนินการ     จัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว  และได
ประกาศใชแผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕๔  ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานและพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน  ตอไป 
 
 
                    งานแผนและงบประมาณ 

 เทศบาลตำบลดงเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

สารบัญ 
 

             หนา 
 

สวนที่ ๑ บทนำ        ๑ – ๒ 
สวนที่ ๒ สรุปขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร  ๓  

   และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน 
สวนที่ ๓ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ             ๔ – ๖ 
สวนที่ ๔  บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    ๗ – ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                       

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 
เรื่อง แผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

--------------------------------------------------- 

  เทศบาลตำบลดงเจน  ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ  ๑๒   ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ  ๒๗  แผนการ
ดำเนินงานใหจัดทำแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตองดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริการทองถิ่น”    
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

  บัดนี้  เทศบาลตำบลดงเจน  ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ เสร็จ
แลวครบทุกขั้นตอน  จึงขอประกาศใชเปนแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๔ 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่      ๗    เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

     
    วุฒชิัย  รูปศิร ิ   

                    (นายวุฒิชัย  รูปศิริ) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 

 

 

 

 

 
 



                                                                                       

         แผนการดำเนินงาน 
       เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 

        ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เทศบาลตำบลดงเจน 
       อำเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา 

 
 

 



                                                                                       

สวนท่ี  ๑ 
 
๑.   บทนำ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซึ่งประกอบดวย  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  อำเภอ   และ
แผนชุมชน  แผนพัฒนาทองถิ่น  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มีลักษณะเปนกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้น
สำหรับปงบประมาณแตละป  เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา  ๕  ป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
ประจำทุกป  และแผนการดำเนินงาน  เปนแผนที่มีจุดมุงหมายแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนา  และกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงท้ังหมด      ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจำปงบประมาณ
นั้น  ทำใหแนวทางในการดำเนินโครงการ  กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน  มีการประสานบูรณาการการทำงานกับหนวยงานหมูบานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการ  และแผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตาม  ประเมินผลเมื่อสิ้นป  มีความสะดวกมากขึ้น
อีกดวย 

๒.  วัตถุประสงคของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๒.๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยาง        
      เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพของผูบริหารทองถิ่น 

        ๒.๒ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน 
        ๒.๓ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 
        ๒.๔ เพ่ือใหทราบถึงการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลดงเจน ไดจัดทำแผนการดำเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินการดังนี้ 

         ๓.๑ รวบรวมขอมูล  โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น และเทศบัญญัติงบประมาณ 
              รายจายประจำป  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         ๓.๒ พิจารณาจัดหมวดหมู  โครงการ/กิจกรรม  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
              เทศบาลตำบลดงเจน 
 
 
 
 



                                                                                       

 
         ๓.๓ จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
         ๓.๔ เสนอรางแผนการดำเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา 
         ๓.๕ เสนอรางแผนการดำเนินงานตอผูบรหิารทองถิ่น  เพื่อประกาศใชเปนแผนการดำเนินงาน 

๔.  ประโยชนของการดำเนินงาน 
๔.๑ ทำใหการดำเนินการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม  มีความชัดเจน 
๔.๒ ทำใหลดความซ้ำซอนของโครงการ 
๔.๓ งายตอการควบคุม  ดูแล 
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและตามเปาหมาย 

   
 

 ๒  



                                                                                ส่วนที  ๒

                                                     สรุปข้อมูล  โครงการ/กจิกรรมทีสอดคล้องกบั

                                           ยุทธศาสตร์และแผนงานการพฒันาเทศบาลตําบลดงเจน

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพฒันาดานเศรษฐกิจ

ประกอบดวย  ๒ แผนงาน คือ

          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จายเงินสะสม) จํานวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๖๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท       

          ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เทศบัญญัติ ฯ) จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท       

               รวม  ๔๑  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๑,๙๐๐.๐๐  บาท

 ประเภทครุภัณฑ

ประกอบดวย  ๓ กอง คือ

๑. สํานักปลัดเทศบาล

          ๑.๑ ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  ๖  โครงการ  งบประมาณ  ๑๐๙,๑๔๐.๐๐  บาท

          ๑.๒ ครุภัณฑงานบานงานครัว  จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท

          ๑.๓ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๕,๓๐๐.๐๐  บาท

          ๑.๔ ครุภัณฑการเกษตร  จํานวน  ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๗๙,๖๐๐.๐๐  บาท

               รวม  ๑๐ โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   ๒๑๕,๐๔๐.๐๐   บาท

๒. กองการศึกษา

          ๒.๑ ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐.๐๐  บาท

          ๒.๒ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท

               รวม  ๒ โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   ๕๓,๐๐๐.๐๐   บาท

๓. กองคลัง

          ๓.๑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท

               รวม  ๑ โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   ๑๕,๐๐๐.๐๐   บาท



ผด.๐๑

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จายเงินสะสม) ๔๐ ๑๐๐. ๑๘,๖๑๗,๖๐๐ ๑๐๐. ทต.ดงเจน

     ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย) ๑ ๑.๑ ๓๘๔,๓๐๐ ๐.๕๗ ทต.ดงเจน

รวม ๔๑ ๑๐๑.๑ ๑๙,๐๐๑,๙๐๐ ๑๐๐.๕๗

สวนที่  ๓

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔

เทศบาลตําบลดงเจน

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา หนวยงานดําเนินการ



๕

สํานักปลัดเทศบาล

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๑. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน

    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖ ๔๖.๑๕ ๑๐๙,๑๔๐ ๓๘.๕๖ ทต.ดงเจน

๒. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑงานบานงานครัว

    ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๗.๖๙ ๑๑,๐๐๐ ๓.๘๙ ทต.ดงเจน

๓. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

    ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๗.๖๙ ๑๕,๓๐๐ ๕.๔๑ ทต.ดงเจน

๔. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑการเกษตร

    ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ ๑๕.๓๘ ๗๙,๖๐๐ ๒๘.๑๒ ทต.ดงเจน

รวม ๑๐ ๗๖.๙๒ ๒๑๕,๐๔๐ ๗๕.๙๘

แผนงาน หนวยงานดําเนินการ



๖

กองการศึกษา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๑. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน

    ๑.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๗.๖๙ ๓๓,๐๐๐ ๑๑.๖๖ ทต.ดงเจน

๒. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร

    ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๗.๖๙ ๒๐,๐๐๐ ๗.๐๗ ทต.ดงเจน

รวม ๒ ๑๕.๓๘ ๕๓,๐๐๐ ๑๘.๗๓

กองคลัง

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๑. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร

    ๑.๑ แผนงานบริหารงานคลัง ๑ ๗.๖๙ ๑๕,๐๐๐ ๕.๓ ทต.ดงเจน

รวม ๑ ๗.๖๙ ๑๕,๐๐๐ ๕.๓

รวมทั้งหมด ๑๓ ๘๔.๖๒ ๒๘๓,๐๔๐ ๑๐๐.

แผนงาน หนวยงานดําเนินการ

แผนงาน หนวยงานดําเนินการ



สวนที่ ๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

                                           แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๔

 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของ สถานที่ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการกอสรางหอถังสูงพรอมวางทอ 

หมูท่ี ๑๓ ต.ดงเจน (โอนงบตั้งเปนรายการใหม)

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๓๘๔,๓๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรงสีขาว

หมูท่ี ๕ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวาง ๓.๐๐-๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕

 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๐๕.๐๐ ตร.ม.

๔๔๓,๑๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายโอด

รําไพ หมูที่ ๕ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๗.๕๐ ตร.ม.

๕๔,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายนวย

หมูท่ี ๕ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๘.๐๐ ตร.ม.

๕๓,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๑

หมูท่ี ๑๑ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว 

๒๐๐.๐๐ ม.

๔๙๐,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๒

หมูท่ี ๑๑ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว 

๑๑๕.๐๐ ม.

๒๘๔,๘๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๕

หมูท่ี ๑๑ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว 

๕๔.๐๐ ม.

๑๓๕,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานทารอง หมูท่ี ๑ ต.แมอิง 

(จายเงินสะสม)

กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา

 ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๔,๖๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๙ โครงการกอสรางถนน คสล. ตรอกชายทุง 

ซอย ๔ หมูท่ี ๑ ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๔๐๖.๐๐ ตร.ม.

๒๕๖,๑๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขาง

บานเลขท่ี ๑๗๐ หมูท่ี ๑ ต.แมอิง (จายเงิน

สะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๗๕.๐๐ ตร.ม.

๑๒๘,๘๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

    ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ผด.๐๒

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของ สถานที่ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑

หมูท่ี ๑๖ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๙,๒๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแมเหมือง

(ตอจากของเดิม) หมูที่ ๔ ต.ดงเจน (จายเงิน

สะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๙,๒๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสายฝาย

รองธง หมูที่ ๔ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕

 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๐๐ ตร.ม.

๔๙๙,๒๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยกางบอกไฟ

หมูท่ี ๒ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๘,๑๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๑

หมูท่ี ๑๒ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว 

๒๐๐.๐๐ ม.

๔๘๘,๖๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๒

หมูท่ี ๑๒ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. 

ยาว ๘๕.๐๐ ม.

๑๘๓,๘๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๓

หมูท่ี ๑๒ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. 

ยาว ๑๑๑.๐๐ ม.

๒๖๓,๗๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอย ๙ หมูท่ี ๙

 ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๙,๒๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยตรงขามปา

สุสาน หมูท่ี ๑๐ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.

๔๔๘,๔๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน

นายสุรพล เต็มสวสั หมูที่ ๑๐ ต.ดงเจน 

(จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๐๐-๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา ๒๖๐.๐๐ ตร.ม.

๑๘๙,๘๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

    ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

๘



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของ สถานที่ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจากบาน

นางป อินตะ ถึง สวนมนูญ พรหมแสน

หมูท่ี ๘ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.

๓๐๐,๕๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย

บานนายเชียร พงษคํา ถึง บานนายทิพย ชื่น

วงค หมูที่ ๗ ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. 

ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.

๔๑๐,๘๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย

หนาบานผูใหญบาน หมูท่ี ๗ ต.แมอิง 

(จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๔๐ ม. 

ยาว ๒๙.๐๐ ม.

๕๗,๗๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๔ โครงการกอสรางถนน คสล. รอบในหลง

หมูท่ี ๗ ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๙,๒๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานแมอิงสันกลาง หมูท่ี ๗ 

ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๒๗๕,๑๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

หมูท่ี ๓ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ขนาดปากรางกวาง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๖๐ ม. 

ยาว ๗๑.๐๐ ม.

๑๗๘,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยบานนาง

วาสนา บุตรสืบ หมูท่ี ๓ ต.ดงเจน (จายเงิน

สะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา ๕๐.๐๐ ตร.ม.

๓๔,๗๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต บานแมอิงสันกลาง หมูท่ี ๒ 

ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๒๙๗,๔๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

    ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับท่ี
งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม

๙



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของ สถานที่ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๙ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑

หมูท่ี ๒ ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 

ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.

๔๗๙,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๐ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๕ ขางวดั

หมูท่ี ๒ ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

กวาง ๓.๕๐-๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕

 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๒๖.๐๐ ตร.ม.

๓๒๙,๑๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน

นายมงคล ตันกูล หมูที่ ๒ ต.แมอิง (จายเงิน

สะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๓๐๘ ตร.ม.

๑๙๓,๔๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๒ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน

นางสิรภา ชอบจิต หมูท่ี ๒ ต.แมอิง (จายเงิน

สะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๓๓.๐๐ ตร.ม.

๘๔,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต ถนนสายกลาง หมูที่ 

๑,๓,๔,๑๐,๑๒,๑๓  ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๒,๕๘๕,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต ทางขึ้น ทต.ดงเจน หมูท่ี ๑๓  

ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๑,๗๕๒,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หนาวัดสันปาเหียง หมูที่ ๒ 

ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๓๒๘,๗๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หนาตลาดสดเชียงหมั้น หมูท่ี ๑๓ 

ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๖๗๗,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๐

    ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับท่ี  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของ สถานที่ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๗ โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมราง

ระบายน้ํา คสล. สันมะขาม หมูท่ี ๑๐ ต.ดง

เจน (จายเงินสะสม)

กอสรางถนน คสล. กวาง ๒.๙๐ ม. ยาว ๒๓๒.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา ๖๗๒.๘๐ ตร.ม. 

พรอมรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากรางกวาง ๑.๑๐ ม. 

ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. ยาว ๒๓๒.๐๐ ม.

๒,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๘ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน

นายทองใบ หมูท่ี ๔ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.

๔๗๖,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๙ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสันปาตอม

หมูท่ี ๔ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.

๔๗๖,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔๐ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๒ หมูที่ ๒ 

ต.แมอิง (จายเงินสะสม)

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔๙๗,๔๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔๑ โครงการขุดลอกรางระบายน้ําบานกวาน

 หมูท่ี ๓ ต.ดงเจน (จายเงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลดงเจน ๗๐,๘๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๑๙,๐๐๑,๙๐๐

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

    ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

๑๑



สวนที่ ๕

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

                                           แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๔

สํานักปลัดเทศบาล
 

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องโทรสาร เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๗,๔๙๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

๑. รับสงแฟกซขนาดกระดาษ A ๔

๒. ความเร็วในการพิมพกระดาษขนาด A ๔ (ขาวดํา) ไดไม

   นอยกวา ๓๐ แผน/นาที

๓. มีถาดปอนอัตโนมัติ

๔. สามารถสแกนเอกสารได

๕. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

๒ ผามานพรอมอุปกรณ เพ่ือเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ โดยมีรายละเอียด ๑๔,๖๕๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

ดังนี้

๑. ผามานกันแสง UV ๒ ผืน ขนาดผืนละ ๓๑๐x๒๗๕ ซม.

   พรอมอุปกณณราว จํานวน ๒ ชุด

๒. ผามานกันแสง UV ๒ ผืน ขนาดผืนละ ๑๙๐x๒๗๕ ซม.

   พรอมอุปกณณราว จํานวน ๒ ชุด

๓. ผามานกันแสง UV ๒ ผืน ขนาดผืนละ ๑๘๐x๒๗๕ ซม.

   พรอมอุปกณณราว จํานวน ๑ ชุด

ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔



 

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ ตูกระจกบานเล่ือน เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเล่ือน ขนาด ๕ ฟุต โดยมี ๒๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

รายละเอียด ดังน้ี

๑. มีตูขนาดไมนอยกวา ๑,๔๙๕x๔๐๕x๘๗๕ มิลลิเมตร

๒. มีชั้นวางของ ๒ ชั้น สามารถปรับระดับชั้นวางได

๓. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

๔ ชุดโตะทํางานผูบริหาร เพ่ือเปนคาจัดซื้อชุดโตะทํางานผูบริหาร โดยมีรายละเอียด ๒๒,๐๐๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

ดังนี้

๑. มีโครงสรางของโตะทําจากไม

๒. มีขนาดไมนอยกวา ๒๐๐x๑๐๐x๗๔ ซม.

๓. มีลิ้นชักสําหรับเก็บของแยกจากโตะทํางาน ไมนอยกวา

   ๓ ลิ้นชัก แบบมีลอเลื่อน

๔. มีโตะตอขางสําหรับวางเอกสารได

๕. มีความแข็งแรงทนทาน เลื่อนยายไดสะดวก

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

๑๓



รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ เกาอี้ผูบริหาร เพ่ือเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

๑. เปนเกาอี้ผูบริหารบุนวมหุมดวยหนังแท

๒. สามารถปรับเอนได

๓. ปรับระดับความสูงต่ําดวยระบบโชค

๔. ขนาดของเกาอี้ไมนอยกวา ๗๐x๕๗x๑๑๐ ซม.

๕. ขาเกาอี้ ๕ แฉก มีความแข็งแรง เคลื่อนยายสะดวก

๖. เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

๖ เกาอี้สํานักงาน เพ่ือเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

๑. เปนเกาอี้สํานักงานมีหลังพิงขนาดกลางแบบผาตาขาย

๒. ปรับระดับความสูงต่ําดวยระบบโชค

๓. ขนาดของเกาอี้ไมนอยกวา ๖๐x๖๕x๙๕ ซม.

๔. ขาเกาอี้ ๕ แฉก ปลายขามีลอ

๕. มีความแข็งแรงทนทาน เคล่ือนยายไดงาย

๑๐๙,๑๔๐

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

รวม

๑๔



 

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เครื่องตัดแตงพุมไม เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ๑๑,๐๐๐ ทต.ดงเจน สํานักปลัด

๑. เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต แบบมือถือ

๒. ใชเครื่องยนตเบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ

๓. ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา ๒๑ ซีซี

๔. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๐.๘ แรงมา

๕. ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา ๒๒ นิ้ว

๖. ใบมีดสามารถใชได ๒ ดาน

๑๑,๐๐๐

๑๕

๒. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑงานบานงานครัว

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔

รวม


