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ค าน า 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงลาน  ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
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- บทน า 1 

- วัตถุประสงคข์องแผนด าเนนิงาน 1 

- ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 1 

- ประโยชนข์องแผนด าเนินงาน 2 

 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

- บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 3  

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 5 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอตุสาหกรรม 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ส่วนที่ 1 

1.1  บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2546  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ 27 ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนด าเนินงานฯ  

เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี เพื่อให้ด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 

 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจรงิ

ท้ังหมดในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารสว่นต าบลดงลาน มีความชดัเจนในการปฏิบตัิมากขึน้

ลดความซ้ าซอ้นของโครงการ มีการประสานและบรูณาการกบัหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ

แผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนนิงาน แผนการด าเนินงานจะเปน็เครื่องมอืส าคญัในการบรหิารงานของ

ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เปน็ไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนนิการในพ้ืนทีข่อง

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีทีม่าจาก 

 1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล (รวมทั้งเงนิอุดหนนุที่องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลดงลาน อุดหนนุให้ส่วนราชการอืน่ด าเนินการ) 

 2. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหนว่ยราชการ สว่นกลาง สว่นภมูิภาค หรือหน่วยงานอืน่ๆ ที่

ด าเนินการในพื้นทีข่ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยให้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงลาน ตรวจสอบจาก

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปขีองจังหวดัหรืออาจสอบถามไปยังหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกีย่วข้อง 
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 3. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอืน่ๆ ที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พิจารณาเหน็วา่จะเกดิประโยชน์

ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่ 

1.3 ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิน่เก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการ / กิจกรรม ทีจ่ะมีการ

ด าเนินการจรงิ ในพ้ืนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่จะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิน่แห่งนัน้เอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่ โดยข้อมูลดงักล่าว

อาจตรวจสอบได้จากหนว่ยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนนิงานการพัฒนาจังหวดั / อ าเภอ 

หรือกิง่ อ าเภอแบบบรูณาการ  

ขั้นตอนท่ี  2   การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิน่  จดัท าร่างแผนการด าเนนิงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่

ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาของท้องถิน่  ก าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนนิงานแบ่งเป็น   2  ส่วน  คือ 

- ส่วนที ่ 1  บทน า 

- ส่วนที ่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้การประกาศแผนการด าเนนิงาน 

ขั้นตอนท่ี   3   การประกาศแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิน่  น ารา่งแผนการด าเนนิงานเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดท าประกาศขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ เรื่อง แผนการด าเนินงานของ (องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องคก์าร

บริหารส่วนต าบล  เพื่อปดิประกาศโดยเปดิเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของ

ท้องถิ่น 

3.  ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
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4.  ประชาชนทราบล่วงหน้าวา่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรม  หรือมีโครงการพัฒนาอะไร

ในพ้ืนที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป

ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

5.  เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆ 

6.  การจัดท าแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 

                                               **************************  



4 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.8 แผนงานการเกษตร 
1.8 แผนงานงบกลาง 

 
40 
11 
15 
7 
8 
28 
3 
1 
10 

 
32.52 
8.94 
12.20 
5.69 
6.50 
22.76 
2.44 
0.81 
8.13 

 
18,318,740 
1,896,540 
7,870,210 
841,900 

1,512,480 
8,779,800 

65,000 
164,160 

18,551,170 

 
31.58 
3.27 
13.57 
1.45 
2.61 
15.14 
0.11 
0.28 
31.98 

 
ส านักปลัด กองคลัง 

กองช่าง กอง
สวัสดิการสังคม 

 
 

รวม 123 99.99 58,000,000 99.99  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม - - - - - 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - 
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
5.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - 
รวมทั้งหมด 123 99.99 58,000,000 99.99  
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บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

3,326,040 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

2. เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

4,803,420 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

3. ค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
การบริหารส่วนต าบล 

20,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

4. ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน
ส่วนต าบล 

120,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

5. 
 
 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ต าบล 

60,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น จ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าจ้างท าความ
สะอาด ค่าจ้างจัดท าป้ายแผงกั้น
จราจร โฆษณา
ประชาสมัพันธ์ ค่าบริการก าจัด
ปลวก  

1,200,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

7. รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแขกที่มา
เยี่ยมและตรวจเยี่ยมและค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิ
ยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ 

50,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยอื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา การเลือกตั้ง ฯลฯ  

300,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

9. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

750,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการจดัซื้อจัด
จ้าง ตามพระราชบัญญตัิจัดซื้อจัด
จ้างและบรหิารงานพัสดุภาครัฐ  

80,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

11. ค่าวารสารและแบบ
พิมพ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
หนังสือพิมพ ์วารสารประจ า
หมู่บ้าน  

30,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

12. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์เครื่
องปรับอากาศ โต๊ะ ฯลฯ และ
ทรัพย์อ่ืน เช่น วัสดุ
ต่างๆ ไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยาง 
ถนนสาธารณะ ถนนท่ีได้รับถ่าย
โอนจาก หน่วยงานอ่ืนๆ  

100,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

13. วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปาก
กา ดินสอ เครื่องดับเพลิงเคม ี 

150,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทย ุเครื่องรับ
โทรทัศน ์จานรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม หม้อแปลง
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน  

30,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

15. วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู ่ผงซักฟอก  

60,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

16. วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

300,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

17. วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ 60,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             
18. วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุบริโภค ส าหรบั

ผู้มาตดิต่อราชการ เช่น น้ า
สะอาด น้ าแข็ง  

50,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

19. ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
ลาน กิจการประปาและอื่นๆ ที่อยู่
ในความรับผดิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  

1,400,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

20. ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาลในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

50,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21. ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

300,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

22. ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์โทร
เลข ธนาณัต ิดวงตราไปรษณีย์
อากร   

30,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

23. ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

100,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

24. ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต ์
และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง   

20,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

25. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์1 
เครื่อง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์1 เครื่อง 

4,300 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

26. โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   

20,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27. รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่ปรึกษา เพื่อ
วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  

20,000 อบต.ดงลาน ส านักปลดั             

28. เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

3,701,760 อบต.ดงลาน กองคลัง             

29. ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  

240,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

30 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า   

20,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

31. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน ค่า
คัดลอกข้อมลูที่ดิน ค่าส ารวจข้อมลู
ภาคสนาม  

200,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32. ค่าใช้จ่ายไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยอื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
สัมมนา  

100,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

33. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์เครื่
องปรับอากาศ โต๊ะ ฯลฯ 
และทรัพย์อ่ืน เช่น วัสดุ
ต่างๆ ไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยาง 
ถนนสาธารณะ ถนนท่ีได้รับถ่าย
โอนจากหน่วยงานอื่นๆ  

30,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

34. วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  

100,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

35. วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลงิ
และหล่อลื่น  

20,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

36. วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ 60,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             
37. จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

ระดับ 1-2 พร้อม
เก้าอี้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะ
ท างาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้  

9,600 อบต.ดงลาน กองคลัง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานประมวลผล  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1  

44,000 อบต.ดงลาน กองคลัง             

39. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

4,300 อบต.ดงลาน กองคลัง             

40. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

355,320 อบต.ดงลาน งานควบคุม
ภายในและ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

            

41. เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

1,071,540 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

42. ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

36,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

43. เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  

10,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

 

 



14 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44. ค่าชุดเคร่ืองแบบ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเคร่ืองแบบ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  

30,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

45. ค่าเบี้ยเลี้ยง
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

60,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

46. ค่าติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดพร้อมติดตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง 

257,800 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

47. โต๊ะท างาน ระดับ 
1-2 พร้อมเก้าอี้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊
ท างาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้  

3,200 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

48. เทรลเลอร์บรรทุก
เรือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทรลเลอร์
บรรทุกเรือ  

87,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

49. เลื่อยโซ่ยนต ์ขนาด
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต ์ขนาดเล็ก จ านวน 1 ตัว  

19,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

50. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

22,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

51. เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.
เหนือเมือง,อบต.ดงลาน,อบต.
รอบเมือง,อบต.ขอนแก่น  

300,000 อบต.ดงลาน งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

52. เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  

4,800,360 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

53. เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า   

20,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

54. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก   

20,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

55. ค่าสนบัสนุน
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

379,100 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56. ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่ากิจกรรมผู้เรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-
5 ปี   

49,450 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

57. ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  อาย ุ 3-5   

34,500 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

58. ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าหนังสือเรยีน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรบั
เด็กปฐมวัย  อาย ุ 3-5  ปี  

23,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

59. ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย อาย ุ3 -
5 ปี  

23,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

60. ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

1,147,500 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

61. ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ให้แก่โรงเรยีนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน   

722,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

62. วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก  ขันน้ า วัสดุ
อื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 4 แห่ง   

80,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

63. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
ระดับ 3-6  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี ้  2,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

64. จัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพัดลมตดิตั้งที่
โรงอาหาร   

9,000 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

65. จัดซื้อถังพลาสติก เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังพลาสติก 5,900 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 

            

66. เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป1-
6 โรงเรียนบ้านดงลานและ
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคก
สูง สังกัด (สพฐ.)  

 อบต.ดงลาน งาน
การศึกษา 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67. เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เงิน
เพิ่ม เงินประจ าต าแหน่ง เปน็ตน้            

417,900 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 

            

68. ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย   

65,000 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 

            

69. ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส ารวจข้อมูลขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับส ารวจ
ข้อมูลขึ้นทะเบียนสัตว ์ 

10,000 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 

            

70. วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

100,000 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 

            

71. เครื่องพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยาแบบ
ใช้แรงดันของเหลว ชนิดตัง้พื้น  

26,000 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 

            

72. เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นหมอก
ควัน  

59,000 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 

            

73. อุดหนุนการ
ด าเนินการดา้น
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน   

105,000 อบต.ดงลาน งาน
สาธารณสุข 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74. เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เงิน
เพิ่ม เงินประจ าต าแหน่ง เปน็ตน้            

1,134,480 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

75. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

120,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

76. ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

48,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

77. เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า  

10,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

78. ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   

20,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

79. ค่าใช้จ่ายไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยอื่น 

เพื่อจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
อื่น เช่น เดินทางไปราชการ 

50,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

80. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 

30,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

81. วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และอุปกรณ์
การแพทย์ เช่น กระดาษ ปากกา
 ดินสอ  

100,000 อบต.ดงลาน กอง
สวัสดิการ 

            

82. เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เงิน
เพิ่ม เงินประจ าต าแหน่ง เปน็ตน้            

2,806,260 อบต.ดงลาน กองช่าง             

83. ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

108,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

84. เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า  

20,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

85. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลผงั
เมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ดในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล  

20,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

86. ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยอื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน การสัมมนา   

50,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

87. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างตา่งๆ  

100,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

88. วัสดุส านักงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดิ
นสอ  

100,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

89. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุเช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิตซ ์ 

200,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

90. วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า ท่อ
ประปา  

500,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

91. วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น  

20,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

92. วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ 60,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             
93. ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างาน  3,900 อบต.ดงลาน กองช่าง             
94. ค่าเครื่องปริ้นเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  

9,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

95. ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์ 

100,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

96. โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทาง พร้อม
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 
5 

กว้าง 1.00 เมตร  ยาว 104.00 เม
ตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม.
จ านวน 52.00 ท่อน  และ
จ านวน 52.00 ท่อน(ท่อเดิม) บ่อ
พัก จ านวน 4 บ่อ  เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายพรชัย  สืบเหล่าง้ิว  ถึง
บริเวณที่นายพันธ์  เผ่าศริ ิ

275,600 บ้านหนองจิก    
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

97. โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอ้น หมู่ที ่3 

ช่วงที่ 1  กว้าง 1 ม.  ยาว 160
ม.  หนา 0.15 เมตร  
ที ่2  กว้าง 0.50 ม.  ยาว 140 ม. 
หนา 0.15 เมตร   
พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล.
ขนาด 0.30x1.00 เมตร  จ านวน 39.00 
ท่อน บ่อพักจ านวน 4 บ่อ 
เร่ิมจากบริเวณบ้านนางสาวสุจิรา  อาษา
ขันธ ์ถึงบริเวณบ้านนางวิไลวรรณ  สุข
รัตน์ 

239,900 บ้านอ้น หมู่ที่ 3 กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

98. โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า บา้นหนองจิก    
หมู่ที่ 12 

ช่วงที่ 1  กว้าง 1 ม. ยาว 190 ม.
หนา 0.15 ม.  
ช่วงที่ 2  กว้าง 0.80 ม.  ยาว 190 ม. 
หนา 0.15 ม.   
พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล.
ขนาด 0.30x1.00 เมตร  จ านวน 20.00 
ท่อน  เร่ิมจากบริเวณบ้านนาง
สมร  วรรณุรักษ ์ ถึงบริเวณที่นาง
ก าจร  เถาว์จันทร ์

236,000 บ้านหนองจิก    
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

99. ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 10 

กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.40 เมตร  ยาว 
120.00 เมตร  เร่ิมจากบริเวณบ้านนาง
จ าปา  ทูนเทพ  ถึงบริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 2045  

299,500 บ้านสันติสุข หมู่
ที่ 10 

กองช่าง             

100. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยกู่ออิฐ
ฉาบปูนเรียบ บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 6 

กว้าง 0.55 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 
85.00 เมตร ทั้งสองข้าง 
เร่ิมจากบริเวณบ้านนายไพรัตน ์ ปาริ
โชติ  ถึงบริเวณบ้านางบัวไข  ศรีใส 

232,000 บ้านโคกสูง  หมู่
ที่ 6 

กองช่าง             

101. โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสนามม้า หมู่ที่ 
1 

ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร   
ระยะทาง 249.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. จ านวน 17 บ่อ   
เร่ิมจากบริเวณสามแยกที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน ถึงบริเวณทางเข้าวัดดอน
สนามชัย 

386,000 บ้านสนามม้า 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

102. โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
2 

กว้าง 0.40 เมตร (วงใน) ลึก 0.50  
ม.  ยาว 148 ม.  พร้อมฝาปดิ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เริ่มจาก
บริเวณบา้นนางสว่างจิต  ปิตานัง  
ถึงบริเวณบ้านนายเทียบ  สมณ
สิงห์ 

436,000 บ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

103. โครงการเสริมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที ่
7 

ช่วงที่ 1  ถนน
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 110.00 เมตร   
หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร 
เร่ิมจากบริเวณเสาโทรศัพท ์ถึงบริเวณ
บ้านนางทองสุข  ลีธนศักดิ์สกุล 
ช่วงที่ 2 ถนน
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 206.00 เมตร  ห
นา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 824.00 ตารางเมตร 
เร่ิมจากบริเวณบ้านนายนาวา  ตัน
ยอด ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ธนภูมิ  สุนเวียง 

479,000 บ้านเหล่า
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

104. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

700,000 อบต.ดงลาน กองช่าง             

105. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
บ้านดงลาน หมู่ที ่4  

จากสะพานล าห้วยเหนือ ถึงที่นาง
ชไมพร มีทว ีระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร เสาไฟฟ้าแรง
ต่ าจ านวน 14 ต้น  

182,000 บ้านดง
ลาน หมู่ที ่4  

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

106. เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

1,070,640 อบต.ดงลาน ขยะมูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล 

            

107. ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

36,000 อบต.ดงลาน ขยะมูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล 

            

108. เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า  

10,000 อบต.ดงลาน ขยะมูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล 

            

109. เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
จัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงิน
คุ้มครองสุขภาพต าบลดงลาน  

100,000 อบต.ดงลาน ขยะมูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล 

            

110. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณตี่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณตี่างๆ  

50,000 อบต.ดงลาน งานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            

111. งานประเพณีบุญ
ผะเหวด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนบุญผะ
เหวดร้อยเอ็ด  

5,000 อบต.ดงลาน งานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            

112. งานประเพณีสมมา
น้ าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานประเพณี
สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป  

10,000 อบต.ดงลาน งานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

113. เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เงินเพิ่ม เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น            

164,160 อบต.ดงลาน งาน
การเกษตร 

            

114. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

400,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             

115. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกองทุน
ประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง  

20,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             

116. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ 13,165,200 อบต.ดงลาน งบกลาง             
117. เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคน

พิการ   
2,988,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             

118. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส ์ 

96,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             

119. เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเกิดภัย
พิบัติหรือสาธารณภัย  

201,970 อบต.ดงลาน งบกลาง             

120. ค่าเช่าท่ีทิ้งขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีทิ้งขยะ  720,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             
121. ค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการศึกษา  

30,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             

122. เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

580,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             

123. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลดงลาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ดงลาน   

350,000 อบต.ดงลาน งบกลาง             
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