
 
 

  
 

แผนด ำเนินกำรประจ ำปี ๒๕๖3 - ๒๕๖๔ 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 
เรื่อง   กำรประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๖3 

......................................................... 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖3 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน ได้ด าเนินการจริงในรอบปีงบประมา  ๒๕๖3  

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖3  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจขอดู
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

 

  ประกาศ       วันที่    19   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๖3 
 

 
 
 
                                   (ลงชื่อ) 

                                                      (นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 
                                              นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนราชการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ที่         รอ  ๗๒๓๐๑/                                วันที่    19   ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๖3 
เรื่อง      เสนอร่างแผนด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖3 
  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

   ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้จัดท าร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปี  ๒๕๖3  เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานประจ าปี   ๒๕๖3  นั้น 

             ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน จึงเสนอร่างแผนด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖3  เพ่ือพิจาร า 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาร า 
 
 
                                            (ลงชื่อ) 

                                                   ( นางสาวจันทรส์ุดา  จันทร์เสถียร ) 
                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงานประจ าปี 
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมา รายจ่าย
ประจ าปี 
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้
แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 
หมวด ๕ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนด าเนินการประจ าปี 
 
  วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินกำรประจ ำปี   ๒๕๖3 
  ส าหรับแผนด าเนินการ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ประจ าปีงบประมา  พ.ศ. ๒๕๖3   แผน
ด าเนินการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมา  พ.ศ. ๒๕๖3 ท าให้
แนวทางด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูร า
การการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ในแผนด าเนินการ 
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 
  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินกำร 
  ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยค ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลดงลาน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ ทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน และหน่วยงานอื่น 
  ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนด าเนินการ ค ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน จัดท าร่างแผนด าเนินการโดยพิจาร าจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนด าเนินการ  ค ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน น าร่างแผนด าเนินการเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือประกาศใช้ การประกาศ
แผนด าเนินการ  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศเรื่อง แผนด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
ลาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
ประโยชน์ของแผนด ำเนินกำร 

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมา รายจ่ายประจ าปี 
๓. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
๔. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  / กิจกรรมในปีนั้น 

 
 
 
 
 



 
 

บทที่  ๒ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   ระยะทาง   ๕  กิโลเมตร     
ทิศเหนือจดต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศใต้จดเขตต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด   

          ทิศตะวันออกจดต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตกจดต าบลปอภาร   อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
แผนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑. เนื้อที ่        มีพ้ืนที่ทั้งหมด   ๒๒  ตารางกิโลเมตร 
๒. ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทรายเป็นพื้นที่ท านา  
๓. จ ำนวนหมู่บ้ำน  ๑๔   หมู่บ้าน 

-  จ านวนหมู่บ้านในเขต   อบต.   เต็มทั้งหมู่บ้าน   ๑๔  หมู่   ได้แก่หมู่  ๑ - ๑๔ 
-  จ านวนหมู่บ้านในเขต  อบต.เต็มบางส่วน     -    หมู่    ได้แก่หมู่ที่ –  
-  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์สารวัตร  ผู้ช่วย ฯ   จ านวน   ๔๒   คน 

๔.  ประชำกร  
-  ประชากรทั้งสิ้น   ๘,๖33  คน  แยกเป็นชาย  ๔,๑36   คน  หญิง  ๔,๔97  คน 
-  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๓๙๒.40  คน /  ตารางกิโลเมตร 

          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  / ห้องสมุดประชาชน   ๑  แห่ง 
๕.  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

-  วัด /  ส านักสงฆ์     ๑๐    แห่ง 
-   โบสถ์                   -     แห่ง 
-   มัสยิก                 -      แห่ง 

๖.   สำธำรณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจิกต าบลดงลาน   ๑  แห่ง 
-   อัตราการมีใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  ๑๐๐  % 

 ๗.   ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
กำรบริกำรพื้นฐำน 
        ๑.  การคมนาคม ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน ลาดยางและค.ส.ล. ในหมู่บ้าน  จ านวน ๑๔  หมู่บ้าน 
        ๒.  การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
๘.  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

-  ล าน้ า,  ล าห้วย   ๑  แห่ง 
-  บึง, หนองและอ่ืน ๆ   ๔  แห่ง 

๙.  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
-   ฝาย               ๔    แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น       ๑๐   แห่ง 
-  บ่อโยก           -     แห่ง 
-  ประปา  หมู่บ้าน     ๑๑   แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ศักยภำพในต ำบล 
ก.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
(๑)  จ านวนบุคลากร จ านวน                      81  คน 
 

ส่วนส ำนักปลัด 
 

      ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ๑  คน 
      ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด     ๑  คน 
      ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป    ๑  คน 
      ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาร ภัย  ๑  คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล    ๑  คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา           ๑  คน 
      ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๑  คน 
      ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                                      ๑  คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     ๒  คน 
      ต าแหน่งนิติกร      ๑  คน  
      ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     ๑  คน     
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ    ๑  คน      
      ต าแหน่งครู        7  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก              1  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ    ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร                                ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน            ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)             4   คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป             ๑๑  คน 
      ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)   ๓  คน 
      ต าแหน่งคนครัว(ผู้มีทักษะ)                  ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก               5   คน 
      ต าแหน่งนักการภารโรง     ๑  คน 
 
 



 
 

กองคลัง 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง     ๑  คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    ๑  คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้    ๑  คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     ๑  คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ๒  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   2  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ     2  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง                                    ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                      ๑  คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป     3  คน 
      ต าแหน่งพนักงานจดมาตรน้ า     ๑  คน 
 

กองช่ำง 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง     ๑  คน 
      ต าแหน่งนายช่างโยธา     -   คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     ๑  คน 
      ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า     ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา              ๒  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา    ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล    ๑  คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป                                                    ๑  คน 
 
 

ส่วนสวัสดิกำร 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                              ๑  คน 
      ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน                                                 ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                               ๑  คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป                                                    ๑  คน 
 
(๒)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา             29  คน 
 ปริญญาตรี              ๔๑  คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี             ๑๒  คน 



 
 

 
(๓)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประจ าปีงบประมา   ๒๕62  จ านวนทั้งสิ้น              62,243,769.95   บาท   แยกเป็น 
    ๓.๑  หมวดภาษีอากร      
 ก.  ภาษีจัดเก็บเอง                                  รวม       8,488,791.79    บาท   แยกเป็น 
 -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       6,998,538.50   บาท 
 -  ภาษีบ ารุงท้องที่                                                  18,388.29     บาท 
 -  ภาษีป้าย                                                     1,471,865.00     บาท 
 ข.  ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให้       รวม   25,786,157.09     บาท   แยกเป็น 
 -  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน               339,251.06      บาท 
 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ใน๙)            3,172,517.10      บาท 
 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ                9,944,779.67      บาท 
 -  ภาษธีุรกิจเฉพาะ                                                59,479.60      บาท 

-  ภาษีสรรพสามิต                                             7,514,596.75     บาท 
-  ค่าภาคหลวงไม ้                                                  46,894.00      บาท 
-  ค่าภาคหลวงแร่                                                  60,547.19      บาท 
-  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                         66,199.72       บาท 
-  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล                                  950.00      บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

              ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                 4,580,942.00     บาท 
3.2  หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ          รวม       1,051,384.96      บาท    แยกเป็น 
 -  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา                       5,529.00        บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย                                373,092.00       บาท 

-  ค่าปรับการผิดสัญญา                                            445,820.50     บาท 
-  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย         10,000.00       บาท 

 -  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 
             เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                          57,300.00       บาท 
 -  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                     115,583.46      บาท 

-  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ 
   นอกเหนือจากรายการข้างต้น                                  44,060.00        บาท 

3.3  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                    รวม   185,023.11      บาท     แยกเป็น 
-  รายได้จากขายทอดตลาดในทรัพย์สิน                           1,182.00        บาท 
-  รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  183,841.11        บาท 

3.4  หมวดรายได้จากสาธาร ูปโภคและการพา ิชย์           รวม  769,190.00       บาท     แยกเป็น 
-  รายได้จากสาธาร ูปโภคและการพา ิชย์อื่นๆ  



 
 

   นอกเหนือจากรายการข้างต้น                                769,190.00       บาท 
3.5  หมวดรายได้-เบ็ดเตล็ด              รวม     66,230.00      บาท     แยกเป็น 
 - ค่าขายเศษของ                                                         525.00       บาท 
 -  ค่าขายแบบแปลน                                                62,000.00       บาท 
 - ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                                     835.00      บาท 
          -  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการข้างต้น           2,870.00       บาท 
3.6 รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป                   รวม   25,896,993.00      บาท     แยกเป็น 
 -  เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
              และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                              24,022,451.00      บาท 
 -  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์                           593,842.00      บาท 

-  เงินอุดหนุนทั่วไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น     1,280,700.00    บาท 
       
        
 

ข.ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
 (๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน  จ านวนกลุ่มทุกประเภท  ๔๔  กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
   -  กลุ่มอาชีพ                      ๔๐     กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์                  ๔     กลุ่ม 
 (๒)  จุดเด่นของพ้ืนที่ มีลักษ ะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร 
 
 
************************************************************************************************** 



 
 

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี   ๒๕๖3 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมา  ร้อยละของงบประมา  หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์ที่๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนนสะพาน  รางระบาย
น้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒   การพัฒนาด้านแห่ลงท่องเที่ยว 
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาบ ารุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา 
 
แนวทางที่ ๒  การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนด ำเนินกำรประจ ำปี  ๒๕๖3 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมา  ร้อยละของงบประมา  หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ ๑ การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
 
แนวทางที่ ๒  การพัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้มีน้ าใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕   การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมสาธาร สุข 
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาด้านสังคม 
 
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธาร สุข 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
แนวทางที่ ๑  การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
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แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑. 
 

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

1.ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงลาน หมู่ที่ 4  
งบประมา  163,000 บาท 

ม.4 อบต.             

2.ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 
งบประมา  216,900 บาท 

ม.14 อบต.             

3.ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าสมบูร ์ หมู่ที่ 7 
งบประมา  164,000 บาท 

ม.7 อบต.             

4. ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 
งบประมา  114,500 บาท 

ม.5 อบต.             

5.ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  
งบประมา  101,000 บาท 

ม.6 อบต.             

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

2. ปรับปรุงถนน
ลูกรัง 

1.ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 
งบประมา  90,500 บาท 

ม.13 อบต.             

2.ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
งบประมา  484,000 บาท 

ม.6 อบต.             

3.ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 
งบประมา  114,500 บาท 

ม.14 อบต.             

4.ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 
งบประมา  79,700 บาท 

ม.4 อบต.             

5.ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 
งบประมา  304,000 บาท 

ม.14 อบต.             

6.ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 
งบประมา  130,000 บาท 

ม.5 อบต.             

 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. 
 

เสริมผิวทาง
ลาดยาง
แอสฟัลต์ 
ติกคอนกรีต 

1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
เหล่าสมบูร ์ หมู่ที่ 7 งบประมา  474,000 บาท 

ม.7 อบต.             

2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอ้น 
หมู่ที่ 3 งบประมา  494,000 บาท 

ม.3 อบต.             

3.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2  งบประมา  484,000 บาท 

ม.2 อบต.             

4. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
เกษตรส าราญ หมู่ที่ 8  งบประมา  289,500 บาท 

ม.8 อบต.             

5. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 13 งบประมา  473,000 บาท 

ม.13 อบต.             

6.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 6 งบประมา  320,000 บาท 

ม.6 อบต.             

7.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 4 งบประมา  302,500 บาท 

ม.4 อบต.             

8.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
ต าแย หมู่ที่ 11 งบประมา  327,000 บาท 

ม.11 อบต.             



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. 
 

เสริมผิวทาง
ลาดยาง
แอสฟัลต์ 
ติกคอนกรีต 

9.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
สนามม้า หมู่ที่ 1 งบประมา  233,500 บาท 

ม.1 อบต.             

10.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 10 งบประมา  340,500 บาท 

ม.10 อบต.             

11.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 12 งบประมา  273,000 บาท 

ม.12 อบต.             

12.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 14 งบประมา  259,500 บาท 

ม.14 อบต.             

13.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 5 งบประมา  397,000 บาท 

ม.5 อบต.             

14.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 งบประมา  328,000 บาท 

ม.9 อบต.             

15.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
เหล่าสมบูร ์ หมู่ที่ 7 งบประมา  455,500 บาท 

ม.7 อบต.             

16. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
อ้น หมู่ที่ 3  งบประมา  475,000 บาท 

ม.3 อบต.             



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. 
 

เสริมผิวทาง
ลาดยาง
แอสฟัลต์ 
ติกคอนกรีต 

17.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
เกษตรส าราญ หมู่ที่ 8 งบประมา  415,300 บาท  

ม.8 อบต.             

18.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 13 งบประมา  490,300 บาท 

ม.13 อบต.             

19.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 6 งบประมา  309,800 บาท 

ม.6 อบต.             

20.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 4 งบประมา  286,400 บาท 

ม.4 อบต.             

21.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 10 งบประมา  415,300 บาท 

ม.10 อบต.             

22.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 12 งบประมา  257,700 บาท 

ม.12 อบต.             

23.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 งบประมา  449,100 บาท 

ม.9 อบต.             

24. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
เหล่าสมบูร ์ หมู่ที่ 7 งบประมา  498,200 บาท 

ม.7 อบต.             



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

 
พ้ืนที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. 
 

เสริมผิวทาง
ลาดยาง
แอสฟัลต์ 
ติกคอนกรีต 

25.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 งบประมา  461,300 บาท 

ม.2 อบต.      
 

 
 

 
 

     

       
        
      

     

    
 
 

 
 
 

 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒.  แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

 
พ้ืนที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. 
 

คอนกรีต
เสริมเหล็ก 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 งบประมา  136,800 บาท 

ม.13 อบต.      
 

 
 

 
 

     

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูร ์ 
หมู่ที ่7 งบประมา  167,500 บาท 

ม.7 อบต.             
        

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 งบประมา  146,000 บาท 

ม.13 อบต.             
      

4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 6 งบประมา  285,900 บาท 

ม.6 อบต.             

5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต าแย  
หมู่ที่ 11 งบประมา  236,800 บาท 

ม.11 อบต.             

6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสมบูร ์ 
หมู่ที่ 7 งบประมา  221,600 บาท 

ม.7 อบต.             
  

    
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

 
ที ่

 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

 
พ้ืนที่ 

 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 งบประมา  
404,000 บาท 

ม.2 
 

อบต. 
 

            

2.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 งบประมา  
252,800 บาท 

ม.2 อบต. 
 

            

3.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 งบประมา  
340,700 บาท 

ม.3 อบต. 
 

            

6. ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

1.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 
งบประมา  168,700 บาท 

ม.12 อบต. 
 

            

2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 
งบประมา  329,700 บาท 

ม.14 อบต. 
 

            



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม 
๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนสะพาน รางระบายน้ า ไฟฟ้า สัญญาจราจร 

 
ที ่

 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

 
พ้ืนที่ 

 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

7. ก่อสร้างขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

1.ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1
งบประมา  177,000 บาท 

ม.1 อบต. 
 

            

8. ก่อสร้างต่อเติม
อาคารที่ท าการ 
อบต. 

1.ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการ อบต.
งบประมา  435,100 บาท 

อบต. อบต.             

9. ก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 14 

1. ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14  งบประมา  122,000 บาท 

ม.14 อบต.             

10. ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
สมบูร ์ หมู่ที่ 7 

1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหล่าสมบูร ์ หมู่ที่ 7 งบประมา  
38,700 บาท 

ม.7 อบต.             

 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. อาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) งบประมา  
665,000 บาท 

๔ ศูนย์เด็กเล็ก
และ 

2 โรงเรียน 

อบต. 
 

            

2 อาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
งบประมา  1,107,400 บาท 

๔ ศูนย์เด็กเล็ก
และ 

2 โรงเรียน 

อบต.             

3. สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน งบประมา  384,200 บาท 

๔ ศูนย์เด็กเล็ก
และ 

2 โรงเรียน 

อบต.             

4. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
งบประมา  20,000 บาท 

๔ ศูนย์เด็ก
เล็ก 
 

อบต.             

 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา 

ที ่ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
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. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 
ค่ากิจกรรมผู้เรียน งบประมา  
40,420 บาท 

๔ ศูนย์เด็กเล็ก 
 

อบต. 
 

            

6. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมา  
28,200 บาท 

๔ ศูนย์เด็กเล็ก 
 

อบต.             

7. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าหนังสือเรยีน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 
ค่าหนังสือเรยีน งบประมา  18,800 
บาท 

๔ ศูนย์เด็กเล็ก 
 

อบต.             

8. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าอุปกร ์การเรียน  

สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 
ค่าอุปกร ์การเรียน งบประมา  
18,800 บาท 

๔ ศูนย์เด็ก
เล็ก 
 

อบต.             

 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที ่
 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลต/ิงบประมา ) 

 

พื้นที ่
 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑. จัดงานประเพ ีต่างๆ โครงการจัดงานกีฬาและประเพ ี
ต่างๆ (กวนข้าวทิพย์) 
งบประมา  90,000 บาท 

ต.ดงลาน 
 

อบต. 
 

 

            

โครงการอบรมคุ ธรรมและ
จริยธรรม  
งบประมา   100,000 บาท 

ต.ดงลาน 
 
 

อบต. 
 

 

            

โครงการนมัสการหลวงพ่อชุ่มเย็นฯ 
งบประมา  70,000 บาท 

ต.ดงลาน อบต. 
 

            

 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ในการด ารงชีวิต 
๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมา ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑. ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านหนองจิก
น้อย หมู่ที่ 9 งบประมา   50,000 
บาท 

ม. 9 
 
 

อบต. 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมและสาธาร สุข 

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมและสาธาร สุข 
      - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีความสงบเรียบร้อยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาสังคม 

 

ที ่
 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลต/ิงบประมา ) 

 

พื้นที ่
 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. 
 
 

ชุดเครื่องแบบ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

- ค่าชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  งบประมา  60,000 บาท 
 

๑ แห่ง 
ต.ดงลาน 

 

 
อบต. 

 

            

๒. 
 
 

การบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพผู้
ติดยาเสพตดิ   
 

- การบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผูต้ิดยาเสพติด  
งบประมา   130,000  บาท 
 

 
ต.ดงลาน 

 

 
อบต. 

 

            

๓. 
 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

- ค่าเบี้ยเลีย้งอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน งบประมา  60,๐๐๐ บาท              
 

 
ต.ดงลาน 

 
อบต. 

 

            

4. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  งบประมา   
250,000 บาท 

ต.ดงลาน อบต.             

5. การแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน 

การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน  งบประมา   100,000 บาท 

ต.ดงลาน อบต.             

 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสาธาร สุข 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสาธาร สุข 
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพือ่ให้ประชาชนมีความสงบเรียบร้อยและมีการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการพัฒนา 
(1) แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธาร สุข 

 

ที ่
 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลต/ิงบประมา ) 

 

พื้นที ่
 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑. 
 
 

อุดหนุนสาธาร สุขมลู
ฐาน 

อุดหนุนการด าเนินการด้านสาธาร สุขมลู
ฐาน  งบประมา  ๑05,๐๐๐ บาท 

ต.ดงลาน อบต. 
 

            

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
งบประมา  ๑3๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

รบ.สต อบต. 
 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
    - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
๒. แนวทางการพัฒนา 
(๑) แนวทางการพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาการบริหารและการเมืองการปกครอง 

 

ที ่
 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลต/ิงบประมา ) 

 

พื้นที ่
 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕๖3 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

๑. 
 
 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน  
งบประมา  300,๐๐๐  บาท 
 
 

ต.ดงลาน 
 

อบต. 
 

            

1. 
 
  

ค่าวารสารและแบบ
พิมพ์   

ค่าวารสารและแบบพิมพ์   
งบประมา   3๐,๐๐๐ บาท 
 

ต.ดงลาน 
 

อบต. 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


