
                                                                                       

คำนำ 
 
  เทศบาลตำบลดงเจนไดจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยถือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
เพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ ่งแผนการดำเนินงานตามระเบียบฯ  
ดังกลาว  ไดกำหนดความหมายวา    เปนแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ประจำปงบประมาณนั้น  และมีขั้นตอนการดำเนินการ  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการที่จะดำเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ เสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา แลวเสนอ
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๕  ซึ่งแผนการดำเนินงานมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพะเยา  

        เทศบาลตำบลดงเจนไดดำเนินการ     จัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว  และได
ประกาศใชแผนการดำเนินการประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและ
พัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน  ตอไป 
 
 
                 งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

เทศบาลตำบลดงเจน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

สารบัญ 
 

             หนา 
 

สวนที่ ๑ บทนำ        ๑ – ๒ 
สวนที่ ๒ สรุปขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร  ๓ – ๔ 

   และแผนงานการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน 
สวนที่ ๓ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ             ๕ – ๗ 
สวนที่ ๔  บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    ๘ – ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                       

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

  เทศบาลตำบลดงเจน  ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยรวบรวมโครงการตาง ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

  บัดนี้  เทศบาลตำบลดงเจน  ไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จแลวครบทุกขั้นตอน  
จึงขอประกาศใชเปนแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๒๘      เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

 

 

                 วุฒิชัย  รปูศิริ 
                    (นายวุฒิชัย  รูปศิริ) 

                    นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

       
 

         แผนการดำเนินงาน 
        ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เทศบาลตำบลดงเจน 
       อำเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา 

 
 



                                                                                       

สวนท่ี  ๑ 
 
๑.   บทนำ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวย  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  
และจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  อำเภอ   และแผนชุมชน  
แผนพัฒนาทองถิ่น  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  มีลักษณะเปนกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณ
แตละป  เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา  ๕  ป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจำทุกป  และ
แผนการดำเนินงาน  เปนแผนที่มีจุดมุงหมายแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรม  
ท่ีดำเนินการจริงทั้งหมด      ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำปงบประมาณนั้น  ทำใหแนวทางในการ
ดำเนินโครงการ  กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสาน
บูรณาการการทำงานกับหนวยงานหมูบานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ  และ
แผนการดำเนินงานจะทำใหการตดิตาม  ประเมินผลเมื่อสิ้นป  มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

๒.  วัตถุประสงคของการจักทำแผนการดำเนินงาน 
๒.๑ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยาง        
      เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพของผูบริหารทองถิ่น 

        ๒.๒ เพ่ือใชเปนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน 
        ๒.๓ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 
        ๒.๔ เพ่ือใหทราบถึงการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลดงเจน ไดจัดทำแผนการดำเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

         ๓.๑ รวบรวมขอมูล  โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณ 
              รายจายประจำป  พ.ศ.๒๕๖๕ 
         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  
 



สวนที่ ๕

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

 

๑.๑ แผนงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

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 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพ่ือเปนคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

บอกสูบไมตํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม

ต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต โดยมีรายละเอียดดังน้ี

๑. เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบพรอมอุปกรณตามมาตราฐาน

๒. มีประตูดานหลัง ปด-เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออก

๓. มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ ที่แขวนน้ําเหลือ

๔. มีท่ีเก็บอุปกรณการแพทย และอุปกรณอื่นที่จําเปนอยาง

   เปนสัดสวน เปนระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ

   หลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือ

   กระแทก หรือปลิกคว่ํา

๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา

   ๒๕ วัตต พรอมอุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด

๖. เครื่องสงสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง

๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ

   (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได

   (๒) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ

   (๓) เครื่องสองกลองเสียง และเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต

ผด.๐๒/๑

                                           แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๕

๑. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕



 

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.

   (๔) เครื่องวดัความดันโลหิตชนิดติดผนัง

   (๕) ชุดปองกันกระดูกคอเคล่ือน

   (๖) ชุดเผือกลม

   (๗) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ

   (๘) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น

   (๙) เกาอี้เคล่ือนยายผูปวยชนิดพับเก็บได

   (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๑,๐๗๐,๐๐๐

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ งบประมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕

๑๙

รวม


