
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การ และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1) 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

1. โครงการระบบระบายน้ํา
ฝั่งด้านขวาทางเข้าหมู่บ้าน
มิตรสัมพันธ์ 

เพื่อให้การระบายน้ําที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ฝั่งด้านขวาทางเข้าหมู่บ้านมิตร
สัมพันธ์ ยาว 322 ม. 

- 
 

- 
 

1,127,000 
บาท 

1,127,000 
บาท 

1,127,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้ําทีด่ีขึ้น 

เพื่อให้การ
ระบายน้ําที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการสถานท่ีและ
เครื่องออกกําลังกาย 
บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการออกกําลัง
กาย เป็นการส่งเสริม
ด้านสุขภาพของ
ประชาชน 

บ้านสนามม้า - 
 

- 
 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ออก
กําลังกาย ร้อย
ละ 80 

เพื่อใช้ในการออก
กําลังกาย เป็นการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ทางเข้าบ้านสนามม้า กว้าง 6 ม. ยาว 
20 ม หนา 0.20 ม. 

- 
 

- 
 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ทางเข้าหมู่บ้านมิตรสมัพันธ์ถึง
โรงเรียนคนตาบอด กว้าง 6 ม. ยาว 
20 ม.หนา 0.20 ม. 

- 
 

- 
 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

แบบ ผ. 01 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านสนามมา้ หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางธัญรดา แดงโรจน์
ถึงบ้านนางอัมพร ภาระพันธ์ กว้าง 7 
ม. ยาว 322 ม. 

- 
 

- 
 

743,820
บาท 

743,820
บาท 

743,820
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากถนนราชการดาํเนิน ซอย 1 
ถึงบ้านนายบุญนํา สีหราช กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร 

- 
 

- 54,000
บาท 

54,000
บาท 

54,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสนาม
ม้า หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านมิตร
สัมพันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางรุจาภา พระแท่นถึง
นางจุราภรณ์ วารินทร์ กว้าง 4.5 
เมตร ยาว 36 เมตร 

- 
 

- 53,400
บาท 

 

53,400
บาท 

53,400  
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสนาม
ม้า หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านมิตร
สัมพันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนายเจษฎา นาสมรูปถงึ
นายประยรู แดงโรจน์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 27 เมตร 

- 
 

- 35,600 
บาท 

35,600 
บาท 

35,600 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสนาม
ม้า หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านมิตร
สัมพันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนายทองสุรยิะ เมืองแสน
ถึงนายวิทยา พืชผล กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 29.5 เมตร 

- 
 

- 34,000
บาท 

 

34,000
บาท 

34,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสนาม
ม้า หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านมิตร
สัมพันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางอรชุมา พลเยี่ยมถึง
นางกัลยา กงละวลั กว้าง 5 เมตร 
ยาว 73 เมตร 

- 
 

 34,000
บาท 

 

120,400
บาท 

120,400
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสนาม
ม้า หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านมิตร
สัมพันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางธัญรดา แดงโรจน์ ถึง
นางอัญชลี จันทร์รังษ ี
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 30 
เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 35 
เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 17 
เมตร 

- 
 

- 139,500
บาท 

 

139,500
บาท 

139,500
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

12 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

จากร้านค้านางหนูเพยีร  คณาศรี ถึง
บ้านนายสมพงษ์  ภาคมฤค ระยะทาง
ประมาณ 240 ม. 

- 
 

- 100,000 
บาท 

 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

13 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากสามแยกที่ส่วน นางทอง
จันทร์ จันโทภาสถึงบริเวณสามแยก
บ้านนางสมพร ภูชวนชม 
ระยะทางประมาณ    เมตร   

- 
 

- 100,000 
บาท 

 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

14 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้าน นางไพรจิตร หล้าก่ํา 
ถึงบริเวณสี่แยกบ้าน นางณัฐชา วงค์อนุ 
ระยะทางประมาณ 140 เมตร 

- 
 

- 60,000 
บาท 

 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

15 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณห้าแยกถึงบริเวณบ้าน 
นายเลิศ เหลาคม ระยะทาง140เมตร 

- 
 

- 60,000 
บาท 

 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

16 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณสี่แยกบ้าน นายนภา
ชัย สมณะสิงห์ ถึงบริเวณโกดัง นายสม
มาศ สิทธิรมย์ ( หนองหว้าฯ )  
ระยะทาง 130  เมตร 

- 
 

- 55,000 
บาท 

 

55,000 
บาท 

55,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

17 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.บา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบรเิวณสวน นายสมร ชมภู
บุตร ถึงทีน่า นางไพจิต พิมพะนิตย์ ยาว 
210 เมตร 

- 
 

- 126,000 
บาท 

 

126,000 
บาท 

126,000 
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

18 โครงการขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากสามแยกบ้าน นายเด็ด ผดุง
กิจ ถึงบริเวณที่บ้าน นายสิทธิชัย มิ่ง
แสวงระยะทางประมาณ 130  เมตร 
เสาแรงสูง จํานวน 5 ต้น หม้อแปลง
ไฟฟูาขนาด 30 KVA  

- 
 

- 215,000 
บาท 

 

215,000 
บาท 

215,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณบ้าน นายโกวิทย์ชมภู
บุตร ถึงบริเวณบ้าน นายประสิทธ์ิ ชมภู
บุตร ระยะทางประมาณ 247 ม.เสา
แรงต่ํา จํานวน 7 ต้น 

- 
 

- 91,000 
บาท 

 

91,000 
บาท 

91,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดฝาปดิ คสล.
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน้าํที่ดี 

เริ่มต้นจากบรเิวณสวน นางทองจันทร์ 
จันโทภาส ถึงบรเิวณสี่แยกบ้านนางปณิ
ตา เอนกแสน ยาว 250 เมตร 

- 
 

- 875,000 
บาท 

 

875,000 
บาท 

875,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี 

อบต.ดงลาน 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดฝาปดิ คสล.
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน้าํที่ดี 

เริ่มต้นจากบรเิวณบ้าน นางนุชนาท 
แก่นนาคํา ถึงบริเวณบายพาสเลี่ยงเมือง 
( ปากทางบ้านเหล่าใหญ่ ) ยาว 210 
เมตร 

- 
 

- 735,000 
บาท 

 

735,000 
บาท 

735,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี 

อบต.ดงลาน 

22 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

วางท่อ Ø 0.40 ม. เริ่มต้นจากบรเิวณ
สี่แยกบ้าน นางเพ็ง รัตนเวฬุ ถึง
บริเวณสามแยกสวน นางเพ็ง รัตนเวฬุ 
ยาว 108 เมตร 
 

- 
 

- 203,000 
บาท 

 

203,000 
บาท 

203,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

23 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

วางท่อ Ø 0.40 ม.  เริ่มต้นจากบริเวณ
สามแยกบ้าน นางสมพร ภูชวนชม ถึง
บริเวณสี่แยกบ้าน นางนิรมล สินธสุิริ 
ยาว 102 เมตร 

- 
 

- 191,700 
บาท 

 

191,700 
บาท 

191,700 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
2( จํานวน 2 จุด ) 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

จุดที่ 1 บ้านนางหนูแดง สังฆะมณ ีถึง
บริเวณบา้น นายนภาชัย สมนสิงห ์
ยาว 5 เมตร 
จุดที่ 2 บ้านนายนภาชัย สมนสิงห์ ถึงบ
ริเวรที่นา นางทองจันทร์ จันโทภาส 
ยาว 5 เมตร 

- 
 

- 50,000  
บาท 

 

50,000  
บาท 

50,000  
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดฝาตะแกรง
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

เริ่มต้นจาก หอพักนางหนูเพียร คณา
ศรี ถึงบริเวณ หอพักขวัญเรือน ยาว 
110 เมตร 

- 
 

 385,000 
บาท 

 

385,000 
บาท 

385,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

26 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพักบ้านเหลา่
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

เริ่มต้นจากบรเิวณสี่แยกบ้าน นางสม
จิตร โสมาสุข ถึงบริเวณสี่แยกบ้าน 
นางวนิดา ผดุงกิจ ระยะทางประมาณ
.............เมตร 

- 
 

 300,000 
บาท 

 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

27 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

วางท่อ Ø 0.40 เมตร เชื่อมต่อจาก
บ้านเหล่าใหญ่ถึงลําห้วยเหนือยาว 
1,320 เมตร 

- - 
 

2,481,600 
บาท 

 

2,481,600 
บาท 

2,481,600 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบรเิวณสามแยก อุดมพร 
พันธ์ปลา ถึงที่นา พ.ต.ท.ชนะพันธ์ 
โสภาวะนัสนติิกุล กว้าง 4 เมตร ยาว 
320 เมตร 

- 
 

- 190,720 
บาท 

 

190,720 
บาท 

190,720 
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

29 โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 
เมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม. 

- 
 

- 484,900 
บาท 

 

484,900 
บาท 

484,900
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

30 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด บ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจําวัน 

จํานวน 4 จุด  
จุดท่ี 1 บริเวณที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 
จุดท่ี 2 บริเวณสี่แยกเสากลางบ้าน 
จุดท่ี 3 บริเวณทางโค้งบ้านนายสมมาศ 
สิทธิรมย์ 
จุดท่ี 4 บริเวณห้าแยกออกไปบ้านตําแย 
ระยะทางประมาณ 1,030 เมตร 

- 
 

- 175,400 
บาท 

 

175,400 
บาท 

175,400 
บาท 

ร้อยละ 50 
ของประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
การใช้
ชีวิตประจําวัน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้
ชีวิตประจําวัน 

อบต.ดงลาน 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 133 ม. เสริมดิน 25 ม.
กว้าง 0.70 ม. สูง 0.50 ม. บริเวณบ้าน
นายบุตรดี เพ็งวิภาสถึงบริเวณท่ีนายถวิล 
ชมภบูุตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
มาตรฐาน   

- 
 

- 187,000 
บาท 

 

187,000 
บาท 

187,000 
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

32 โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1  ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2  ถนนกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,175.00 
ตารางเมตร  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายบญุเลิศ  เหลา
คม ถึงบริเวณบ้านนายถวิล  ชมภบูุตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน  
รายละเอียดตามแบบท่ีกรมทางหลวง
ชนบทกําหนด 

- 
 

- 484,900 
บาท 

 

484,900 
บาท 

484,900 
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านอ้น หมู่ที่ 3) 
ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

33 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําแบบตัว U 
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

จากบ้าน วิมลวัฒน์ ไชยประเสริฐ ถึงที่ 
นางสาวสุภาพร เถาว์จันทร ์

- 
 

 200,000
บาท 

 

200,000
บาท 

200,000
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

34 โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากสะพานลําห้วยเหนือถึงที่ นาย
สมบูรณ์ แพงถิ่น 

- 
 

- 150,000 
บาท 

 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

35 โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จาก บ้านนางทองเลิกเผ่าศริิ ถึงที่นา 
นางไพฑรูย์ ศรีช่าง 

- 
 

- 150,000 
บาท 

 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

36 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําแบบตัว U 
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

จากบ้าน นางถวิล เทศวิเชียร ถึงที่พอ
พัก 
พัชรินทร์จรอนันต ์

- 
 

- 230,000 
บาท 

 

230,000 
บาท 

230,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

37 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ลงลูกรังลาํห้วยเหนือจากสะพานบา้น
เหล่าใหญ่ถึงสะพานหน้าโรงสีชัยมงคล
ทั้งสองข้างลําห้วยเหนือ กว้าง 3  ม. 
ยาว 730 ม. 

- 
 

- 652,600 
บาท 

 

652,600 
บาท 

652,600 
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านอ้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากหน้าวัดบ้านอ้นถึงหน้าโรงสีชัย
มงคล กว้าง 4.5 ม. ยาว 410 ม. 

- 
 

- 608,800
บาท 

 

608,800
บาท 

608,800
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

39 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต แยก ทล.232 – 
บ้านอ้น หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 410 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,845ตร.ม 
 

- 
 

- 608,850
บาท 

 

608,850  
บาท 

608,850
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

40 โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากท่ีสะพานลําห้วยเหนือถึงที่นาย
สมบูรณ์ แพงถิ่น ระยะทางประมาณ 
415 ม. เสาแรงต่าํ จํานวน 17 ตน้ 
เสาแรงสูง จํานวน 6 ต้น หม้อแปลง
ขนาด 30 KVA จํานวน 1 เครื่อง  

- 
 

- 451,000 
บาท 

 

451,000 
บาท 

451,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

41 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจําวัน 

จํานวน 6 จุด  
จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บา้น 
จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกไปบา้นเหล่าใหญ่ 
จุดที่ 3 บริเวณหน้าวดั 
จุดที่ 4 บริเวณสามแยกไปบ้านโนน
เมือง 
จุดที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนางโอสถ 
ลาภโพธ์ิชัย 
จุดที่ 6 บริเวณสามแยกบ้านนางราํไพ 
วันสา  ระยะทางประมาณ 650 เมตร 

- 
 

- 147,500 
บาท 

 

147,500 
บาท 

147,500 
บาท 

ร้อยละ 50 
ของประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
การใช้
ชีวิตประจําวัน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้
ชีวิตประจําวัน 

อบต.ดงลาน 

42 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต  บ้านอ้น หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4.50  เมตร ยาว 356.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,602.00 ตารางเมตร เริ่ม
จากบริเวณแยก ทล.232 - บริเวณที่
นายอดุลย์  รักษากา้นตรง 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน  
รายละเอียดตามแบบท่ีกรมทางหลวง
ชนบทกําหนด 

- 
 

- 494,400  
บาท 

 

494,400  
บาท 

494,400  
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

43 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นห้วยเหนือ บ้าน
อ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

กว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 
เมตร ผนังด้านข้างสูง 3.50 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร  
 

- 
 

- 
 

500,000  
บาท 

 

500,000  
บาท 

500,000  
บาท 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดใช้น้ํา
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

อบต.ดงลาน 

44 โครงการปรับปรุงลํา
ห้วยเหนือ บ้านอ้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

เริ่มต้นจากบ้านอ้น หมู่ที่ 3 ถึงบ้าน
ตําแย หมู่ที่ 11 

- 
 

- 
 

500,000  
บาท 

 

500,000  
บาท 

500,000  
บาท 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดใช้น้ํา
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

อบต.ดงลาน 

45 โครงการสอบเขต
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 
 

เพื่อจะไดม้ีความชัดเจน
ในแนวเขตทาง
สาธารณะ 

บริเวณบา้นอ้น หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน 
ถึงบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 16 ตําบล
เหนือเมือง ความยาว 325.00 เมตร 

- 
 

- 
 

50,000  
บาท 

 

50,000
บาท 

50,000
บาท 

ร้อยละ 50มี
ความชัดเจน
ในแนวเขต
ทางสาธารณะ  

เพื่อจะไดม้ีความ
ชัดเจนในแนวเขต
ทางสาธารณะ 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านดงลาน  หมู่ที่ 4) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางญาดา  ศิริจันทร์ถึง
บ้านนายบุญรัตน์ มนประณีต กว้าง 
2.50 ม. ยาว 67 ม. 

- 
 

- 
 

100,500
บาท 

 

100,500
บาท 

100,500
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
บ้านดงลาน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีนางกุหลาบ มะลยัแสน ถึง
ที่นายสมพาน  พานิชโพธิ ์

- 
 

- 
 

300,000
บาท 

 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

48 โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  
บ้านดงลาน หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 2 ชว่ง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  ถนนกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
175.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 700.00 ตารางเมตร เร่ิมจาก
บริเวณบ้านนายสมหมาย  พินิจงาม ถึงบริเวณ
บ้านนายเทียบ  กําเนิดขอนแก่น 
ช่วงที่ 2  ถนนกวา้ง 5.00  เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร เริ่มจาก
บริเวณที่นายสมหมาย  พินิจงาม ถึงบริเวณที่
นายถาวร  ตรีพงษ์ 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน  
รายละเอียดตามแบบทีก่รมทางหลวงชนบท
กําหนด 

- - 
 

493,800
บาท 

 

493,800
บาท 

493,800
บาท 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้
มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

49 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 3 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 
ม. จากนายรบชิงชัย  วรฉัตร ถึงบา้น
นางมะลิ  ดาสี  

- 
 

- 
 

75,000 
บาท 

 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

บ้านนายสมนึก  กิจเอื้อกว้าง 3 เมตร 
ยาว 16 เมตร  

- 
 

- 
 

28,800 
บาท 

 

28,800 
บาท 

28,800 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ีนายเที่ยง  พันธะนา  ถึงที่นางหนู
เล็ก  จันทะคาม กว้าง 4 ม. ยาว 720 
ม.  

- 
 

- 
 

1,728,000 
บาท 

 

1,728,000 
บาท 

1,728,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะกดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ีนายพยม  ชารีผายถึงนายพวง
เพชร ศรีใส 
กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร ไหลท่าง 
0.25 เมตร  

- - 
 

43,200 
บาท 

 

43,200 
บาท 

43,200 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

53 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 – บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 1,525 ตร.ม. 

- - 
 

484,700  
บาท 

 

484,700  
บาท 

484,700  
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

54 โครงการเสรมิผิวลูกรัง  
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,460ตร.ม. 

- 
 

- 
 

383,900 
บาท 

 

383,900 
บาท 

383,900 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 373.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,119.00 ตารางเมตรดินถมสูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร ปรมิาณ 559.00 
ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มจากบริเวณที่นางโปรย  พวงพิลา ถึง
บริเวณที่นางบญุหลาย  เผ่าแสนเมือง 
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลดงลานกําหนด 

- 
 

- 
 

126,000 
บาท 

 

126,000 
บาท 

126,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

56 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายนํ้าท่ีดี 

เริ่มจากบา้นนายอํานวย กิจเอื้อ ถึงบ้าน
นายทองใส ผ่องศาลา ยาว 102 เมตร 

- 
 

- 
 

193,800
บาท 

 

193,800
บาท 

193,800
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี 

อบต.ดงลาน 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนอง
จิก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้นหนองจิก ม.5 ถึงบ้าน
หนองหุ่ง ต.ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,270 เมตร 

- 
 

- 
 

2,095,500
บาท 

 

2,095,500
บาท 

2,095,500
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากที่นานายสมนึก  กิจเอื้อถึงที่นา
นายพันธ์  เผ่าศิริ กว้าง4 เมตร ยาว 
613 เมตร  

- 
 

- 
 

2,000,000 
บาท 

 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากสวนนายบญัญัติ สนัดี ถึงนายรัตน์ 
วินนุรักษก์ว้าง 4.00 ม. ยาว 318 ม. 

- 
 

- 763,200
บาท 

 

763,200
บาท 

763,200
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

60 โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากที่นาสุดใจ ภูกองชัย ถึงที่นานาย
หนึ่งฤทัย บุญสิน 

- 
 

- 400,000
บาท 

 

400,000
บาท 

400,000
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

61 โครงการวางท่อ คสล.
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน้ําที่
ด ี

ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 170 เมตร 
จากบริเวณศาลาประชาคม ม. 6 ถึง
บ้าน แม่จิตร ขจรอนันต ์

- 
 

- 319,600 
บาท 

 

319,600 
บาท 

319,600 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

62 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบ้านโคกสูงหมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากประตูโขงถึงทางเข้าบ้านหมู่บา้น 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,428 ม. 

- 
 

- 2,827,400 
บาท 

 

2,827,400 
บาท 

2,827,400 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําบา้นโคกสูงหมู่
ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน้ําที่
ด ี

จากบ้าน นายไพรรัตน์ ปาริโชติ ถงึบ้าน 
นายคํากอง ศรีใส ยาว 86 เมตร 

- 
 

- 301,000 
บาท 

 

301,000 
บาท 

301,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

64 โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากท่ีนานายฉวี วาระพลิา ถึงวัดปุา
เหล่าเอีย้ง ระยะทางประมาณ 350 ม. 
เสาแรงต่ํา จํานวน 13 ต้น เสาแรงสูง 
จํานวน 8 ต้น หม้อแปลงไฟฟูา 30 
KVA จํานวน 1 เครื่อง  

- 
 

- 449,000 
บาท 

  

449,000 
บาท 

449,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

65 โครงการวางท่อระบาย
น้ําบ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน้ําที่
ด ี

จากสี่แยกโรงน้ําสม้แยกประตูโขง
ทางเข้าบ้าน 

- 
 

- 150,000 
บาท 

 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

66 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.04 
เมตร ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 
ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,516 ตร.ม. 

- 
 

- 486,700 
บาท 

 

486,700 
บาท 

486,700 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบ้านโคกสูงหมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้น นายมวล  โยธะกันยา ถึงที ่
นายบุญทัน  วรรณญาติ  กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 

- 
 

- 133,000 
บาท 

 

133,000 
บาท 

133,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

68 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้นนางเหมือน บุญสิงห์ถงึที่
นายสมชาย วิเศษวิสัย  กว้าง 4 ม. ยาว 
86 ม. 

- 
 

- 113,500 
บาท 

 

113,500 
บาท 

113,500 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้นนางติ๋ม  พรรณไฟถึงที่บ้าน
นายอนุชิต นุชหรี  กว้าง 4 ม. ยาว 84 
ม. 

- 
 

- 110,800 
บาท 

 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

70 โครงการก่อสร้างแท่น
พระ ศาลาประชาคม  
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนกราบ
ไหว ้

กว้าง  เมตร  ยาว 4 เมตร - 
 

- 65,000 
บาท 

 

65,000 
บาท 

65,000 
บาท 

ร้อยละ 80
ประชาชนได้
กราบไหว ้

เพื่อให้ประชาชน
กราบไหว ้

อบต.ดงลาน 

71 โครงการวางท่อ คสล. 
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 60 เมตร เริ่ม
จากบ้านนายสภุาพ โคตะนิตย์ ถึงบ้าน
แม่สุข ศิลาเกต ุ

- 
 

- 112,800 
บาท 

 

112,800 
บาท 

112,800 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

72 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
6 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 239.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956.00 
ตารางเมตร และปริมาณดินถมขยายคันทาง 
486.00ลูกบาศก์เมตร 
เร่ิมจากบริเวณที่นางแดง  ซ่ือจริง ถึงบรเิวณที่
นายวีระชาติ  คําหาญพล 
รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การบริหารส่วน
ตําบลดงลานกําหนด 

- 
 

- 110,900 
บาท 

 

110,900 
บาท 

110,900 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

73 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณที่นางบัวเรียน ทองตัน ถึง
บริเวณที่นานายบุญตา โคตะนิด 
ระยะทางประมาณ 45 ม. เสาแรงต่ํา 
จํานวน 1 ต้น 

- 
 

 15,000 
บาท 

 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

74 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

ทางเข้าบ้านถึงถนนใหญ่ ร้อยเอ็ด – 
สารคาม  15 โคมไฟ 

- 
 

 237,500
บาท 

 

237,500
บาท 

237,500
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

75 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม. 
เริ่มต้นจากบ้านนางธัญพร  วินทะไชย  ถึง
ที่นานางแสง วงษ์แสงโค้ง  

- 
 

- 
 

350,000 
บาท 

 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

76 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บ้านเหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 
7 

เพื่อติดตั้งในชุมชน
ปูองกันเหตุต่างๆใน
ชุมชน 

จํานวน 4 จุด 
จุดที่ 1บริเวณสามแยกเสาสัญญาณ 
จุดที่ 2บริเวณสามแยกหอพักทรัพย์มณ ี
จุดที่ 3บริเวณสามแยกอพาร์ทเม้นท์ฉัตรเงิน 
จุดที่ 4บริเวณสามแยกหลังอู่รุ่งเรือง 
ระยะทางประมาณ 1,090 เมตร 

- 
 

- 
 

180,800 
บาท 

 

180,800 
บาท 

180,800 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้
ชีวิตประจําวัน 

เพื่อติดตั้งในชุมชน
ปูองกันเหตุต่างๆ
ในชุมชน 

อบต.ดงลาน 

77 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
บ้านเอื้ออาทร  หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งในชุมชน
ปูองกันเหตุต่างๆใน
ชุมชน 

จํานวน 4 จุด 
จุดที่ 1บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ 
จุดที่ 2บริเวณทางออกไปบ้านสนามมา้ 
จุดที่ 3บริเวณหน้าบา้นเลขที่ 293/203 
จุดที่ 4บริเวณหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า 
ระยะทางประมาณ 520 เมตร 

- 
 

- 
 

129,000 
บาท 

 

129,000 
บาท 

129,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช้
ชีวิตประจําวัน 

เพื่อติดตั้งในชุมชน
ปูองกันเหตุต่างๆ
ในชุมชน 

 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 21 ตารางเมตร จาก
บ้าน นางบังอร พิชิตมาร ถึงบ้าน นาย
องอาจ สุวรรณโชต ิ

- 
 

- 
 

37,800 
บาท 

 

37,800 
บาท 

37,800 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 25 ตารางเมตร จาก
บ้าน นางเข็มทอง ปาลอินทร์ ถึงบ้าน 
นางนิลาวรรณ กําเนดิทองควง 

- 
 

- 
 

60,000 
บาท 

 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

80 โครงการหอกระจายขา่ว 
บ้านเอื้ออาทร 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสาร 

บ้านเอื้ออาทร - 
 

- 
 

150,000 
บาท 

 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสาร 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ที่บ้านนายยรรยง ติดโรงนม  กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 

- 
 

- 
 

350,000 
บาท 

 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย

ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

82 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 156 
เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,520 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

489,100 
บาท 

 

489,100 
บาท 

489,100 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

83 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูบ้านลลีา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

1.กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. 
2. กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.  
 

- 
 

- 
 

746,400 
บาท 

 

746,400 
บาท 

746,400 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

84 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางลําไพร บุตรตะกะถึงท่ี
นายนรินทร์ กระภูชัย กว้าง 4 ม. ยาว 
56 ม. 

- 
 

- 
 

134,400 
บาท 

 

134,400 
บาท 

134,400 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

85 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางบังอร พิชิตมารถึงท่ี
บ้านนายองอาจ สุวรรณโชติ กว้าง 3 ม. 
ยาว 21 ม. 

- 
 

- 
 

37,800 
บาท 

 

37,800 
บาท 

37,800 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางเข็มทอง ปาลอินทร์ถึง
ที่บ้านนิลาวรรณ กําเนดิแวงควง กว้าง 4 
ม. ยาว 25 ม. 

- 
 

- 
 

60,000 
บาท 

 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

87 โครงการจดัซื้อเก้าอี้
พลาสติก บ้านเอื้ออาทร 

เพื่อใช้ในงานต่างๆของ
ชุมชน 

จํานวน 100 ตัว - 
 

- 
 

20,000 
บาท 

 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ใช้ในงานต่างๆ
ของชุมชน 
ร้อยละ 80  

เพื่อใช้ในงานต่างๆ
ของชุมชน 

อบต.ดงลาน 

88 โครงการก่อสร้างศูนย์ 
อสม. บ้านเหล่าสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ อสม. ไดม้ีที่
ทํางานเป็นประจํา 

ศูนย์ อสม.ตั้งไว้ตามหมู่บ้านให้ อสม.เข้าเวร
ยาม 

- 
 

- 
 

500,000 
บาท 

 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

อสม. ได้มีท่ี
ทํางานเป็น
ประจํา  
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ อสม. ไดม้ี
ที่ทํางานเป็น
ประจํา 

อบต.ดงลาน 

89 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านเหล่าสมบรูณ์ หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

จากหอพักเกศร ถึงร้านอาหารลานไท 
ระยะทางประมาณ 60 เมตร 

- 
 

- 
 

25,000 
บาท 

 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดใช้น้ํา
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

90 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ดังน้ี 
ช่วงท่ี 1  ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
255.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,020.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณที่นาย
มังกร  ยนต์ตระกูล ถึงบริเวณที่นายมังกร  ยนต์
ตระกูล 
ช่วงท่ี 2  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 
165.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
495.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณท่ีนาย
เฉลิมศักดิ์  พิชิตมาร ถึงบริเวณท่ี พ.ต.ท.
บรรเจิด  ชมพูพฤกษ์ 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน  
รายละเอียดตามแบบท่ีกรมทางหลวงชนบท
กําหนด 

- 
 

- 
 

474,200 
บาท 

 

474,200 
บาท 

474,200 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

91 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางนริศรา รัตนพันธ์ ถงึบ้านนาย
สุปัคภักดีวุธ กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร 

- 
 

- 171,000
บาท 

 

171,000
บาท 

171,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

92. โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านเหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากนางนริศรา รัตนพันธ์ ถงึบ้านนาย
สุปัคภักดีวุธ จํานวน 3 ต้น 

- 
 

- 171,000
บาท 

 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 
32.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
96.00 ตารางเมตร เริ่มจากบรเิวณบ้านนาย
ละคร จันทะเกิด ถึงบริเวณบ้านนายละคร จัน
ทะเกิด  
ช่วงที่ 2  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 
67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ 0.25 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
201.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายพงศ์พันธ์ ทอนศรีถึงบริเวณหอพักณิชากร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน  
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบรหิารส่วน
ตําบลดงลาน 

- 
 

- 171,000
บาท 

 

167,500 
บาท 

167,500 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านเกษตรสําราญ  หมู่ที่ 8) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

94 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําฝาปิดคสล.
บ้านเกษตรสําราญหมู่ที่ 
8 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

เริ่มต้นจากบ้านนายสุดใจ  สาระผลถึงบ้าน 
นายประพงษ์ นามเพ็ง ยาว 264 เมตร 

- 
 

- 924,000
บาท 

 

924,000
บาท 

924,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเกษตร
สําราญหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายสมัย นาอ่อนถึงที่นาย
ชํานาญ รักษาก้านตรงกว้าง 2.50 ม. ยาว 
107 ม.  

- 
 

- 160,500
บาท 

 

160,500
บาท 

160,500
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

96 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านเกษตร
สําราญหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายหนเูพียร ลาภโพธิ์ชัยถึงที่
นายทวี สังฆะมณี กว้าง 4 ม. ยาว 246 ม. 

- 
 

- 324,720
บาท 

 

324,720
บาท 

324,720
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

97 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเกษตร
สําราญหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนายทวี สังฆะมณีถึงที่นายสุดใจ  
สาระผลกว้าง 3.50 ม. ยาว 640 ม.  

- 
 

- 1,344,000
บาท 

 

1,344,000
บาท 

1,344,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

98 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านเกษตร
สําราญหมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายสมดี  เรืองบญุถึงโรงงาน 
BON กว้าง 4 ม. ยาว 111 ม.  

- 
 

- 146,520 
บาท 

 

146,520 
บาท 

146,520 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

99 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา บ้าน
เกษตรสําราญหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากที่นานายต้อย พิมพาจนัทร์ถึงท่ีนา
นายต้อย พิมพาจันทร์ ระยะทางประมาณ 
240 ม. เสาแรงต่าํ จํานวน 7 ต้น  

- 
 

 91,000
บาท 

 

91,000
บาท 

91,000
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

100 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา บ้าน
เกษตรสําราญหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านอ้นถึงที่นางอ้อย รักษาก้าน
ตรงระยะทางประมาณ 110 ม. เสาแรงต่ํา 
จํานวน 
3 ต้น  

- 
 

 40,000
บาท 

 

40,000
บาท 

40,000
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

101 โครงการวางท่อระบาย
น้ําบ้านหนองจิกน้อยหมู่
ที่ 9 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

เส้นกลางบ้าน (ช่างปัด) - 
 

- 385,000 
บาท 

 

385,000 
บาท 

385,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

102 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิก 
คอนกรีต บ้านหนองจิก
น้อย  หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4  เมตร 
ยาว 207 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,538
ตร.ม. 

- 
 

- 492,100 
บาท 

 

492,100 
บาท 

492,100 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

103 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ทอพรมเช็ดเท้า บ้าน
หนองจิกน้อย  หมู่ที่ 9  

เพื่อใหส้มาชิกใน
กลุ่มมรีายได้เพิ่มขึ้น 

สมาชิกกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า - 
 

- 50,000 
บาท 

 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

เพื่อใหส้มาชิกใน
กลุ่มมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

104 โครงการเสรมิถนนบ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

ซอย 4 ถึงบ้านนางแซง ผดุงเวียง - 
 

 118,800
บาท 

 

118,800
บาท 

118,800
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

105 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสันติ
สุข หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

ซอย 6 ถึงบ้านนายอุดม ภาษี - 
 

 388,000 
บาท 

 

388,000 
บาท 

388,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

106 โครงการหอกระจายขา่ว 
บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร 

บ้านสันตสิุข  
 

- 
 

 100,000 
บาท 

 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 

อบต.ดงลาน 

107 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านสันติสุข หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 142 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,538
ตร.ม. 

- 
 

 497,700 
บาท 

 

497,700 
บาท 

497,700 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

108 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านสันติสุข  หมู่
ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จํานวน 2 ชว่ง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  ถนนกวา้ง 2.50  เมตร ยาว 144 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 360.00 
ตารางเมตร บริเวณซอย 4 ถึงบริเวณบา้นนางแซง  
ผดุงเวียง 
ช่วงที่ 2  ถนนกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 294.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,176.00 ตารางเมตร  
บริเวณซอย 6 ถึงบริเวณบ้านนายอุดม  ภาษี 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียด
ตามแบบที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด 

 
 

- 
 

481,700 
บาท 

 

481,700 
บาท 

481,700 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านตําแย  หมู่ที่ 11) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

109 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านตําแย หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากท่ีสวน นางชวนพิศ เคหาบาล ถึงที่สวน 
นายอําไพร รักษาก้านตง ระยะทาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 275 เมตร 

- 
 

- 
 

660,000 
บาท 

 

660,000 
บาท 

660,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

110 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านตําแย หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากทีส่วน นางบังอร เภสัชชา ถึงบ้าน 
นายโพธิ์ โชคชัย ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 
 

- 
 

237,600 
บาท 

 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

111 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านตําแย หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากบา้น นายชานนต์ โชคชัย ถึงบ้าน นาง
ลําไพร พ้ืนนวล ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร 

- 
 

- 
 

237,600 
บาท 

 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

112 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านตําแย หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากบา้น นางบุษษา มงคลศาลา ถึงบ้าน 
นางลําไพร พ้ืนนวล ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- 
 

- 
 

330,000 
บาท 

 

330,000 
บาท 

330,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

113 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านตําแย หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากบา้น นายวิรัตน์ ภาคมฤค ถึงบ้าน  
นายชานนท์ โชคชัย กว้าง 4 เมตร ระยะทาง  
ยาว 180 เมตร 

- 
 

- 
 

237,600 
บาท 

 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

114 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต บ้านตําแย หมู่ที่ 
11– บ้านเกษตรสําราญ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 292 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,536ตร.ม. 
 

- 
 

- 
 

488,500 
บาท 

 

488,500 
บาท 

488,500 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

115 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านตาํแย 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากบา้นตําแย หมู่ที่ 11 ถึงสดุแนว
เขต ตําบลดงลาน กว้าง 5 เมตร ยาว 
650 เมตร 

- 
 

- 
 

1,072,500
บาท 

 

1,072,500
บาท 

1,072,500
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

116 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณทีน่านายสมเพียน เผ่าศิริ ถึง
บริเวณที่นายติ สุนทรจันทร์ระยะทาง
ประมาณ 100 ม.เสาแรงต่ํา จาํนวน 2 ต้น 

- 
 

- 30,000 
บาท 

 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

117 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณทีน่ายสมัย วิสูงเร ถึงบริเวณที่
นางพวงเพชร เขตแวงควงระยะทาง
ประมาณ 250 ม.เสาแรงต่ํา จาํนวน 8 ต้น 

- 
 

- 104,000 
บาท 

 

104,000 
บาท 

104,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

118 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม บ้านหนอง
จิก หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ําในฤดู
ฝน 

กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 
10.00 เมตร จํานวน 3 จดุ 
 

- 
 

- 1,000,000 
บาท 

 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อระบายน้ําใน
ฤดูฝน 

อบต.ดงลาน 

119 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากที่นางประนอม สารมาตยถ์ึงที่ 
น.ส.เยาวภา ตรีพงษ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 
94 เมตร 

- 
 

- 20,000
บาท 

 

20,000
บาท 

20,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

120 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ 12 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี 

เริ่มจากที่นายผาดโผน เผ่าศริิถึงท่ีนาย
พันธ์ เผ่าศิริ ยาว 240 เมตร 

- 
 

- 456,000
บาท 

 

456,000
บาท 

456,000
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน้าํที่ดี 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

121 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากบ้าน นายไพบูลย์ สมัฤทธ์ิรินทร์ ถึงบ้าน 
นายประยุทธ ซื่อจริง ยาว 85 เมตร  กว้าง 
4 เมตร 

- 
 

- 112,220 
บาท 

 

112,220 
บาท 

112,220 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

122 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากท่ี นางยศ ธนะพันธ์ ถึงที่ดิน นาง
สําเนียง ขจรอนันต์ ยาว 50 เมตร 

- 
 

- 120,000 
บาท 

 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

123 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากบ้านนายทอง ชรากาหมุด  ถึงบ้าน นาย
บัญชา เพ็ญศรี ยาว 150 เมตร 

- 
 

- 360,000 
บาท 

 

360,000 
บาท 

360,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

124 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากบ้าน นางรําไพ ผ่องศาลา ถึงที่ดิน นาย
บัญญัติ สันดี ยาว 80 เมตร 

- 
 

- 192,000 
บาท 

 

192,000 
บาท 

192,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

125 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากท่ีนา นางน้อม ตะธุงถึงที่นา นายหนู
เตอืน ทุมสิทธ์ิ  กว้าง 4 ม. ยาว 130 เมตร 

- 
 

- 312,000 
บาท 

 

312,000 
บาท 

312,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

126 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากบ้าน นางรําไพ ผ่องศาลาถึงที่สวนนาง
อัมพร  รัตนตรัยวงศ์ ยาว 108 เมตร 

- 
 

- 360,000 
บาท 

 

360,000 
บาท 

360,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

127 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายนํ้าท่ีดี 

จากบ้าน นายไพบูลย์สมัฤทธ์รินทร์ ถึง
บ้าน นางมิน อุ่นเจริญ ยาว 180 เมตร 

- 
 

- 280,000 
บาท 

 

280,000 
บาท 

280,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

128 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายนํ้าท่ีดี 

จากบ้านนาย สมุิตร นุชหรี  ถึงบ้าน 
นายประสิทธ์ิ อาษาขันธ์ ยาว 200 
เมตร 

- 
 

- 300,000 
บาท 

 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

129 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายนํ้าท่ีดี 

จากบ้าน นางสมจติ คําสวสัดิ์ ถึงที่ 
ศพด.บ้านโคกสูงยาว 80 เมตร 

- 
 

- 200,000 
บาท 

 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ
ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายนํ้าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

130 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณที่นา นางสมจติร คําสวัสดิ์ 
ถึงบริเวณที่นา นางอัมพร รตันตรยัวงศ์
ระยะทางประมาณ 265 ม.เสาแรงต่ํา 
จํานวน 7 ต้น 

- 
 

- 91,000 
บาท 

 

91,000 
บาท 

91,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

131 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณที่นา นายบัญฑิต สอนมณี 
ถึงบริเวณที่นา นายนริันดรซ์ื่อจริง
ระยะทางประมาณ 200 ม.เสาแรงต่ํา 
จํานวน 8 ต้น 

- 
 

- 104,000 
บาท 

 

104,000 
บาท 

104,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

132 โครงการขยายท่อ
ประปา บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้นํ้า
อย่างทั่วถึง 

จากบ้าน นายคํามาย อนันตา ถึงบ้าน 
นายจรณูอนันตา ยาว 400 เมตร 

- 
 

- 50,000 
บาท 

 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้นํ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 
 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

133 โครงการเสรมิผิวลูกรัง 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ําอย่างท่ัวถึง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,475 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

206,400 
บาท 

 

206,400 
บาท 

206,400 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

134 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายสนั่น ชรากาหมุดถึงที่
นายบัณฑติ สอนมณี กว้าง 4 ม. ยาว 84 
ม. 

- 
 

- 
 

110,800 
บาท 

 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

135 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้าน น.ส. ลาวัลย์  พันธุ์เพลิง
พฤกษ์ถึงที่นายสนั่น ชรากาหมุดกว้าง 5 
ม. ยาว 121 ม. 

- 
 

- 
 

109,600 
บาท 

 

109,600 
บาท 

109,600 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

136 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางบุญเลี้ยง สุทธิประภา
ถึงบ้านนายบัญญัติ สันดี กว้าง 4 ม. ยาว 
84  ม. 

- 
 

- 
 

112,200 
บาท 

 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

137 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางเลี้ยม สันดีถึงบ้านนาง
ทองเลี่ยม ชรากาหมดุ กว้าง 4 ม. ยาว 
84  ม. 

- 
 

- 
 

112,200 
บาท 

 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

138 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายบญัชา เพ็ญศรีถึงบ้าน
นายบุญสุข อนันตา กว้าง 4 ม. ยาว 
107 ม. 

- 
 

- 
 

141,240 
บาท 

 

141,240 
บาท 

141,240 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

139 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายบญัชา เพ็ญศรีถึงบ้าน
นายหนูเตือน ทุมสิทธ์ิ กว้าง 4 ม. ยาว 
93 ม. 

- 
 

- 
 

122,700 
บาท 

 

122,700 
บาท 

122,700 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

140 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายนคร  กิจพฤกษ์ ถึง
บ้านนายสริิวัฒน ์บัวพัฒน์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 85 ม. 

- 
 

- 
 

112,200 
บาท 

 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

141 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายสุดใจ นันทะดถีึงบ้าน
นายบัญชา เพ็ญศรี กว้าง 4 ม. ยาว 130 
ม. 

- 
 

- 312,000
บาท 

 

312,000
บาท 

312,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

142 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

บริเวณหลังวัดบ้านโคกสูง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 33 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 132 ม. 

- 
 

- 316,800
บาท 

 

316,800
บาท 

316,800
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

143 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ําอย่างท่ัวถึง 

จากท่ีนางสนิท พันเพลิงพฤกษ์ ถึงที่นายสุ
มิตร  
นุชหรี ระยะทางประมาณ 540 เมตร 

- 
 

- 65,000 
บาท 

 

65,000 
บาท 

65,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ําอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

144 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําตัวยูก่ออิฐฉาบ
ปูนเรียบ บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 
 
 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ ี

ก่อสร้างรางระบายน้ําตัวยูก่ออิฐฉาบปูนเรียบช่วงที่ 1 
ระยะทาง 99.00 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ํา Ø  0.40 เมตร  จํานวน 2 จุด 
ยาว 9.00 เมตรบริเวณบ้านนายไพบูลย์ สัมฤทธิ์รินทร์ ถึง
บริเวณที่นางอัมพร รัตนตรัยวงศ์ 
ช่วงที่ 2 ระยะทาง 97.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
(เดิม)  Ø 0.30 เมตร 
จํานวน 10 จุด ยาว 77.00 เมตร และตัดถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ํา Ø 0.40 เมตร ยาว 6.00 
เมตร  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์  อาษาขันธ์  ถึงบริเวณ
บ้านนายสุมิตร  นุชหรี 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียดตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงลานกําหนด 

- 
 

- 184,900 
บาท 

 

184,900 
บาท 

184,900 
บาท 

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ มีการ

ระบายน้าํที่ดีขึ้น 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมี
ระบบระบายน้ําที่
ดี 

อบต.ดงลาน 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14) 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

145 โครงการเสรมิผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลตต์ิกคอ
นกรีต แยก ทล 23 – 
บ้านหนองใหญ่   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 155 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,530ตร.ม. 

 
 

- 
 

492,400 
บาท 

 

492,400 
บาท 

492,400 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

146 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ี น.ส. วิไลภรณ์  กิจมานะ ถึงที่
นายสนธยา กณัยะพลิากว้าง 4 เมตร ยาว 
253 เมตร 

 
 

- 
 

116,300
บาท 

 

116,300
บาท 

116,300
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

147 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรตีเสริม
เหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

- ก่อสรา้งถนนลูกรัง จํานวน 5 ช่วง  ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  ถนนกวา้ง 1.00 เมตร  ยาว 104.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
104.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2  ถนนกวา้ง 1.00 เมตร  ยาว 103.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
103.00 ตร.ม.ช่วงที่ 3 ถนนกว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 35.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 35.00 ตร.ม.ช่วงที่ 4 ถนนกว้าง 1.00 
เมตร  ยาว 28.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม.ช่วงที่ 5  พื้นที่รวม  
50.00 ตารางเมตร 
เร่ิมจากบริเวณบ้านนางสังวาลย์  ศรีใส ถึงบริเวณที่
นางสาวบําเพ็ญ  สดมพฤกษ์ 
รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบล
ดงลานกําหนด 

 
 

- 
 

176,700
บาท 

 

176,700
บาท 

176,700
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

148 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มจากที่นานายเฉลิม กิจมานะถึงที่นาย
บุญเรยีน ศรีหนองจิกกว้าง 4 เมตร ยาว 
825 เมตร 

- - 
 

1,980,000 
บาท 

 

1,980,000 
บาท 

1,980,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

149 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีนายทองอยู่ พระชั้นนอก ถึงที่
นางโปรย พวงพิลากว้าง 4 เมตร ยาว 
545 เมตร 

- - 
 

1,308,000
บาท 

 

1,308,000
บาท 

1,308,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

150 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีนางสมยั ศรีหนองจิกถึงที่นาง
ปิ่น วิเศษวิสัย กว้าง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- - 
 

72,000
บาท 

 

72,000
บาท 

72,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

151 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากบรเิวณที่นานายอตัิ แสงงามถึงที่
บริเวณที่นางสาวสุวดี กิจมานะ กว้าง 4 
เมตร ยาว 320 เมตร 

- - 
 

64,000
บาท 

 

64,000
บาท 

64,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

152 โครงการขยายไฟฟูา 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณที่นานายอตัิ แสงงามถึงที่
บริเวณที่นางสาวสุวดี กิจมานะ  
 

- - 
 

64,000
บาท 

 

64,000
บาท 

64,000
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟูาอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การ และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

1. โครงการขยายเขต
ไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในตําบลดงลาน 

เพื่อความปลอดภัย
ของชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ภายในตําบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

 

3,000,000 
บาท 

 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการขยายเขต
ไฟฟูาภายในตําบลดง
ลาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
เพียงพอ 

ภายในตําบลดงลาน - - 2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ ร้อย
ละ  80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการขยายเขต
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่บ้านมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

ภายในตําบลดงลาน - - 2,500,000
บาท 

2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

อบต.ดงลาน 

4. น้ํามัน เพื่อให้รถสามารถ
ขับเคลื่อนไป
ให้บริการประชาชน
ได้อย่างสะดวก 

อบต.ดงลาน - - 300,000
บาท 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้รถสามารถ
ขับเคลื่อน
ให้บริการ
ประชาชนได ้

อบต.ดงลาน 

 

แบบ ผ. 01 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

จากบ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ถึง
บ้านดงลาน หมู่ท่ี 4 

- - 1,000,000
บาท 

1,000,000
บาท 

1,000,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

จากบ้านปากทางบ้านโคกสูงถึง
ถนนมิตรภาพ 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน ตําบลดง
ลาน 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ภายในเขตตําบลดงลาน - - 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการขยายไหล่
ทางท้ัง ตําบลดงลาน 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ภายในเขตตําบลดงลาน - - 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการเสริมผิวทาง
ลาดยางแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต ถนน
ภายในที่ทํางาน 
อบต.ดงลาน 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 172 
ม. หนา 0.04 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 808 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการมาตราฐาน 

- - 262,600 
บาท 

262,600 
บาท 

262,600 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

10
. 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-โนน
บ้านเก่าสาย A 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-โนน
บ้านเก่า สาย B 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-บ้าน
ดอนทราย สาย B 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

13. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-บ้าน
โคกพิลา 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 – หนองแวง 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ข้างละ 0.25 เมตร 

- - 2,165,500 
บาท 

 

2,165,500 
บาท 

 

2,165,500 
บาท 

 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

15. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 – บ้านหนองจิกน้อย 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 680 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ข้างละ 0.25 เมตร  

-  1,937,000 
บาท 

1,937,000 
บาท 

1,937,000 
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

16. โครงการก่อสร้างถนน
ASPHALTIC CONCRETE 
พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา 
(Nr-Preblend) สายทาง
ถนนบ้านโคกสูง-บ้านดอน
ทราย สาย A(รอ.ถ. 83-
006) 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,725 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,350ตร.ม.  

-  10,000,000 
บาท 

 

10,000,000 
บาท 

 

10,000,000 
บาท 

 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

17. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

จากบ้านเกษตรสําราญ หมู่ที่ 8 
ถึงบ้านโนนเมือง ตําบลเหนือเมือง 

-  1,000,000
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000
บาท 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การ และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวประจําตําบล 

ตําบลดงลาน -  50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

อบต.ดง
ลาน 

2. โครงการจัดบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

เพื่อจัดบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ตําบลดงลาน -  100,000
บาท 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจัดบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

อบต.ดง
ลาน 

3. โครงการปรับปรุงทิวทัศน์รอบ 
อบต ดงลาน 

เพื่อให้แลดูสวยงาม ตําบลดงลาน -  1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้แลดู
สวยงาม 

อบต.ดง
ลาน 

4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การออก
กําลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ตําบลดงลาน  - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต.ดง
ลาน 

5. โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรม บายศรีสมโภช
พระสังกัจจายน์ฯ 

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

ตําบลดงลาน  - 5,000   
บาท 

5,000   
บาท 

5,000   
บาท 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

แบบ ผ. 01 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะ
เหวดฯ 

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

ตําบลดงลาน - - 5,000   
บาท 

5,000 
บาท 

5,000   
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

7. โครงการจัดงานประเพณีสมมา
น้ําคืนเพ็งเส็งประทีป  

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

ตําบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

8. โครงการรับบริจาคโลหิตของ
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

ตําบลดงลาน - - 4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

1. โครงการอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 

ตําบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของนักเรียนที่
ได้รับอาหารที่
เพียงพอ 

เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อบต.ดง
ลาน 

2. โครงการอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม)ศูนย์
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 

ตําบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของนักเรียนที่
ได้รับอาหารที่
เพียงพอ 

เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อบต.ดง
ลาน 

3. โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 150,000 
บาท 

150,000
บาท 

150,000
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของสิ่งแวดล้อม
จากการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม 

มีสถานที่ศึกษา
เล่าเรียน 

อบต.ดง
ลาน 

4. โครงการจัดอบรมผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสร้างผู้ดูแลเด็ก
เล็ก 

ผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ตําบลดงลาน 

- - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ดง
ลาน 

5. จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน 

เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

จํานวน  4  แห่ง  
หมู่ที่  1,6,8,12 

- - 130,000 
บาท 

130,000 
บาท 

130,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีสถานทีส่ําหรับ
อ่านหนังสือ 

อบต.ดง
ลาน 

 

แบบ ผ. 01 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

6. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่
ประชาชน 

ตําบลดงลาน -  50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ได้รับการศึกษา
ที่เท่าเทียมกัน 

อบต.ดง
ลาน 

7 
 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้าน
หนองจิก 

เพ่ือให้เด็กได้รับการเรียน
การสอนที่ดี 

โรงเรียนบ้านหนอง
จิก-โคกสูง 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
การเรียนการ
สอนที่ดี 

อบต.ดง
ลาน 

8. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านดง
ลาน 

เพ่ือให้เด็กได้รับการเรียน
การสอนที่ดี 

โรงเรียนบ้านดง
ลาน 

- - 150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
การเรียนการ
สอนที่ดี 

อบต.ดง
ลาน 

9. โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ตําบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อบต.ดง
ลาน 

10. โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ตําบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อบต.ดง
ลาน 

11. โครงการอบรมจริยธรรม
เยาวชนตําบลดงลาน 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ตําบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

๕0,000 
บาท 

๕0,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อบต.ดง
ลาน 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

12. โครงการเด็กไทยโตมาไม่
โกง 

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

ตําบลดงลาน -  1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก
แลเยาวชน 

อบต.ดง
ลาน 

13. โครงการเด็กและ
เยาวชนไทย หัวใจใส
สะอาดห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

ตําบลดงลาน -  1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก
แลเยาวชน 

อบต.ดง
ลาน 

14. โครงการศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้อันเป็นการปลูก
จิตสํานึกและการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ตําบลดง
ลาน 

-  200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อใช้เป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้อันเป็น
การปลูกจิตสาํนึก
และการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

อบต.ดง
ลาน 

15. 
 

โครงการจัดงานประเพณีนมสัการพระพุทธนวราช
ศรีธงชัย (หลวงพอ่ชุ่มเย็น)บําเพญ็บารมี  รักษาศีล
และปฏิบัติธรรม องค์การบรหิารส่วนตําบลดงลาน 
อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   
- จัดทําปูายตามโครงการ จํานวน ๒ ปูาย 
- ปูาย ขนาด ๓๑๒ ซม. จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 
- ปูาย ขนาด ๓๑๒ ซม. จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมประดับ
ตกแต่งสถานทีจ่ัดงานจํานวน 20,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื้อน้ําด่ืมและน้ําแข็งสําหรบัผู้มาร่วมงาน
จํานวน 15,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ/อปุกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
จํานวน 6,๐๐๐ บาท 

เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
เด็กและเยาวชนในการเข้า
วัดปฏิบัติธรรมและหา่งไกล
จากยาเสพติดทั้งปวง 

ตําบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและเกดิ
ความสามัคคี และ
เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การ และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่
ที่ 1 - 14 

จํานวน  14  กลุ่ม - - 120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

2. โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
ปุ๋ยสดในนา ข้าว/ถั่วพุ่ม/ถั่ว
พร้า/ถั่วเขียว 

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน  1  กลุ่ม - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

3. โครงการจดัซื้อเครื่องคัด
กรองเมลด็พันธ์ุข้าว  ศูนย์
ข้าวชุมชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในตําบล
ดงลาน 

บ้านหนองจิก หมู่ 14 - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

4. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
การผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในตําบล
ดงลาน 

จํานวน  1  กลุ่ม ใน
เขตตําบลดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

5. โครงการจดัซื้อเครื่องจักร
อุตสาหกรรม สําหรับกลุ่ม
ตัดเย็บผ้าหม่,ผ้านวม
,กระเป๋า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในตําบล
ดงลาน 

บ้านหนองจิก หมู่ 14 - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

แบบ ผ. 01 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

6. โครงการประมงโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบา้นหนอง
จิก-โคกสูง กับโรงเรียนบ้าน
ดงลาน 

บ้านหนองจิก หมู่ 14 - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมอาหาร
กลางวันนักเรียน 
รร. บ้านหนองจิก-
โคกสูง กับ รร. ดง
ลาน 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการสมทบกองทุนแม่
ของแผ่นดิน หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ใช้ประโยชน์จากโครงการนี ้

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

อบต.ดงลาน 

8 โครงการต่อยอดศูนย์
ซ่อมสร้าง หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีอาชีพเสริม 

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีอาชีพ
เสรมิ 

อบต.ดง
ลาน 

9. โครงการต่อยอดธนาคาร
ข้าวประจํา บ้านหนอง
จิก หมู่ที่ 14 ต.ดงลาน 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีอาชีพเสริม 

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีอาชีพ
เสรมิ 

อบต.ดง
ลาน 

10 โครงการสนับสนุน-
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงไก่บ้านไว้กินและ
จําหน่าย หมู่ที่ 1 

ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน
และลดรายจ่ายในการ
บริโภค 

บ้านสนามม้า หมู่ที่ 
1 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีรายได้และลด
รายจ่าย 

อบต.ดง
ลาน 

11 โครงการเงินอุดหนุน
โครงการเลี้ยงปลาเพ่ือ
น้องให้ท้องอ่ิม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการเลี้ยงปลา 

โรงเรียนบ้านหนอง
จิกโคกสูง 

- - 20,700 
บาท 

20,700 
บาท 

20,700 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ักการ
เลี้ยงปลา 

อบต.ดง
ลาน 

 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

12 โครงการปลูกข้าวหอม
มะลิ 

ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน
และลดรายจ่ายในการ
บริโภค 

ภายในเขตตําบลดง
ลาน 

- - 700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้นและลด
รายจ่ายในการ
บริโภค 

อบต.ดง
ลาน 

13 โครงการปลูกมัน
สําปะหลัง 

ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน
และลดรายจ่ายในการ
บริโภค 

ภายในเขตตําบลดง
ลาน 

- - 700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้นและลด
รายจ่ายในการ
บริโภค 

อบต.ดง
ลาน 

14 โครงการเปิดโรงเรียน
เกษตรกรของศูนย์ข้าว
ชุมชน หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีอาชีพเสริม 

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 700,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีอาชีพ
เสรมิ 

อบต.ดง
ลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงลาน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การ และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

1. โครงการส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้เป็นหมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการอบรม  อปพร. เพื่ออบรม อปพร. เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

สร้างความเข้มแข็ง
ในการปฏิบัติงาน 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการอุดหนุนกีฬา
เยาวชนตําบลดงลาน 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

อบต.ดงลาน 

 

แบบ ผ. 01 



 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

7. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ,ผู้สูงอาย,ุผู้ปุวยเอดส์
,ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อให้ประชาชนเหล่านีม้ี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนเหล่านีม้ี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการอาหารสะอาด
ปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

อบต.ดงลาน 

9. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
จํานวน 20 จดุ ในพื้นที่
ตําบลดงลาน 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของประชาชน 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการอุดหนุนกีฬาท้องที่ 
ท้องถิ่น ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนได้อยู่หา่งไกล
ยาเสพตดิ 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการชุดเฉพาะกิจ
เคลื่อนที่เร็วสนับสนุนความ
มั่นคง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ได้รับความปลอดภัย 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลยาเสพติดฯ 

เพื่อให้ประชาชนได้อยู่
ห่างไกลยาเสพติด 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนอยู่
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.ดงลาน 

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 25 ตาสับปะรด 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ได้รับความรูม้ากขึ้น 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับความรู้
มากขึ้น 

อบต.ดงลาน 

14. โครงการอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครฝุายทะเบียน
ประจําหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ได้รับความรูม้ากขึ้น 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับความรู้
มากขึ้น 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

15. โครงการตัดชุดเครื่องแบบ 
อปพร. จํานวน 30 ชุด 

เพื่อให้ อปพร. ประจําตาํบล
มีชุดแต่งกายสภุาพ 

เขตพื้นท่ีในตําบลดง
ลาน 

- - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ อปพร. 
ประจําตําบลมีชุด
แต่งกายสุภาพ 

อบต.ดงลาน 

16. โครงการสายตรวจร่วม
ปูองกันอาชญากรรม 
 

เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการออก
ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและ
เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ปูองกันปราบปรามผู้กระทําผิด 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ตําบลดงลาน 

- - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อบต.ดงลาน 

17. โครงการพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับ
ทราบถึงสาเหตุปัญหายาเสพติดให้
โทษและปญัหาอืน่ๆที่เกี่ยวเนือ่งกัน
กับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ตําบลดงลาน 

- - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ประชาชน ดําเนินชีวิต
อย่างปกติสุข 

อบต.ดงลาน 

18. โครงการโรงเรยีนสีขาว 
(ปลอดยาเสพตดิ) 

เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ในตําบลดงลานปลอดยาเสพติด 
และนักเรียนสามารถปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติดได ้

ทุกโรงเรียนในเขต
ตําบลดงลาน 

- - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
และสามารถปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติดได้ 

อบต.ดงลาน 

19. โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการคา้ยาเสพ
ติดจากผู้ค้ายาเสพตดิราย
ย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดปัญหาการค้า
ยาเสพติดจากผู้ค้ายา
เสพติดรายย่อยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

อบต.ดงลาน 

20. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การปูองกันการค้ามนุษย์
และหยดุยั้งการแพรร่ะบาด
ของยาเสพติด 

เพื่อสนองตอบนโยบายด้าน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสนองตอบ
นโยบายด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงภายใน 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

21. โครงการเร่งรัดค้นหาผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้า
สู่กระบวนการบําบัดฯ 

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่าง
ยั่งยืน 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้อย่าง
ยั่งยืน 

อบต.ดง
ลาน 

22. โครงการบําบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพผู้ติดยาเสพติดฯ 
และการฝึกอาชีพ 
 

เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ลด 
ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถกลับไปดํารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ตําบลดงลาน 

- - 120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด ลด ละ เลิกยาเสพติด 
ตลอดจนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถกลับไป
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เป็นปกติสุข 

อบต.ดง
ลาน 

23. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจาํปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 

เพื่อให้คําปรึกษาหรือ
แนะนําหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จํานวน ๑๔  
แห่ง 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้คําปรึกษาหรือ
แนะนําหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อ 

อบต.ดง
ลาน 

24 จัดซื้อรถตรวจการณ์
เคลื่อนที่เร็ว เครื่องยนต์ 
2,500 ซีซี  

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ประชาชนในตําบลจะ
ได้รับความช่วยเหลือ
เร็วข้ึน 

- - 1,200,000 
บาท 

1,200,000 
บาท 

1,200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในตําบล
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดง
ลาน 

25 จัดซื้อรถขยะมูลฝอยชนิดอัด
ท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ ความจุ 
8 (ลบ.ม.) เครื่องยนต์ ไม่
น้อยกว่า 15 แรงมา้  

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
ความสะอาดในตําบล 

ประชาชนในตําบลจะ
ได้รับความสะอาดใน
หมู่บ้านและภายใน
ตําบล 

- - 2,300,000 
บาท 

2,300,000 
บาท 

2,300,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในตําบล
ได้รับความสะดวก
ในการจัดเก็บขยะ
รวดเร็วข้ึน 

อบต.ดง
ลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

26 โครงการส่งเสริม
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมงานทางด้าน
สาธารณสุข 

ในเขตพื้นท่ีตําบลดงลาน - - 112,500 
บาท 

112,500 
บาท 

112,500 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมงาน
ทางด้าน
สาธารณสุข 

อบต.ดง
ลาน 

27 โครงการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย
และเครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย 

ในเขตพื้นท่ีตําบลดงลาน - - 5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริม
การแพทย์แผน
ไทย 

อบต.ดง
ลาน 

28 โครงการปูองกัน
โรคติดต่อ 

เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ในเขตพื้นท่ีตําบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

ควบคุมโรคติดต่อ อบต.ดง
ลาน 

29 โครงการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ในเขตพื้นท่ีตําบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

อบต.ดง
ลาน 

30 จัดอบรมและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ ในเขตพื้นท่ีตําบลดงลาน - - 36,000 
บาท 

36,000 
บาท 

36,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของครัวเรือนที่มี
ความปลอดภยั
จากโรคติดต่อ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
โรคเอดส ์

อบต.ดง
ลาน 

31 โครงการพัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารดา้นสุขภาพ
ประจําหมู่บ้าน 

ตําบลดงลาน - - 75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุข 

อบต.ดง
ลาน 

 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

32 โครงการหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีการส่งเสริม
สุขภาพ 

ตําบลดงลาน - - 15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนา
สุขภาพชุมชน 

อบต.ดง
ลาน 

33 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผู้นํา 

เพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน/
หมู่บ้าน 

ตําบลดงลาน - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

อสม. มี
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

อบต.ดง
ลาน 

34 ก่อสร้างศูนย์ อปพร. 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 4.50 เมตร 

ประชาชนในตําบลจะได้
ติดต่องานได้สะดวกตดิต่อ
งาน 

เจ้าหน้าท่ีปูองกันภัยจะได้
มีห้องปูองกันภัย 

- - 75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในตําบล
จะไดร้ับความ
สะดวกในการ
ติดต่องาน 

อบต.ดง
ลาน 

35 ก่อสร้างเสาสญัญาณวิทยุ 
ความสูง  15.00  เมตร 

รักษาความปลอดภัยใน
เขตพื้นท่ี  อบต. 

เจ้าหน้าท่ีปูองกันภัยจะได้
มีห้องปูองกันภัย 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่จะได้รับ
ความสะดวกในการ
รับวิทยุจากสื่อตา่งๆ 

อบต.ดง
ลาน 

36 ก่อสร้างประตูรั้ว อบต. 
ความยาว 6 เมตร สูง 2 
เมตร จาํนวน 2 บาน 

รักษาความปลอดภัยใน
เขตพื้นท่ี  อบต. 

นอกเวลาราชการจะได้ไม่
มีบุคคลภายนอกเข้ามาใน
เขตพื้นที่ อบต. 

- - 60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ 
อบต. 

อบต.ดง
ลาน 

37 จัดทําโครงปูายเหล็กขนาด 
๓×๖ เมตร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

38 ก่อสร้างรั้ว อบต.ดงลาน 
ความยาว 410 เมตร 

รักษาความปลอดภัยใน
เขตพื้นท่ี อบต. 

นอกเวลาราชการจะได้ไม่
มีบุคคลภายนอกเข้ามาใน
เขตพื้นท่ี อบต. 

- - 495,000 
บาท 

495,000 
บาท 

 

495,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ 
อบต 

อบต.ดง
ลาน 

39 ก่อสร้างโรงจอดรถท่ีทํา
การ อบต.ดงลาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 30 เมตร 

ประชาชนมาตดิต่องานจะ
ได้มีที่จอดรถเพียงพอ 

ตําบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมา
ติดต่องานจะไดม้ีที่
จอดรถเพียงพอ 

อบต.ดง
ลาน 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

40 ปรับปรุงทัศนียภาพสระ อบต.
ดงลาน ยาว 41 เมตร กว้าง 
44 เมตร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

41 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น หมู่ที่ 3,4,8 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

42 โครงการขุดลอกหนองจิก เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

43 โครงการขุดลอกโนนบ้าน
เก่า 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

44 โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

45 โครงการขุดลอกลําห้วย
เหนือ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

46 โครงการขุดลอกหนองน้ํา
โคกดอนขม x 16.056 y 
103.555  2 ไร่  ลึก 1 
ม. 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

47 โครงการขุดลอกหนองน้ํา
สาธารณะข้างปุาชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

48 โครงการจดัซื้อรถ
ประชาสมัพันธ์ จํานวน ๑ 
คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

49 โครงการจดัซื้อรถมอเตอร์
ไซด์ จํานวน ๒ คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

50 โครงการจดัซื้อแบตเตอรี่
สํารองของกล้องถ่ายรูป 
จํานวน 1  อัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

51 โครงการจดัซื้อลําโพง
เคลื่อนที ่

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

52 โครงการจดัซื้อเครื่อง
พิมพ์ดีด จํานวน ๑ เครื่อง  

 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

53 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑๐.๐๐ ม. 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

54 ซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
จิก ๒ ไร ่

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองจิก 

- - 222,926 
บาท 

222,926 
บาท 

222,926 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

55 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

56 สร้างห้องน้ําเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
ลาน 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

57 โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอื้ออาทร 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 



เล็กบ้านเอ้ืออาทร 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

58 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสูง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกสูง 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

59 โครงการก่อสร้างปูาย
ประชาสมัพันธ์ อบต ดง
ลาน ขนาดกว้าง ๒ ม. 
ยาว ๔ ม. 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 20,800 
บาท 

20,800 
บาท 

20,800 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

60 โครงการรถเข็นของผู้
พิการ จํานวน ๑ คัน หมู่ที่ 
๙ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย หมู่ที่ 9 - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

61 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบ
ข้อแข็ง จํานวน ๒ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

62 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบ
ล้อจักรยาน จํานวน ๒ 
เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

15,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

63 โครงการกิจกรรมสรา้ง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

64 โครงการจดัซื้อเตาเผาขยะ เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ตําบลดงลาน - - 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

65 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน จํานวน  4  

เพื่อจัดหาเครื่องมือใช้ในการ
ควบคุมโรค ให้เพียงพอ ตอ่การ
ใช้งาน 

ตําบลดงลาน - - 380,000 
บาท 

380,000 
บาท 

380,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

การควบคุมโรคใน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความสะดวกและ

อบต.ดง
ลาน 



เครื่อง รวดเร็ว 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

66 โครงการค่าเช่าท่ีทิ้งขยะ เพื่อสร้างโรงกําจัดขยะ นายจันทร์ นุศาสตรเ์ลิศ 
โฉนดเลขท่ี 82580 
จํานวน 2 ไร่ 3 งาน 

- - 120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างโรงกําจัด
ขยะ 

อบต.ดง
ลาน 

67 โครงการอบต. ห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม 

ข้าราชการประชาชนท่ี
สนใจ ในพ้ืนท่ีตําบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการ
ดูแลสุขภาพที่ถูก
วิธี 

อบต.ดง
ลาน 

68 โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

เพื่อพัฒนามาตรฐานด้าน
สุขภิบาลอาหาร 

ร้านค้า,บริษัท,หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ีตําบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการ
ประเมินมาตรฐาน 

อบต.ดง
ลาน 

69 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
ดงลาน 

เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพของกองทุน 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตาํบล 

- - 350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

กองทุนมีการ
ดําเนินกิจกรรม
ตามเกณฑ ์

อบต.ดง
ลาน 

70 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อจัดตั้งชมรมทูบีนมั
เบอร์วัน 

ชุมชน,บริษัท,หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ีตําบลดง
ลาน 

- - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีการจัดตั้งชมรม อบต.ดง
ลาน 

71 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้ได้
มาตรฐานเพื่อให้ผู้มาใช้บริการ
ได้ใช้โรงอาหารที่มีมาตรฐาน 

โรงอาหาร อบต.ดงลาน - - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

โรงอาหารไดร้ับ
การประเมินตาม
มาตรฐาน 

อบต.ดง
ลาน 

72 โครงการปรับปรุงระบบ
โสตของห้องประชุม 

เพื่อความสะดวกในการ
ฝึกอบรม/ประชุมสัมนา 

ห้องประชุม อบต. - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ห้องประชุมมี
เครื่องมือที่ทันสมัย
และสะดวกในการใช้
งาน 

อบต.ดง
ลาน 



 

 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

73 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพปฏิบัติงานฯ 
(OD) 

เพื่อให้บุคลากรนําความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 

ข้าราชการพนักงาน อบต.
ดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

องค์กรได้รับการ
พัฒนา 

อบต.ดง
ลาน 

74 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริม กิจกรรมด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

กลุ่มผูดู้แลสุขภาพ
ประชาชน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบต.ดง
ลาน 

75 โครงการจดัซื้อตู้คอน
เทรนเนอร ์

เพื่อจัดเก็บวัสดุและสิ่ง
อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

ตู้คอนเทรนเนอร์ ๑ ตู ้ - - 60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็น
ระเบียบและ
ปลอดภัย 

อบต.ดง
ลาน 

76 โครงการสํานักงานสีเขยีว เพื่อปลูกต้นไม้ในรอบ
บริเวณเพื่อความรม่รื่น 

อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

พื้นที่มีความร่มรื่น 
สวยงาม เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

อบต.ดง
ลาน 

77 โครงการผักปลอด
สารอาหารปลอดภัย 

เพื่อจัดทําสวนครัวออร์แก
นิค 

๑ แห่ง - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีสวนครัวท่ี
ดําเนินการด้วย
กิจกรรมอินทรยี ์

อบต.ดง
ลาน 

78 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนางานผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกับ
สุขภาพชุมชน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรูต้่อไปได ้

อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ต่อไป
ได้ 

อบต.ดง
ลาน 

79 โครงการต่อเติมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอื้ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ต่อเติมอาคาร ศพ.ด.บา้น
เอื้ออาทร พ้ืนท่ี 67 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

80 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพ.ด.
หมู่บ้านเอื้ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย กว้าง 2 ม. ยาว 152 ม. - - 456,000 
บาท 

456,000 
บาท 

456,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

81 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
ลาน 

- - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

82 จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 
จํานวน ๑ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

83 จัดซื้อตู้เย็น จํานวน ๑ 
เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

84 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นก่อนวัยอันควร 

ภายในเขตตําบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ก่อนวัยอันควร 

อบต.ดง
ลาน 

85 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ปูาย
จราจรตามแบบของกรมทาง
หลวงชนบท (ปูายเตือน) 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

86 จัดซื้อสายดับเพลิง  ๑.5 
นิ้ว   

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

87 จัดซื้อท่อแยก  ๓  ทาง  
๒.๕”  จํานวน  ๑  ตัว 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 12,900 
บาท 

12,900 
บาท 

12,900 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

88 โครงการขยายห้องปูองกัน 
อบต.ดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 162,000 
บาท 

162,000 
บาท 

162,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

 



 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

89 โครงการจดัซื้อกระจกโค้ง 
ขนาดใหญ่  จํานวน  ๖  
ตัว 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

90 โครงการจดัซื้อรถดบัเพลิง
ขนาดเล็ก  จํานวน  ๑  
คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

91 โครงการจดัซื้อโตะ๊ระดับ 
จํานวน  ๑  โต๊ะ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตตําบลดงลาน - - 7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

7000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

92 โครงการก่อสร้างเสาธง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอื้ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอื้ออาทร 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

93 โครงการจดัซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์  จํานวน  1  ตัว 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ปูองกันองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงลาน 

- - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

94 โครงการจดัซื้อสายส่งน้ํา
ดับเพลิง  ขนาด 2.5 น้ิว 
ยาว 20 เมตร สีแดง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ปูองกันองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงลาน 

- - 9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

95 โครงการจดัซื้อโตะ๊ทํางาน
ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี ้

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ปูองกันองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงลาน 

- - 3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

96 โครงการจดัซื้อชุดจับต่อ
แตน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ปูองกันองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงลาน 

- - 5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

 

 



 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 

97 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
24,000  บีทียู  จํานวน 
2เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ปูองกันองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงลาน 

- - 64,800 
บาท 

64,800 
บาท 

64,800 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

98 โครงการจดัซื้อรองเท้า
ดับเพลิง  จํานวน  2  คู ่

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ปูองกันองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงลาน 

- - 5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

99 โครงการจดัซื้อรถกระบะ 
จํานวน ๑ คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

100 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ดง
ลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
มาตรฐาน 

- - 768,000 
บาท 

768,000 
บาท 

768,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

101 โครงการต่อเติมอาคาร
ห้องกองคลัง อบต.ดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย กว้าง 5 ม. ยาว 11 ม. 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
มาตรฐาน 

- - 467,500 
บาท 

467,500 
บาท 

467,500 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

102 โครงการจดัซื้อพัดลม 
ศพ.ด เอื้ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย โรงอาหาร จํานวน ๔ ตัว - - 8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

103 โครงการปรับปรุงรั้ว ศพด. 
บ้านโคกสูง   

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศพด.บ้านโคกสูง - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

104 โครงการสร้างโรง
อาหาร ศพด.บ้านโคก
สูง  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศพด.บ้านโคกสูง - - 350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

 



ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
105 โครงการช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัย 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลดง

ลาน 
- - 1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

106 โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

107 โครงการแกไ้ขปัญหาภัย
แล้ง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลดง
ลาน 

- - 250,000 
บาท 

250,000 
บาท 

250,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

108 โครงการจดัตั้งกองทุนขยะ
สะสมเงินคุ้มครองสุขภาพ
ตําบลดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

109 โครงการจดัสร้างห้องเก็บ
วัสดุ/อุปกรณ์ควบคุมโรค 

เพื่อให้มี สถานท่ีจัดเก็บ
วัสดุ/อุปกรณ ์

ปรับปรุงโรงจอดรถให้เป็น
ห้องเก็บอุปกรณ์ จํานวน 
1 ห้อง 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ความเป็นสัดส่วนและ
ความปลอดภยัในการ
จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ 

อบต.ดง
ลาน 

110 โครงการห้องครัวสาธิต 
ตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 

เพื่อจัดทําครัวสาธิต ให้
เป็นตัวอย่างในการ
สุขาภิบาลอาหาร 
(Food Sanitation) 

ปรับปรุงโรงอาหารให้มี 
ห้องครัวที่ถูกสุขาภิบาลอาหาร  
(Food Sanitation) เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใช้
ประกอบการ
ฝึกอบรมและเป็น
แหล่งเรียนรู ้

อบต.ดง
ลาน 

111 โครงการจัดซื้อถังเคมี
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุที่อาจเกดิขึ้น
จากอัคคีภัย 

อบต.ดงลาน - - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจาก
อัคคีภัย 

อบต.ดง
ลาน 

 

 

 



 

 


