
                                                                                       

คำนำ 
 
  เทศบาลตำบลดงเจนได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยถือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
เพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ ่งแผนการดำเนินงานตามระเบียบฯ  
ดังกล่าว  ได้กำหนดความหมายว่า    เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  และมีขั้นตอนการดำเนินการ  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ซึ่งแผนการดำเนินงานมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพะเยา  

        เทศบาลตำบลดงเจนได้ดำเนินการ     จัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้
ประกาศใช้แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน  ต่อไป 
 
 
                 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลตำบลดงเจน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

สารบัญ 
 

             หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ บทนำ        ๑ – ๒ 
ส่วนที่ ๒ สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ๓ – ๔ 

   และแผนงานการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน 
ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ             ๕ – ๗ 
ส่วนที่ ๔  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    ๘ – ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                       

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

  เทศบาลตำบลดงเจน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยรวบรวมโครงการต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

  บัดนี้  เทศบาลตำบลดงเจน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จแล้วครบทุกขั้นตอน  
จึงขอประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๖      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  

                 ศุภชาติ  ฟองจำ 

                    (นายศุภชาติ  ฟองจำ) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                       

         แผนการดำเนินงาน 
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เทศบาลตำบลดงเจน 
       อำเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 
 
 

ที่ พย ๕๒๔๐๑/                                 สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน 
                  ถนนพะเยา - ป่าแดด พย ๕๖๐๐๐ 

                                   ตุลาคม    ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   นายอำเภอภูกามยาว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการดำเนินงาน         จำนวน    ๒    เล่ม 

     ด้วยเทศบาลตำบลดงเจน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๔  โดยรวบรวมโครงการต่าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

  การจัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ และเทศบาลประกาศใช้ จึงจัดส่งให้ทางอำเภอภูกามยาว  
จำนวน ๒ เล่ม เพ่ือดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                    (นายศุภชาติ  ฟองจำ) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 

 
สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายธุรการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๒๙๗๓  
 
 
 
 
 



                                                                                       

 
  
 

ที่ พย ๕๒๔๐๑/                สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน 
                     ถนนพะเยา - ป่าแดด พย ๕๖๐๐๐ 

                                                                        ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ของเทศบาลตำบลดงเจน 

เรียน    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. สำเนาประกาศฯ เทศบาลตำบลดงเจน   จำนวน     ๑      ฉบับ 

       ด้วยเทศบาลตำบลดงเจน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๔  โดยรวบรวมโครงการต่าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
แผนการดำเนินงานผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วนั้น    

       เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านประชาสัมพันธ์ และติดประกาศเรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลดงเจน ความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                     (นายศุภชาติ  ฟองจำ) 
                              นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายธุรการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร ๐-๕๔๔๒-๒๙๗๓ 



                                                                                       

 
 
 
ที่ พย ๕๒๔๐๑/              สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน 
             ถนนพะเยา – ป่าแดด พย ๕๖๐๐๐ 

         ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง    รายงานการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จำนวน  ๑  ชุด 

    ด้วยเทศบาลตำบลดงเจน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม  ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยรวบรวมโครงการต่าง ๆ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

เทศบาลตำบลดงเจน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้วทุกขั้นตอน จึงขอส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาเทศบาล
ตำบลดงเจนรับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

              (นายศุภชาติ  ฟองจำ) 
       นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 

 
สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายธุรการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร.๐-๕๔๔๒-๒๙๗๓ 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 ส่วนที่  ๑ 
 
๑.   บทนำ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  อำเภอ   และแผนชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีลักษณะเป็นกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา  ๕  ปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจำทุกปี  และ
แผนการดำเนินงาน  เป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรม  
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด      ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการ
ดำเนินโครงการ  กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานหมู่บ้านและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  และ
แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม  ประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

๒.  วัตถุประสงค์ของการจักทำแผนการดำเนินงาน 
๒.๑ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง        
      เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น 

        ๒.๒ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน 
        ๒.๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
        ๒.๔ เพ่ือให้ทราบถึงการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลดงเจน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

         ๓.๑ รวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณ 
              รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         ๓.๒ พิจารณาจัดหมวดหมู่  โครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
              เทศบาลตำบลดงเจน 
 
 
 
 

 



                                                                                       

 
         

 ๓.๓ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
         ๓.๔ เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
         ๓.๕ เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน 

๔.  ประโยชน์ของการดำเนินงาน 
๔.๑ ทำให้การดำเนินการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม  มีความชัดเจน 
๔.๒ ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
๔.๓ ง่ายต่อการควบคุม  ดูแล 
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและตามเป้าหมาย 

   
 

 ๒  
 
 
 


