
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน   

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 



 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสนามม้า 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการระบบระบายน  า
ฝั่งด้านขวาทางเข้าหมู่บ้าน
มิตรสัมพันธ์ 

เพื่อให้การระบายน  าที่
สะดวกยิ่งขึ น 

ฝั่งด้านขวาทางเข้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ยาว 
322 ม. 

- 
 

- 
 

1,127,000 
บาท 

1,127,000 
บาท 

1,127,000 
บาท 

เพื่อให้การระบายน  า
ที่สะดวกยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการสถานท่ีและ
เครื่องออกก าลังกาย 
บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการออกก าลัง
กาย เป็นการส่งเสริม
ด้านสุขภาพของ
ประชาชน 

บ้านสนามม้า - 
 

- 
 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อใช้ในการออก
ก าลังกาย เป็นการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ของประชาชน 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

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

- 
 

- 
 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ทางเข้าหมู่บ้านมิตรสมัพันธ์ถึงโรงเรียนคนตา
บอด กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.หนา 0.20 ม. 

- 
 

- 
 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านสนามมา้ หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางธัญรดา แดงโรจน์ถึงบ้าน
นางอัมพร ภาระพันธ์ กว้าง 7 ม. ยาว 322 ม. 

- 
 

- 
 

743,820
บาท 

743,820
บาท 

743,820
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากถนนราชการด าเนิน ซอย 1 ถึงบ้านนาย
บุญน า สีหราช กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 

- 
 

- 
 

54,000
บาท 

54,000บาท 54,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางรุจาภา พระแท่นถึงนางจุราภรณ์ 
วารินทร์ กว้าง 4.5 เมตร ยาว 36 เมตร 

- 
 

- 
 

53,400
บาท 

53,400  
บาท 

53,400 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

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

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนายเจษฎา นาสมรูปถงึนายประยรู 
แดงโรจน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร 

- 
 

- 
 

35,600 
บาท 

35,600 
บาท 

35,600 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

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

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนายทองสุรยิะ เมืองแสนถึงนาย
วิทยา พืชผล กว้าง 3.5 เมตร ยาว 29.5 เมตร 

- 
 

- 
 

34,000
บาท 

34,000 
บาท 

34,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

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

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางอรชุมา พลเยี่ยมถึงนางกัลยา กง
ละวัล กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร 

- 
 

- 
 

120,400
บาท 

120,400
บาท 

120,400
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

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

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนางธัญรดา แดงโรจน์ ถึงนางอัญชลี 
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 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

จากร้านค้านางหนูเพยีร  คณาศรี ถึงบ้านนาย
สมพงษ์  ภาคมฤค ระยะทางประมาณ 240 ม. 

- 
 

- 
 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากสามแยกที่ส่วน นางทองจันทร์ จันโท
ภาสถึงบริเวณสามแยกบ้านนางสมพร ภูชวนชม 
ระยะทางประมาณ    เมตร   

- 
 

- 
 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้าน นางไพรจิตร หล้าก่ า ถึงบริเวณ
สี่แยกบ้าน นางณัฐชา วงค์อนุ ระยะทาง
ประมาณ 140 เมตร 

- 
 

- 
 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณห้าแยกถึงบริเวณบ้าน นาย
เลิศ เหลาคม ระยะทาง140เมตร 

- 
 

- 
 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณสี่แยกบ้าน นายนภาชัย 
สมณะสิงห์ ถึงบรเิวณโกดัง นายสมมาศ สิทธิ
รมย์ ( หนองหว้าฯ )  ระยะทาง 130  เมตร 

- 
 

- 
 

55,000 
บาท 

55,000 
บาท 

55,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการขยายไหล่ทางค
สล.บ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบรเิวณสวน นายสมร ชมภูบุตร ถึงที่
นา นางไพจิต พิมพะนิตย์ ยาว 210 เมตร 

- 
 

- 
 

126,000 
บาท 

126,000 
บาท 

126,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการขยายเขตติดตั ง
หม้อแปลงไฟฟ้า บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากสามแยกบ้าน นายเด็ด ผดุงกิจ ถึง
บริเวณที่บ้าน นายสิทธิชัย มิ่งแสวงระยะทาง
ประมาณ 130  เมตร เสาแรงสูง จ านวน 5 ต้น 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA  

- 
 

- 
 

215,000 
บาท 

215,000 
บาท 

215,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณบ้าน นายโกวิทย์ชมภูบุตร ถึง
บริเวณบา้น นายประสิทธ์ิ ชมภูบตุร ระยะทาง
ประมาณ 247 ม.เสาแรงต่ า จ านวน 7 ต้น 

- 
 

- 
 

91,000 
บาท 

91,000 
บาท 

91,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าชนิดฝาปดิ คสล.
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน  าที่ดี 

เริ่มต้นจากบรเิวณสวน นางทองจันทร์ จันโท
ภาส ถึงบริเวณสี่แยกบ้านนางปณติา เอนกแสน 
ยาว 250 เมตร 

- 
 

- 
 

875,000 
บาท 

875,000 
บาท 

875,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าที่ดี 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าชนิดฝาปดิ คสล.
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน  าที่ดี 

เริ่มต้นจากบรเิวณบ้าน นางนุชนาท แก่นนาค า 
ถึงบริเวณบายพาสเลี่ยงเมือง ( ปากทางบ้าน
เหล่าใหญ่ ) ยาว 210 เมตร 

- 
 

- 
 

735,000 
บาท 

735,000 
บาท 

735,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าที่ดี 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

วางท่อ Ø 0.40 ม. เริ่มต้นจากบรเิวณสี่แยก
บ้าน นางเพ็ง รัตนเวฬุ ถึงบริเวณสามแยกสวน 
นางเพ็ง รัตนเวฬุ ยาว 108 เมตร 
 

- 
 

- 
 

203,000 
บาท 

203,000 
บาท 

203,000 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

12. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

วางท่อ Ø 0.40 ม.  เริ่มต้นจากบริเวณสาม
แยกบ้าน นางสมพร ภูชวนชม ถึงบริเวณสี่แยก
บ้าน นางนิรมล สินธสุิริ ยาว 102 เมตร 

- 
 

- 
 

191,700 
บาท 

191,700 
บาท 

191,700 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

13. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
2( จ านวน 2 จุด ) 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

จุดที่ 1 บ้านนางหนูแดง สังฆะมณ ีถึงบริเวณ
บ้าน นายนภาชัย สมนสิงห์ ยาว 5 เมตร 
จุดที่ 2 บ้านนายนภาชัย สมนสิงห์ ถึงบริเวรที่
นา นางทองจันทร์ จันโทภาส ยาว 5 เมตร 

- 
 

- 
 

50,000  
บาท 

50,000  
บาท 

50,000  
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

14. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าชนิดฝาตะแกรง
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

เริ่มต้นจาก หอพักนางหนูเพียร คณาศรี ถึง
บริเวณ หอพักขวัญเรือน ยาว 110 เมตร 

- 
 

- 
 

385,000 
บาท 

385,000 
บาท 

385,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

15. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพักบ้านเหลา่
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

เริ่มต้นจากบรเิวณสี่แยกบ้าน นางสมจิตร โสมา
สุข ถึงบริเวณสี่แยกบ้าน นางวนิดา ผดุงกิจ 
ระยะทางประมาณ.............เมตร 

- 
 

- 
 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

16. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าชนิดท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

วางท่อ Ø 0.40 เมตร เชื่อมต่อจากบ้านเหล่า
ใหญ่ถึงล าห้วยเหนือยาว 1,320 เมตร 

- 
 

- 
 

2,481,600 
บาท 

2,481,600 
บาท 

2,481,600 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

17. โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

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

- 
 

- 
 

190,720 
บาท 

190,720 
บาท 

190,720 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

18. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 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 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,175
ตร.ม. 

- 
 

- 
 

484,900 
บาท 

484,900
บาท 

484,900
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

19. โครงการติดตั งกล้องวงจร
ปิด บ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวน 4 จุด  
จุดท่ี 1 บริเวณที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
จุดท่ี 2 บริเวณสี่แยกเสากลางบ้าน 
จุดท่ี 3 บริเวณทางโค้งบ้านนายสมมาศ สิทธิรมย์ 
จุดท่ี 4 บริเวณห้าแยกออกไปบ้านต าแย 
ระยะทางประมาณ 1,030 เมตร 

- 
 

- 
 

175,400 
บาท 

175,400 
บาท 

175,400 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 

อบต.ดงลาน 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

20. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 133 ม. เสรมิดิน 25 ม.
กว้าง 0.70 ม. สูง 0.50 ม. บริเวณบ้านนาย
บุตรดี เพ็งวิภาสถึงบริเวณทีน่ายถวิล ชมภูบุตร 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน   

- 
 

- 
 

187,000 
บาท 

187,000 
บาท 

187,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

21. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
ช่วงที่ 1  ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2  ถนนกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 1,175.00 ตารางเมตร  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายบญุเลิศ  เหลาคม ถึง
บริเวณบา้นนายถวิล  ชมภูบตุร 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  
รายละเอียดตามแบบท่ีกรมทางหลวงชนบท
ก าหนด 

- 
 

- 
 

484,900 
บาท 

484,900 
บาท 

484,900 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 3  บ้านอ้น 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าแบบตัว U บ้าน
อ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าทีด่ ี

จากบ้าน วิมลวัฒน์ ไชยประเสริฐ ถึงที่ นางสาว
สุภาพร เถาว์จันทร ์

- 
 

- 
 

200,000
บาท 

200,000
บาท 

200,000
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากสะพานล าห้วยเหนือถึงที่ นายสมบูรณ์ แพง
ถิ่น 

- 
 

- 
 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จาก บ้านนางทองเลิกเผ่าศริิ ถึงที่นา นาง
ไพฑูรย์ ศรีช่าง 

- 
 

- 
 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  าแบบตัว U บ้าน
อ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าทีด่ ี

จากบ้าน นางถวิล เทศวิเชียร ถึงที่พอพัก 
พัชรินทร์จรอนันต ์

- 
 

- 
 

230,000 
บาท 

230,000 
บาท 

230,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ลงลูกรังล าห้วยเหนือจากสะพานบา้นเหล่าใหญ่
ถึงสะพานหน้าโรงสีชัยมงคลทั งสองข้างล าห้วย
เหนือ กว้าง 3  ม. ยาว 730 ม. 

- 
 

- 
 

652,600 
บาท 

652,600 
บาท 

652,600 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านอ้น หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากหน้าวัดบ้านอ้นถึงหน้าโรงสีชัยมงคล กว้าง 
4.5 ม. ยาว 410 ม. 

- 
 

- 
 

608,800
บาท 

608,800
บาท 

608,800
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
แยก ทล.232 – บ้านอ้น 
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,845
ตร.ม 
 

- 
 

- 
 

608,850  
บาท 

608,850
บาท 

608,850
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากท่ีสะพานล าห้วยเหนือถึงที่นายสมบรูณ์ แพงถิ่น 
ระยะทางประมาณ 415 ม. เสาแรงต่ า จ านวน 17 
ต้น เสาแรงสูง จ านวน 6 ต้น หมอ้แปลงขนาด 30 
KVA จ านวน 1 เครื่อง  

- 
 

- 
 

451,000 
บาท 

451,000 
บาท 

451,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการติดตั ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวน 6 จุด  
จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บา้น 
จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกไปบา้นเหล่าใหญ่ 
จุดที่ 3 บริเวณหน้าวดั 
จุดที่ 4 บริเวณสามแยกไปบ้านโนนเมือง 
จุดที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนางโอสถ ลาภโพธิ์ชัย 
จุดที่ 6 บริเวณสามแยกบ้านนางร าไพ วันสา 
ระยะทางประมาณ 650 เมตร 

- 
 

- 
 

147,500 
บาท 

147,500 
บาท 

147,500 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  
บ้านอ้น หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4.50  เมตร ยาว 356.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,602.00 
ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณแยก ทล.232 - 
บริเวณที่นายอดุลย์  รักษาก้านตรง 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียด
ตามแบบท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด 

- 
 

- 
 

494,400  
บาท 

494,400  
บาท 

494,400  
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการก่อสร้างฝาย
น  าล้นห้วยเหนือ บ้าน
อ้น หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

กว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนัง
ด้านข้างสูง 3.50 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร  
 

- 
 

- 
 

500,000  
บาท 

500,000  
บาท 

500,000  
บาท 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการปรับปรุงล า
หว้ยเหนือ บ้านอ้น หมู่
ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เริ่มต้นจากบ้านอ้น หมู่ที่ 3 ถึงบ้านต าแย หมู่ที่ 
11 

- 
 

- 
 

500,000  
บาท 

500,000  
บาท 

500,000  
บาท 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

13. โครงการสอบเขตบ้านอ้น 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อจะไดม้ีความ
ชัดเจนในแนวเขตทาง
สาธารณะ 

บริเวณบา้นอ้น หมู่ที่ 3 ต าบลดงลาน ถึงบ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 16 ต าบลเหนือเมือง ความยาว 
325.00 เมตร 

- 
 

- 
 

50,000
บาท 

50,000
บาท 

50,000
บาท 

เพื่อจะไดม้ีความ
ชัดเจนในแนวเขต
ทางสาธารณะ 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 4  บ้านดงลาน 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางญาดา  ศิริจันทร์ถึงบ้านนาย
บุญรัตน์ มนประณีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 67 ม. 

- 
 

- 
 

100,500
บาท 

100,500
บาท 

100,500
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
บ้านดงลาน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีนางกุหลาบ มะลยัแสน ถึงที่นายสม
พาน  พานิชโพธิ์ 

- 
 

- 
 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  
บ้านดงลาน หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี  
ช่วงที่ 1  ถนนกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 175.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ 700.00 ตาราง
เมตร เร่ิมจากบริเวณบ้านนายสมหมาย  พินิจงาม ถึง
บริเวณบ้านนายเทียบ  ก าเนิดขอนแก่น 
ช่วงที่ 2  ถนนกวา้ง 5.00  เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตาราง
เมตร เร่ิมจากบริเวณที่นายสมหมาย  พนิิจงาม ถึงบริเวณ
ที่นายถาวร  ตรีพงษ์ 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียดตามแบบ
ที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด 

- 
 

- 
 

493,800
บาท 

493,800
บาท 

493,800
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 5  บ้านหนองจิก 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 3 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. จากนาย
รบชิงชัย  วรฉัตร ถึงบ้านนางมะล ิ ดาสี  

- 
 

- 
 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

บ้านนายสมนึก  กิจเอื อกว้าง 3 เมตร ยาว 16 
เมตร  

- 
 

- 
 

28,800 
บาท 

28,800 
บาท 

28,800 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ีนายเที่ยง  พันธะนา  ถึงที่นางหนูเล็ก  จัน
ทะคาม กว้าง 4 ม. ยาว 720 ม.  

- 
 

- 
 

1,728,000 
บาท 

1,728,000 
บาท 

1,728,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะกดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ีนายพยม  ชารีผายถึงนายพวงเพชร ศรีใส 
กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร ไหลท่าง 0.25 
เมตร  

- 
 

- 
 

43,200 
บาท 

43,200 
บาท 

43,200 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 – 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

484,700  
บาท 

484,700  
บาท 

484,700  
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการเสรมิผิวลูกรัง  
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 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 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,460ตร.
ม. 

- 
 

- 
 

383,900 
บาท 

383,900 
บาท 

383,900 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 373.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,119.00 
ตารางเมตรดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปรมิาณ 
559.00 ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มจากบริเวณที่นางโปรย  พวงพิลา ถึงบริเวณที่
นางบุญหลาย  เผ่าแสนเมือง 
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบรหิารส่วนต าบล
ดงลานก าหนด 

- 
 

- 
 

126,000 
บาท 

126,000 
บาท 

126,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการวางท่อระบายน  า 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน  าท่ีดี 

เริ่มจากบา้นนายอ านวย กิจเอื อ ถึงบ้านนายทอง
ใส ผ่องศาลา ยาว 102 เมตร 

- 
 

- 
 

193,800
บาท 

193,800
บาท 

193,800
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าที่ดี 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนอง
จิก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

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

- 
 

- 
 

2,095,500
บาท 

2,095,500
บาท 

2,095,500
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากที่นานายสมนึก  กิจเอื อถึงที่นานายพันธ์  
เผ่าศริิ กว้าง4 เมตร ยาว 613 เมตร  

- 
 

- 
 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

2,000,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 6  บ้านโคกสูง 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากสวนนายบญัญัติ สนัดี ถึงนายรัตน์ วินนุ
รักษ์กว้าง 4.00 ม. ยาว 318 ม. 

- 
 

- 
 

763,200
บาท 

763,200
บาท 

763,200
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากที่นาสุดใจ ภูกองชัย ถึงที่นานายหนึ่งฤทัย 
บุญสิน 

- 
 

- 
 

400,000
บาท 

400,000
บาท 

400,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการวางท่อ คสล.บ้าน
โคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าทีด่ ี

ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 170 เมตร จาก
บริเวณศาลาประชาคม ม. 6 ถึงบา้น แม่จิตร 
ขจรอนันต ์

- 
 

- 
 

319,600 
บาท 

319,600 
บาท 

319,600 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

4. 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 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าบา้นโคกสูงหมู่ที่ 
6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าทีด่ ี

จากบ้าน นายไพรรัตน์ ปาริโชติ ถงึบ้าน นาย
ค ากอง ศรีใส ยาว 86 เมตร 

- 
 

- 
 

301,000 
บาท 

301,000 
บาท 

301,000 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากท่ีนานายฉวี วาระพลิา ถึงวัดป่าเหล่าเอี ยง 
ระยะทางประมาณ 350 ม. เสาแรงต่ า 
จ านวน 13 ต้น เสาแรงสูง จ านวน 8 ต้น 
หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA จ านวน 1 เครื่อง  

- 
 

- 
  

449,000 
บาท 

449,000 
บาท 

449,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

7. โครงการวางท่อระบายน  า
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าทีด่ ี

จากสี่แยกโรงน  าสม้แยกประตูโขงทางเข้าบ้าน - 
 

- 
 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าที่ดี 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 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 หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
1,516 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

486,700 
บาท 

486,700 
บาท 

486,700 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบ้านโคกสูงหมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้น นายมวล  โยธะกันยา ถึงที ่นาย
บุญทัน  วรรณญาติ  กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 

- 
 

- 
 

133,000 
บาท 

133,000 
บาท 

133,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้นนางเหมือน บุญสิงห์ถงึที่นาย
สมชาย วิเศษวิสยั  กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. 

- 
 

- 
 

113,500 
บาท 

113,500 
บาท 

113,500 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้นนางติ๋ม  พรรณไฟถึงที่บ้านนาย
อนุชิต นุชหรี  กว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. 

- 
 

- 
 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการก่อสร้างแท่นพระ 
ศาลาประชาคม  บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนกราบไหว ้ กว้าง  เมตร  ยาว 4 เมตร - 
 

- 
 

65,000 
บาท 

65,000 
บาท 

65,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
กราบไหว ้

อบต.ดงลาน 

13. โครงการวางท่อ คสล. 
บ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าทีด่ ี

ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 60 เมตร เริ่มจากบ้าน
นายสุภาพ โคตะนติย์ ถึงบ้านแม่สขุ ศิลาเกต ุ

- 
 

- 
 

112,800 
บาท 

112,800 
บาท 

112,800 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 239.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 956.00 
ตารางเมตร และปรมิาณดินถมขยายคันทาง 
486.00ลูกบาศก์เมตร 
เริ่มจากบริเวณที่นางแดง  ซื่อจริง ถึงบริเวณที่
นายวีระชาติ  ค าหาญพล 
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบรหิารส่วน
ต าบลดงลานก าหนด 

- 
 

- 
 

110,900 
บาท 

110,900 
บาท 

110,900 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

15. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณที่นางบัวเรียน ทองตัน ถึงบริเวณที่
นานายบุญตา โคตะนิด ระยะทางประมาณ 45 
ม. เสาแรงต่ า จ านวน 1 ต้น 

- 
 

- 
 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ทางเข้าบ้านถึงถนนใหญ่ ร้อยเอ็ด – สารคาม  
15 โคมไฟ 

- 
 

- 
 

237,500
บาท 

237,500
บาท 

237,500
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสมบูรณ์ 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม. เริ่มต้นจากบ้านนาง
ธัญพร  วินทะไชย  ถึงที่นานางแสง วงษ์แสงโค้ง  

- 
 

- 
 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการติดตั ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บ้านเหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 
7 

เพื่อติดตั งในชุมชน
ป้องกันเหตุต่างๆใน
ชุมชน 

จ านวน 4 จุด 
จุดที่ 1บรเิวณสามแยกเสาสัญญาณ 
จุดที่ 2บรเิวณสามแยกหอพักทรัพย์มณ ี
จุดที่ 3บรเิวณสามแยกอพาร์ทเมน้ท์ฉัตรเงิน 
จุดที่ 4บรเิวณสามแยกหลังอู่รุ่งเรอืง 
ระยะทางประมาณ 1,090 เมตร 

- 
 

- 
 

180,800 
บาท 

180,800 
บาท 

180,800 
บาท 

เพื่อติดตั งในชุมชน
ป้องกันเหตุต่างๆ
ในชุมชน 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการติดตั ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
บ้านเอื ออาทร  หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั งในชุมชน
ป้องกันเหตุต่างๆใน
ชุมชน 

จ านวน 4 จุด 
จุดที่ 1บรเิวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ 
จุดที่ 2บรเิวณทางออกไปบ้านสนามม้า 
จุดที่ 3บรเิวณหน้าบ้านเลขท่ี 293/203 
จุดที่ 4บรเิวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า 
ระยะทางประมาณ 520 เมตร 

- 
 

- 
 

129,000 
บาท 

129,000 
บาท 

129,000 
บาท 

เพื่อติดตั งในชุมชน
ป้องกันเหตุต่างๆ
ในชุมชน 

 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 21 ตารางเมตร จากบ้าน 
นางบังอร พิชิตมาร ถึงบ้าน นายองอาจ สุวรรณ
โชติ 

- 
 

- 
 

37,800 
บาท 

37,800 
บาท 

37,800 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 25 ตารางเมตร จากบ้าน 
นางเข็มทอง ปาลอินทร์ ถึงบ้าน นางนิลาวรรณ 
ก าเนิดทองควง 

- 
 

- 
 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการหอกระจายขา่ว 
บ้านเอื ออาทร 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ข่าวสาร 

บ้านเอื ออาทร - 
 

- 
 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดร้ับ
ข่าวสาร 

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

ที่บ้านนายยรรยง ติดโรงนม  กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

- 
 

- 
 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านเหล่าสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จ านวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
197 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.04 
เมตร ช่วงที่ 3 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 27 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
1,520 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

489,100 
บาท 

489,100 
บาท 

489,100 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูบ้านลลีา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

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

- 
 

- 
 

746,400 
บาท 

746,400 
บาท 

746,400 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางล าไพร บุตรตะกะถึงท่ีนาย
นรินทร์ กระภูชัย กว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 

- 
 

- 
 

134,400 
บาท 

134,400 
บาท 

134,400 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางบังอร พิชิตมารถึงท่ีบ้านนาย
องอาจ สุวรรณโชติ กว้าง 3 ม. ยาว 21 ม. 

- 
 

- 
 

37,800 
บาท 

37,800 
บาท 

37,800 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเหลา่สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางเข็มทอง ปาลอินทร์ถึงที่บ้าน
นิลาวรรณ ก าเนดิแวงควง กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. 

- 
 

- 
 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

13. โครงการจดัซื อเก้าอี 
พลาสติก บ้านเอื ออาทร 

เพื่อใช้ในงานต่างๆ
ของชุมชน 

จ านวน 100 ตัว - 
 

- 
 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อใช้ในงานต่างๆ
ของชุมชน 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

14. โครงการก่อสร้างศูนย์ อสม. 
บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที ่7 

เพื่อให้ อสม. ไดม้ีที่
ท างานเป็นประจ า 

ศูนย์ อสม.ตั งไว้ตามหมู่บ้านให้ อสม.เข้าเวรยาม - 
 

- 
 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

เพื่อให้ อสม. ได้มีที่
ท างานเป็นประจ า 

อบต.ดงลาน 

15. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค บ้านเหล่า
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

จากหอพักเกศร ถึงร้านอาหารลานไท ระยะทาง
ประมาณ 60 เมตร 

- 
 

- 
 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

16. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านเหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
ช่วงที่ 1  ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 255.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรอืมีพื นที่ไมน่้อยกว่า 1,020.00 ตาราง
เมตร เริม่จากบริเวณทีน่ายมังกร  ยนต์ตระกูล ถึงบริเวณทีน่าย
มังกร  ยนต์ตระกูล 
ช่วงที่ 2  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 165.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรอืมีพื นที่ไมน่้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร 
เริ่มจากบรเิวณที่นายเฉลิมศกัดิ์  พชิิตมาร ถึงบริเวณที่ พ.ต.ท.
บรรเจดิ  ชมพูพฤกษ์ 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียดตามแบบที่
กรมทางหลวงชนบทก าหนด 

- 
 

- 
 

474,200 
บาท 

474,200 
บาท 

474,200 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

เริ่มต้นจากนางนริศรา รัตนพันธ์ ถงึบ้านนายสุปัค
ภักดีวุธ กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร 

- 
 

- 
 

171,000
บาท 

171,000
บาท 

171,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

18. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านเหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากนางนริศรา รัตนพันธ์ ถงึบ้านนายสุปัค
ภักดีวุธ จ านวน 3 ต้น 

- 
 

- 
 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

19. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหล่าสมบรูณ์  หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
ช่วงที่ 1  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 32.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ขา้งละ 0.20 เมตร
หรือมีพื นที่ไมน่้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายละคร จันทะเกิด ถึงบรเิวณบ้านนายละคร จันทะเกิด  
ช่วงที่ 2  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ขา้งละ 0.25 เมตร
หรือมีพื นที่ไมน่้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร เริ่มจากบรเิวณ
บ้านนายพงศ์พันธ ์ทอนศรีถึงบรเิวณหอพักณิชากร 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารสว่นต าบลดงลาน 

- 
 

- 
 

167,500 
บาท 

167,500 
บาท 

167,500 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 8  บ้านเกษตรส าราญ 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าฝาปิดคสล.บ้าน
เกษตรส าราญหมู่ที่ 8 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าที่
ด ี

เริ่มต้นจากบ้านนายสุดใจ  สาระผลถึงบ้าน นาย
ประพงษ์ นามเพ็ง ยาว 264 เมตร 

- 
 

- 
 

924,000
บาท 

924,000
บาท 

924,000
บาท 

เพื่อการสญัจร
ของประชาชนมี
ความสะดวก
และมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเกษตรส าราญ
หมู่ที่ 8 
 

เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายสมัย นาอ่อนถึงที่นาย
ช านาญ รักษาก้านตรงกว้าง 2.50 ม. ยาว 107 
ม.  

- 
 

- 
 

160,500
บาท 

160,500
บาท 

160,500
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านเกษตร
ส าราญหมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายหนเูพียร ลาภโพธิ์ชัยถึงที่นาย
ทวี สังฆะมณี กว้าง 4 ม. ยาว 246 ม. 

- 
 

- 
 

324,720
บาท 

324,720
บาท 

324,720
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเกษตรส าราญ
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากนายทวี สังฆะมณีถึงที่นายสุดใจ  สาระ
ผลกว้าง 3.50 ม. ยาว 640 ม.  

- 
 

- 
 

1,344,000
บาท 

1,344,000
บาท 

1,344,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านเกษตร
ส าราญหมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายสมดี  เรืองบญุถึงโรงงาน 
BON กว้าง 4 ม. ยาว 111 ม.  

- 
 

- 
 

146,520 
บาท 

146,520 
บาท 

146,520 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านเกษตรส าราญ
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากที่นานายต้อย พิมพาจนัทร์ถึงท่ีนานาย
ต้อย พิมพาจันทร์ ระยะทางประมาณ 240 ม. 
เสาแรงต่ า จ านวน 7 ต้น  

- 
 

- 
 

91,000
บาท 

91,000
บาท 

91,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านเกษตรส าราญ
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านอ้นถึงที่นางอ้อย รักษาก้านตรง
ระยะทางประมาณ 110 ม. เสาแรงต่ า จ านวน 
3 ต้น  

- 
 

- 
 

40,000
บาท 

40,000
บาท 

40,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 9  บ้านหนองจิกน้อย 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการวางท่อระบายน  า
บ้านหนองจิกน้อยหมู่ที่ 9 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมรีะบบระบายน  าที่
ด ี

เส้นกลางบ้าน (ช่างปัด) - 
 

- 
 

385,000 
บาท 

385,000 
บาท 

385,000 
บาท 

เพื่อการสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมรีะบบ
ระบายน  าทีด่ ี

อบต.ดงลาน 

2. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านหนองจิกน้อย  หมู่ที่ 
9  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 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 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,538ตร.ม. 

- 
 

- 
 

492,100 
บาท 

492,100 
บาท 

492,100 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพ ทอ
พรมเช็ดเท้า บ้านหนองจิก
น้อย  หมู่ที่ 9  

เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มมี
รายได้เพิ่มขึ น 

สมาชิกกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า - 
 

- 
 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อใหส้มาชิกใน
กลุ่มมรีายได้เพิ่มขึ น 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการเสรมิถนนบ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ซอย 4 ถึงบ้านนางแซง ผดุงเวียง - 
 

- 
 

118,800
บาท 

118,800
บาท 

118,800
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสันติสุข 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ซอย 6 ถึงบ้านนายอุดม ภาษ ี - 
 

- 
 

388,000 
บาท 

388,000 
บาท 

388,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการหอกระจายขา่ว 
บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 

บ้านสันตสิุข  
 

- 
 

- 
 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 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 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,538
ตร.ม. 

- 
 

- 
 

497,700 
บาท 

497,700 
บาท 

497,700 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านสันตสิุข  หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
ช่วงท่ี 1  ถนนกว้าง 2.50  เมตร ยาว 144 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร บริเวณซอย 4 ถึงบริเวณ
บ้านนางแซง  ผดุงเวียง 
ช่วงท่ี 2  ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 294.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,176.00 ตารางเมตร  
บริเวณซอย 6 ถึงบริเวณบ้านนายอุดม  ภาษี 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียด
ตามแบบท่ีกรมทางหลวงชนบทก าหนด 

- 
 

- 
 

481,700 
บาท 

481,700 
บาท 

481,700 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 



 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 11  บ้านต าแย 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านต าแย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ีสวน นางชวนพิศ เคหาบาล ถึงที่สวน นาย
อ าไพร รักษาก้านตง ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 275 เมตร 

- 
 

- 
 

660,000 
บาท 

660,000 
บาท 

660,000 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านต าแย หมู่ที่ 
11 

เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากทีส่วน นางบังอร เภสัชชา ถึงบ้าน นาย
โพธิ์ โชคชัย ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร 

- 
 

- 
 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บา้นต าแย หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้น นายชานนต์ โชคชัย ถึงบ้าน นางล า
ไพร พื นนวล ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร 

- 
 

- 
 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านต าแย หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้น นางบุษษา มงคลศาลา ถึงบ้าน นาง
ล าไพร พื นนวล ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร 

- 
 

- 
 

330,000 
บาท 

330,000 
บาท 

330,000 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านต าแย หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

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

- 
 

- 
 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

237,600 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

6. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
บ้านต าแย หมู่ที่ 11– 
บ้านเกษตรส าราญ หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4  เมตร 
ยาว 19 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,536ตร.ม. 
 

- 
 

- 
 

488,500 
บาท 

488,500 
บาท 

488,500 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านต าแย 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบา้นต าแย หมู่ที่ 11 ถึงสดุแนวเขต 
ต าบลดงลาน กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร 

- 
 

- 
 

1,072,500
บาท 

1,072,500
บาท 

1,072,500
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณทีน่านายสมเพียน เผ่าศิริ ถึงบริเวณที่
นายติ สุนทรจันทร์ระยะทางประมาณ 100 ม.เสา
แรงต่ า จ านวน 2 ต้น 

- 
 

- 
 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณทีน่ายสมัย วิสูงเร ถึงบริเวณที่นางพวง
เพชร เขตแวงควงระยะทางประมาณ 250 ม.เสา
แรงต่ า จ านวน 8 ต้น 

- 
 

- 
 

104,000 
บาท 

104,000 
บาท 

104,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บ้านหนองจิก หมู่
ที่ 12 

เพื่อระบายน  าในฤดฝูน กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 10.00 
เมตร จ านวน 3 จุด 
 

- 
 

- 
 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

เพื่อระบายน  าใน
ฤดูฝน 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

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

- 
 

- 
 

20,000
บาท 

20,000
บาท 

20,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน  า บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ 12 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน  าที่ดี 

เริ่มจากที่นายผาดโผน เผ่าศริิถึงท่ีนายพันธ์ เผ่าศริิ 
ยาว 240 เมตร 

- 
 

- 
 

456,000
บาท 

456,000
บาท 

456,000
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าที่ดี 

อบต.ดงลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 13  บ้านโคกสูง 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากบ้าน นายไพบูลย์ สมัฤทธ์ิรินทร์ ถึงบ้าน นาย
ประยุทธ ซื่อจริง ยาว 85 เมตร  กว้าง 4 เมตร 

- 
 

- 
 

112,220 
บาท 

112,220 
บาท 

112,220 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ี นางยศ ธนะพันธ์ ถึงที่ดิน นางส าเนียง ขจร
อนันต์ ยาว 50 เมตร 

- 
 

- 
 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากบ้านนายทอง ชรากาหมุด  ถึงบ้าน นาย
บัญชา เพ็ญศรี ยาว 150 เมตร 

- 
 

- 
 

360,000 
บาท 

360,000 
บาท 

360,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากบ้าน นางร าไพ ผ่องศาลา ถึงที่ดิน นาย
บัญญัติ สันดี ยาว 80 เมตร 

- 
 

- 
 

192,000 
บาท 

192,000 
บาท 

192,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากท่ีนา นางน้อม ตะธุงถึงที่นา นายหนูเตอืน ทุม
สิทธ์ิ  กว้าง 4 ม. ยาว 130 เมตร 

- 
 

- 
 

312,000 
บาท 

312,000 
บาท 

312,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จากบ้าน นางร าไพ ผ่องศาลาถึงที่สวนนางอัมพร  
รัตนตรัยวงศ์ ยาว 108 เมตร 

- 
 

- 
 

360,000 
บาท 

360,000 
บาท 

360,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  า บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
และมีระบบระบายน  าท่ีดี 

จากบ้าน นายไพบูลย์สมัฤทธ์รินทร์ ถึงบ้าน นาง
มิน อุ่นเจริญ ยาว 180 เมตร 

- 
 

- 
 

280,000 
บาท 

280,000 
บาท 

280,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

8. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  า บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

จากบ้านนาย สมุิตร นุชหรี  ถึงบ้าน นายประสิทธ์ิ 
อาษาขันธ์ ยาว 200 เมตร 

- 
 

- 
 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน  า บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 13 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

จากบ้าน นางสมจติ ค าสวสัดิ์ ถึงที่ ศพด.บ้านโคกสูง
ยาว 80 เมตร 

- 
 

- 
 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณที่นา นางสมจติร ค าสวัสดิ์ ถึงบริเวณที่
นา นางอัมพร รัตนตรัยวงศ์ระยะทางประมาณ 
265 ม.เสาแรงต่ า จ านวน 7 ต้น 

- 
 

- 
 

91,000 
บาท 

91,000 
บาท 

91,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จากบริเวณที่นา นายบัญฑิต สอนมณี ถึงบริเวณที่
นา นายนิรันดร์ซื่อจริงระยะทางประมาณ 200 ม.
เสาแรงต่ า จ านวน 8 ต้น 

- 
 

- 
 

104,000 
บาท 

104,000 
บาท 

104,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการขยายท่อประปา 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าอย่างท่ัวถึง 

จากบ้าน นายค ามาย อนันตา ถึงบ้าน นาย
จรูณอนันตา ยาว 400 เมตร 

- 
 

- 
 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น  าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

13. โครงการเสรมิผิวลูกรัง 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13  

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
น  าอย่างท่ัวถึง 

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

- 
 

- 
 

206,400 
บาท 

206,400 
บาท 

206,400 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น  าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

14. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายสนั่น ชรากาหมุดถึงที่นาย
บัณฑิต สอนมณี กว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. 

- 
 

- 
 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

15. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้าน น.ส. ลาวัลย์  พันธุ์เพลิงพฤกษ์ถึงที่
นายสนั่น ชรากาหมุดกว้าง 5 ม. ยาว 121 ม. 

- 
 

- 
 

109,600 
บาท 

109,600 
บาท 

109,600 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

16. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางบุญเลี ยง สุทธิประภาถึงบ้าน
นายบัญญตัิ สันดี กว้าง 4 ม. ยาว 84  ม. 

- 
 

- 
 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

17. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนางเลี ยม สันดีถึงบ้านนางทองเลี่ยม 
ชรากาหมุด กว้าง 4 ม. ยาว 84  ม. 

- 
 

- 
 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

18. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายบญัชา เพ็ญศรีถึงบ้านนายบุญ
สุข อนันตา กว้าง 4 ม. ยาว 107 ม. 

- 
 

- 
 

141,240 
บาท 

141,240 
บาท 

141,240 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

19. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพือ่ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายบญัชา เพ็ญศรีถึงบ้านนายหนู
เตือน ทุมสิทธ์ิ กว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. 

- 
 

- 
 

122,700 
บาท 

122,700 
บาท 

122,700 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

20. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายนคร  กิจพฤกษ์ ถึงบ้านนาย
สิริวัฒน์บัวพัฒน์ กว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. 

- 
 

- 
 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

112,200 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

21. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบ้านนายสุดใจ นันทะดถีึงบ้านนาย
บัญชา เพ็ญศรี กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. 

- 
 

- 
 

312,000
บาท 

312,000
บาท 

312,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

22. 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 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

อบต.ดงลาน 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

23. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น  าอย่างทั่วถึง 

จากท่ีนางสนิท พันเพลิงพฤกษ์ ถึงที่นายสุมิตร  
นุชหรี ระยะทางประมาณ 540 เมตร 

- 
 

- 
 

65,000 
บาท 

65,000 
บาท 

65,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น  าอย่าง
ทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

24. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น  าตัวยูก่ออิฐฉาบปูนเรยีบ 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 
 
 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

- ก่อสร้างรางระบายน  าตัวยูก่ออิฐฉาบปูนเรียบช่วง
ที่ 1 ระยะทาง 99.00 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน  า Ø  0.40 เมตร  จ านวน 2 
จุด ยาว 9.00 เมตรบริเวณบ้านนายไพบูลย์ 
สัมฤทธ์ิรินทร์ ถึงบริเวณที่นางอัมพร รัตนตรัยวงศ ์
ช่วงที ่2 ระยะทาง 97.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน  า (เดิม)  Ø 0.30 เมตร 
จ านวน 10 จดุ ยาว 77.00 เมตร และตัดถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน  า Ø 0.40 
เมตร ยาว 6.00 เมตร  
เริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธ์ิ  อาษาขันธ์  ถึง
บริเวณบา้นนายสมุิตร  นุชหร ี
พร้อมติดตั งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียด
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานก าหนด 

- 
 

- 
 

184,900 
บาท 

184,900 
บาท 

184,900 
บาท 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและมีระบบ
ระบายน  าท่ีดี 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา หมู่ที่ 14  บ้านหนองจิก 
1.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สะพาน  ทางเท้า  ทางระบายน  า  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
แยก ทล 23 – บ้านหนอง
ใหญ่   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน
กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,530ตร.ม. 

- 
 

- 
 

492,400 
บาท 

492,400 
บาท 

492,400 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ี น.ส. วิไลภรณ์  กิจมานะ ถึงที่นาย
สนธยา กัณยะพิลากว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร 

- 
 

- 
 

116,300
บาท 

116,300
บาท 

116,300
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการก่อสร้างขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

- ก่อสรา้งถนนลูกรัง จ านวน 5 ช่วง  ดังนี  
ช่วงที่ 1  ถนนกวา้ง 1.00 เมตร  ยาว 104.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 104.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2  ถนนกวา้ง 1.00 เมตร  ยาว 103.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 103.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 3 ถนนกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 4 ถนนกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 28.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 5  พื นที่รวม  50.00 ตารางเมตร 
เร่ิมจากบริเวณบ้านนางสังวาลย์  ศรีใส ถึงบริเวณที่
นางสาวบ าเพ็ญ  สดมพฤกษ์ 
รายละเอียดตามแบบทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
ก าหนด 

- 
 

- 
 

176,700
บาท 

176,700
บาท 

176,700
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

 

 

 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มจากที่นานายเฉลิม กิจมานะถึงที่นายบุญ
เรียน ศรหีนองจิกกว้าง 4 เมตร ยาว 825 
เมตร 

- 
 

- 
 

1,980,000 
บาท 

1,980,000 
บาท 

1,980,000 
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากที่นายทองอยู่ พระชั นนอก ถึงที่นาง
โปรย พวงพิลากว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร 

- 
 

- 
 

1,308,000
บาท 

1,308,000
บาท 

1,308,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากท่ีนางสมยั ศรีหนองจิกถึงที่นางปิ่น 
วิเศษวิสัย กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 

- 
 

- 
 

72,000
บาท 

72,000
บาท 

72,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

7. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

เริ่มต้นจากบรเิวณที่นานายอตัิ แสงงามถึงที่
บริเวณที่นางสาวสุวดี กิจมานะ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 320 เมตร 

- 
 

- 
 

64,000
บาท 

64,000
บาท 

64,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการขยายไฟฟ้า บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 14   

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบรเิวณที่นานายอตัิ แสงงามถึงที่
บริเวณที่นางสาวสุวดี กิจมานะ  
 

- 
 

- 
 

64,000
บาท 

64,000
บาท 

64,000
บาท 

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
1. ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา ต าบลดงลาน 
1.2  จัดให้มีและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในต าบลดง
ลาน 

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ภายในต าบลดงลาน - - 3,000,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

 

3,000,000 
บาท 

 

เพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบลดงลาน 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อยา่ง
เพียงพอ 

ภายในต าบลดงลาน - - 2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างเพียงพอ 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการขยายเขต
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีน  า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ภายในต าบลดงลาน - - 2,500,000
บาท 

2,500,000 
บาท 

2,500,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่บ้านมีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.ดงลาน 

4. น  ามัน เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนไป
ให้บริการประชาชนได้อย่าง
สะดวก 

อบต.ดงลาน - - 300,000
บาท 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

เพื่อให้รถสามารถ
ขับเคลื่อนให้บริการ
ประชาชนได ้

อบต.ดงลาน 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

จากบ้านหนองจิก 
หมู่ที่ 14 ถึงบ้านดง
ลาน หมู่ที่ 4 

- - 1,000,000
บาท 

1,000,000
บาท 

1,000,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

จากบ้านเกษตร
ส าราญ หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านโนนเมือง ต าบล
เหนือเมือง 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000
บาท 

1,000,000
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

จากบ้านปากทางบ้านโคกสูง
ถึงถนนมิตรภาพ 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรภายในหมู่บา้นทุก
หมู่บ้าน ต าบลดงลาน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

ภายในเขตต าบลดงลาน - - 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

9. โครงการขยายไหล่ทางทั ง 
ต าบลดงลาน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

ภายในเขตต าบลดงลาน - - 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการเสรมิผิวทางลาด
ยางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี 
ถนนภายในท่ีท างาน อบต.
ดงลาน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 
172 ม. หนา 0.04 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตร.
ม. พร้อมติดตั งป้ายโครงการ
มาตราฐาน 

- - 262,600 
บาท 

262,600 
บาท 

262,600 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-โนน
บ้านเก่าสาย A 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั งสองข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

11. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-โนน
บ้านเก่า สาย B 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

2,877,500 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-บ้าน
ดอนทราย สาย B 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

13. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านโคกสูง-บ้าน
โคกพิลา 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทั งสองข้าง ข้างละ 
0.50 เมตร 

- - 2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

2,877,500 
บาท 

 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

14. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนบ้านหนองจิก หมู่
ที่ 5 – หนองแวง 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั ง
สองข้าง ข้างละ 0.25 เมตร 

- - 2,165,500 
บาท 

 

2,165,500 
บาท 

 

2,165,500 
บาท 

 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

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

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 680 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.
ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั ง
สองข้าง ข้างละ 0.25 เมตร  

- - 1,937,000 
บาท 

1,937,000 
บาท 

1,937,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ น 

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,725 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,350ตร.ม.  

- - 10,000,000 
บาท 

 

10,000,000 
บาท 

 

10,000,000 
บาท 

 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
สะดวกสบายยิ่งขึ น 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
2.1  แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าต าบล 

ต าบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

อบต.ดง
ลาน 

2. โครงการจัดบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เพื่อจัดบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ต าบลดงลาน - - 100,000
บาท 

100,000
บาท 

100,000
บาท 

เพื่อจัดบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

อบต.ดง
ลาน 

3. โครงการปรับปรุงทิวทัศน์รอบ อบต 
ดงลาน 

เพื่อให้แลดูสวยงาม ต าบลดงลาน - - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

เพื่อให้แลดูสวยงาม อบต.ดง
ลาน 

4. โครงการจัดซื ออุปกรณ์การออก
ก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ต าบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต.ดง
ลาน 

5. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม 
บายศรีสมโภชพระสังกัจจายน์ฯ 

เพื่อสืบสานประเพณีของ
ไทย 

ต าบลดงลาน - - 5,000   
บาท 

5,000   
บาท 

5,000   
บาท 

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะ
เหวดฯ 

เพื่อสืบสานประเพณีของ
ไทย 

ต าบลดงลาน - - 5,000 
บาท 

5,000   
บาท 

5,000   
บาท 

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

7. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน  า
คืนเพ็งเส็งประทีป  

เพื่อสืบสานประเพณีของ
ไทย 

ต าบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

8. โครงการรับบริจาคโลหิตของอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ต้องการความช่วยเหลือ 

ต าบลดงลาน - - 4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

เพื่อสืบสานประเพณี
ของไทย 

อบต.ดง
ลาน 

 



 
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั นพื นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่งถึงและได้มาตราฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 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 

ต าบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เดก็เล็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อบต.ดง
ลาน 

2. โครงการอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 

ต าบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อบต.ดง
ลาน 

3. โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 150,000
บาท 

150,000
บาท 

150,000
บาท 

มีสถานที่ศึกษา
เล่าเรียน 

อบต.ดง
ลาน 

4. โครงการจัดอบรมผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสร้างผู้ดูแลเด็ก
เล็ก 

ผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ต าบลดงลาน 

- - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ดง
ลาน 

5. จัดซื อสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

จ านวน  4  แห่ง  หมู่
ที่  1,6,8,12 

- - 130,000 
บาท 

130,000 
บาท 

130,000 
บาท 

มีสถานที่ส าหรับ
อ่านหนังสือ 

อบต.ดง
ลาน 

6. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาขั น
พื นฐาน 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่
ประชาชน 

ต าบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ได้รับการศึกษาที่
เท่าเทียมกัน 

อบต.ดง
ลาน 

 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

7. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาขั น
พื นฐานโรงเรียนบ้านหนอง
จิก 

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
เรียนการสอนที่ดี 

โรงเรียนบ้านหนอง
จิก-โคกสูง 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
การเรียนการสอน
ที่ด ี

อบต.ดง
ลาน 

8. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาขั น
พื นฐานโรงเรียนบ้านดงลาน 

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
เรียนการสอนที่ดี 

โรงเรียนบ้านดง
ลาน 

- - 150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
การเรียนการสอน
ที่ด ี

อบต.ดง
ลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาสามารถตอบสนองและสอดคล้องต่อการด ารงชีวิตและวิถีชุมชนได้อย่างมีความสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

1. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ต าบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ต าบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อบต.ดงลาน 

๓. โครงการอบรมจรยิธรรมเยาวชนต าบลดง

ลาน 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ต าบลดงลาน - - ๕0,000 
บาท 

๕0,000 
บาท 

๕0,000 
บาท 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อบต.ดงลาน 

๔. โครงการเด็กไทยโตมาไมโ่กง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

ต าบลดงลาน - - 1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กแล
เยาวชน 

อบต.ดงลาน 

๕. โครงการเด็กและเยาวชนไทย หัวใจใส
สะอาดหา่งไกลยาเสพติด 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

ต าบลดงลาน - - 1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

1๐0,000 
บาท 

เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กแล
เยาวชน 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑต์้านโกง 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้อันเป็นการปลูก
จิตส านึกและการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี ต าบล
ดงลาน 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อใช้เป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้อันเป็นการ
ปลูกจิตส านึกและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

อบต.ดงลาน 

 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

7. โครงการจัดงานประเพณีนมัสการพระ
พุทธนวราชศรีธงชัย (หลวงพ่อชุ่มเย็น)
บ าเพ็ญบารมี  รักษาศีลและปฏิบัติ
ธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   
- จัดท าป้ายตามโครงการ จ านวน ๒ 
ป้าย 
- ป้าย ขนาด ๓๑๒ ซม. จ านวน 
๖,๐๐๐ บาท 
- ป้าย ขนาด ๓๑๒ ซม. จ านวน 

๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อม
ประดับตกแต่งสถานท่ีจัดงานจ านวน 
20,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื อน  าด่ืมและน  าแข็งส าหรับผู้
มาร่วมงานจ านวน 15,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน จ านวน 6,๐๐๐ บาท 

เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
เด็กและเยาวชนในการเข้าวดั
ปฏิบัติธรรมและห่างไกลจาก
ยาเสพตดิทั งปวง 

ต าบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและเกดิ
ความสามัคคี และ
เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.1  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพแกประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ 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 

จ านวน  14  กลุ่ม - - 120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

2. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปุ๋ยสด
ในนา ข้าว/ถั่วพุ่ม/ถั่วพร้า/ถั่วเขยีว 

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน จ านวน  1  กลุ่ม - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

3. โครงการจดัซื อเครื่องคัดกรองเมลด็
พันธุ์ข้าว  ศูนย์ข้าวชุมชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในต าบล
ดงลาน 

บ้านหนองจิก หมู่ 14 - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

4. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ การผลติ
ดอกไม้จากผ้าใยบัว 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในต าบล
ดงลาน 

จ านวน  1  กลุ่ม ใน
เขตต าบลดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

5. โครงการจดัซื อเครื่องจักร
อุตสาหกรรม ส าหรับกลุ่มตัดเย็บผา้
ห่ม,ผ้านวม,กระเป๋า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในต าบล
ดงลาน 

บ้านหนองจิก หมู่ 14 - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิมีรายได ้

อบต.ดงลาน 

6. โครงการประมงโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจกิ-
โคกสูง กับโรงเรียนบ้านดงลาน 

บ้านหนองจิก หมู่ 
14 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อส่งเสริมอาหาร
กลางวนันกัเรียน รร. 
บ้านหนองจิก-โคกสูง 
กับ รร. ดงลาน 

อบต.ดง
ลาน 

7. โครงการสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีได้
ใช้ประโยชน์จากโครงการนี  

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นที่ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี  

อบต.ดงลาน 

8. โครงการเปิดโรงเรียนเกษตรกรของ
ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมี
อาชีพเสริม 

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื นที่มีอาชีพ
เสรมิ 

อบต.ดงลาน 

 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

9. โครงการต่อยอดศูนย์ซ่อม
สร้าง หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่มี
อาชีพเสริม 

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื นที่มีอาชีพ
เสรมิ 

อบต.ดง
ลาน 

10. โครงการต่อยอดธนาคารข้าว
ประจ า บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 ต.ดงลาน 

เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่มี
อาชีพเสริม 

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 
14 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื นที่มีอาชีพ
เสรมิ 

อบต.ดง
ลาน 

11. โครงการสนับสนุน-ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพการเลี ยงไก่บ้านไว้
กินและจ าหน่าย หมู่ที่ 1 

ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ น
และลดรายจ่ายในการ
บริโภค 

บ้านสนามม้า หมู่ที่ 
1 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

มีรายได้และลด
รายจ่าย 

อบต.ดง
ลาน 

12. โครงการเงินอุดหนุนโครงการ
เลี ยงปลาเพื่อน้องให้ท้องอิ่ม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการเลี ยงปลา 

โรงเรียนบ้านหนอง
จิกโคกสูง 

- - 20,700 
บาท 

20,700 
บาท 

20,700 
บาท 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ักการ
เลี ยงปลา 

อบต.ดง
ลาน 

13. โครงการปลูกข้าวหอมมะลิ ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ น
และลดรายจ่ายในการ
บริโภค 

ภายในเขตต าบลดง
ลาน 

- - 700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ นและลด
รายจ่ายในการ
บริโภค 

อบต.ดง
ลาน 

14. โครงการปลูกมันส าปะหลัง ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ น
และลดรายจ่ายในการ
บริโภค 

ภายในเขตต าบลดง
ลาน 

- - 700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ นและลด
รายจ่ายในการ
บริโภค 

อบต.ดง
ลาน 

 
 
 



 
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
5.1  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง 

อบต.ดงลาน 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เป็นหมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

อบต.ดงลาน 

5. โครงการอบรม  อปพร. เพื่ออบรม อปพร. เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

สร้างความเข้มแข็ง
ในการปฏิบัติงาน 

อบต.ดงลาน 

6. โครงการอุดหนุนกีฬาเยาวชน
ต าบลดงลาน 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 100,000 
บาท 

 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

อบต.ดงลาน 

7. โครงการช่วยเหลือเบี ยยังชีพผู้
พิการ,ผูสู้งอายุ,ผู้ป่วยเอดส,์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อให้ประชาชนเหล่านี มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 200,000 
บาท 

 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

ประชาชนเหล่านี มี
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

อบต.ดงลาน 

8. โครงการอาหารสะอาดปลอดภยั เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ น 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

อบต.ดงลาน 

 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

9. โครงการติดตั งกล้อง CCTV 
จ านวน 20 จดุ ในพื นที่ต าบลดง
ลาน 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อบต.ดงลาน 

10. โครงการอุดหนุนกีฬาท้องที่ 
ท้องถิ่น ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนได้อยู่หา่งไกล
ยาเสพตดิ 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 
 

อบต.ดงลาน 

11. โครงการชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว
สนับสนุนความมั่นคง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื นท่ี
ได้รับความปลอดภัย 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ประชาชนในเขต
พื นที่ได้รับความ
ปลอดภัย 

อบต.ดงลาน 

12. โครงการบริหารจัดการข้อมูลยา
เสพติดฯ 

เพื่อให้ประชาชนได้อยู่หา่งไกล
ยาเสพตดิ 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท- 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ประชาชนอยู่
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.ดงลาน 

13. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 25 ตาสับปะรด 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื นท่ี
ได้รับความรูม้ากขึ น 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ประชาชนในเขต
พื นที่ได้รับความรู้
มากขึ น 

อบต.ดงลาน 

14. โครงการอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื นท่ี
ได้รับความรูม้ากขึ น 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ประชาชนในเขต
พื นที่ได้รับความรู้
มากขึ น 

อบต.ดงลาน 

15. โครงการตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. 
จ านวน 30 ชุด 

เพื่อให้ อปพร. ประจ าต าบลมี
ชุดแต่งกายสุภาพ 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

เพื่อให้ อปพร. 
ประจ าต าบลมีชุด
แต่งกายสุภาพ 

อบต.ดงลาน 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
16. โครงการสายตรวจร่วม

ป้องกันอาชญากรรม 
 

เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการออกตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบรอ้ยและเป็นผู้ช่วยเหลอืเจ้า
พนักงานในการป้องกนัปราบปรามผูก้ระท าผิด 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.ดงลาน 

17. โครงการพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น ได้รับทราบถึง
สาเหตุปัญหายาเสพติดให้โทษและปัญหา
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ประชาชนสามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ ส่งผลให้
ประชาชน ด าเนินชวีิต
อย่างปกติสุข 

อบต.ดงลาน 

18. โครงการโรงเรยีนสีขาว 
(ปลอดยาเสพตดิ) 

เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในต าบลดง
ลานปลอดยาเสพติด และนักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้ 

ทุกโรงเรียนในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
และสามารถปอ้งกัน
ตนเองจากยาเสพติดได ้

อบต.ดงลาน 

19. โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการคา้ยาเสพติดจาก
ผู้ค้ายาเสพตดิรายย่อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

เพื่อลดปัญหาการคา้
ยาเสพตดิจากผู้ค้า
ยาเสพตดิรายย่อย
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

อบต.ดงลาน 

20. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การป้องกันการค้ามนุษย์
และหยดุยั งการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

เพื่อสนองตอบนโยบายด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายใน 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

เพื่อสนองตอบ
นโยบายดา้นการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงภายใน 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

21. โครงการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฯ 

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้
อย่างยั่งยืน 

อบต.ดงลาน 

22. โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้
ติดยาเสพติดฯ และการฝึก
อาชีพ 
 

เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ลด ละ 
เลิกยาเสพติด ตลอดจนมกีาร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถกลับไปด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด ลด ละ เลิกยาเสพติด 
ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยา่งเหมาะสม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถกลับไปด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
สุข 

อบต.ดงลาน 

23. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ 

 

เพื่อให้ค าปรึกษาหรือแนะน า
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ขอรับความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆให้กับประชาชนท่ีมา
ติดต่อ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื นที่อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน ๑๔  
แห่ง 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับ
ความช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆให้กับประชาชน
ที่มาติดต่อ 

อบต.ดงลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี พ.ศ.2561 – 2565 
5.2. มุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. จัดซื อรถตรวจการณ์
เคลื่อนที่เร็ว เครื่องยนต์ 
2,500 ซีซี  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ประชาชนในต าบลจะได้รับความ
ช่วยเหลือเร็วขึ น 

- - 1,200,000 
บาท 

1,200,000 
บาท 

1,200,000 
บาท 

ประชาชนในต าบล
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

อบต.ดงลาน 

2. จัดซื อรถขยะมูลฝอยชนิดอัด
ท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ ความจุ 
8 (ลบ.ม.) เครื่องยนต์ ไม่
น้อยกว่า 15 แรงมา้  

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามสะอาดใน
ต าบล 

ประชาชนในต าบลจะได้รับความ
สะอาดในหมู่บ้านและภายใน
ต าบล 

- - 2,300,000 
บาท 

2,300,000 
บาท 

2,300,000 
บาท 

ประชาชนในต าบล
ได้รับความสะดวกใน
การจัดเก็บขยะ
รวดเร็วขึ น 

อบต.ดงลาน 

3. โครงการส่งเสริม
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมงานทางด้าน
สาธารณสุข 

ในเขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 112,500 
บาท 

112,500 
บาท 

112,500 
บาท 

เพื่อส่งเสริมงาน
ทางด้านสาธารณสุข 

อบต.ดงลาน 

4. โครงการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยและ
เครือข่ายบริการสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย 

ในเขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เพื่อส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย 

อบต.ดงลาน 

5. โครงการป้องกัน
โรคติดต่อ 

เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ในเขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ควบคุมโรคติดต่อ อบต.ดงลาน 

6. โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกนัโรคพิษสุนัข
บ้า 
 

ในเขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

อบต.ดงลาน 

7. จัดอบรมและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ ในเขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 36,000 
บาท 

36,000 
บาท 

36,000 
บาท 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรค
เอดส ์

อบต.ดงลาน 



8. โครงการพัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 

ต าบลดงลาน - - 75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุข 

อบต.ดงลาน 

9. 
 

 

โครงการหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีการส่งเสรมิสุขภาพ 

เขตต าบลดงลาน - - 15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

ศูนย์พัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

อบต.ดงลาน 
 

10. โครงการพัฒนาคณุภาพผู้น า เพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน/
หมู่บ้าน 

เขตต าบลดงลาน - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

อสม. มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

อบต.ดงลาน 

11. ก่อสร้างศูนย์ อปพร. ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.50 
เมตร 

ประชาชนในต าบลจะได้
ติดต่องานได้สะดวกตดิต่อ
งาน 

เจ้าหน้าท่ีป้องกันภัยจะ
ได้มีห้องป้องกันภัย 

- - 75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

75,000 
บาท 

ประชาชนในต าบลจะ
ได้รับความสะดวกใน
การติดต่องาน 

อบต.ดงลาน 
 

12. ก่อสร้างเสาสญัญาณวิทยุ 
ความสูง  15.00  เมตร 

รักษาความปลอดภัยในเขต
พื นที่  อบต. 

เจ้าหน้าท่ีป้องกันภัยจะ
ได้มีห้องป้องกันภัย 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เจ้าหน้าที่จะได้รับความ
สะดวกในการรับวิทยจุาก
สื่อต่างๆ 

อบต.ดงลาน 

13. ก่อสร้างประตูรั ว อบต. ความ
ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร 
จ านวน 2 บาน 

รักษาความปลอดภัยในเขต
พื นที่  อบต. 

นอกเวลาราชการจะได้
ไม่มีบุคคลภายนอกเข้า
มาในเขตพื นที่ อบต. 

- - 60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ อบต. 

อบต.ดงลาน 
 

14. จัดท าโครงป้ายเหล็กขนาด 
๓×๖ เมตร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

15. ก่อสร้างรั ว อบต.ดงลาน 
ความยาว 410 เมตร 

รักษาความปลอดภัยในเขต
พื นที่ อบต. 

นอกเวลาราชการจะได้
ไม่มีบุคคลภายนอกเข้า
มาในเขตพื นที่ อบต. 

- - 495,000 
บาท 

495,000 
บาท 

495,000 
 

ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ อบต 

อบต.ดงลาน 

16. ก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท าการ 
อบต.ดงลาน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

ประชาชนมาตดิต่องานจะ
ได้มีที่จอดรถเพียงพอ 

อบต.ดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ประชาชนมาตดิต่อ
งานจะไดม้ีที่จอดรถ
เพียงพอ 

อบต.ดงลาน 

17. ปรับปรุงทัศนียภาพสระ อบต.ดง
ลาน ยาว 41 เมตร กว้าง 44 
เมตร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 



18. โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น 
หมู่ที่ 3,4,8 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 5,000,000 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

19. โครงการขุดลอกหนองจิก เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

20. โครงการขุดลอกโนนบ้านเก่า เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

21. โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

22. โครงการขุดลอกล าห้วยเหนือ เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

23. โครงการขุดลอกหนองน  าโคก
ดอนขม x 16.056 y 
103.555  2 ไร่  ลึก 1 ม. 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
3,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

24. โครงการขุดลอกหนองน  า
สาธารณะข้างป่าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

25. โครงการจดัซื อรถ
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑ คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

26. โครงการจดัซื อรถมอเตอรไ์ซด์ 
จ านวน ๒ คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

27. โครงการจดัซื อแบตเตอรี่
ส ารองของกล้องถ่ายรูป 
จ านวน 1  อัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

28. โครงการจดัซื อล าโพงเคลื่อนที่  เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

29. โครงการจดัซื อเครื่องพิมพ์ดีด 
จ านวน ๑ เครื่อง  
 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 



 
 
 
 

30. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐.๐๐ ม. 

- - 1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

31. ซื อท่ีดินเพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองจิก 
๒ ไร ่

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองจิก 

- - 222,926 
บาท 

222,926 
บาท 

222,926 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

32. ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

33. สร้างห้องน  าเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงลาน 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

34. โครงการปรับปรุงอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอื ออาทร 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

35. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกสูง 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

36. โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ อบต ดงลาน 
ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๔ ม. 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - ๒๐,๘00 
บาท 

๒๐,๘00 
บาท 

๒๐,๘00 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

37. โครงการรถเข็นของผู้พิการ 
จ านวน ๑ คัน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย หมู่ที่ ๙ - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

38. จัดซื อเครื่องตดัหญา้แบบข้อ
แข็ง จ านวน ๒ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

39. จัดซื อเครื่องตดัหญา้แบบล้อ
จักรยาน จ านวน ๒ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 



40 โครงการกิจกรรมสรา้ง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

41 โครงการจดัซื อเตาเผาขยะ เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 5,000,000 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

42 โครงการจดัซื อเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน  4  เครื่อง 

เพื่อจัดหาเครื่องมือใช้ในการ
ควบคุมโรค ให้เพียงพอ ตอ่การ
ใช้งาน 

อบต.ดงลาน - - 380,000 
บาท 

380,000 
บาท 

380,000 
บาท 

การควบคุมโรคใน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

อบต.ดง
ลาน 

43 โครงการค่าเช่าท่ีทิ งขยะ เพื่อสร้างโรงก าจัดขยะ นายจันทร์ นุศาสตรเ์ลิศ 
โฉนดเลขท่ี 82580 
จ านวน 2 ไร่ 3 งาน 

- - 120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

เพื่อสร้างโรงก าจัด
ขยะ 

อบต.ดง
ลาน 

44 โครงการอบต. ห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม 

ข้าราชการประชาชนท่ี
สนใจ ในพื นท่ีต าบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการดูแล
สุขภาพท่ีถูกวิธี 

อบต.ดง
ลาน 

45 โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

เพื่อพัฒนามาตรฐานด้าน
สุขภิบาลอาหาร 

ร้านค้า,บริษัท,หน่วยงาน
ราชการในพื นท่ีต าบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการประเมิน
มาตรฐาน 

อบต.ดง
ลาน 

46 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลดง
ลาน 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ
ของกองทุน 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

- - 350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

กองทุนมีการด าเนิน
กิจกรรมตามเกณฑ ์

อบต.ดง
ลาน 

47 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อจัดตั งชมรมทูบีนมัเบอร์
วัน 

ชุมชน,บริษัท,หน่วยงาน
ราชการในพื นท่ีต าบลดง
ลาน 

- - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

มีการจัดตั งชมรม อบต.ดง
ลาน 

48. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ให้ถูกหลักสุขาภบิาล 

เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้ได้
มาตรฐานเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้
ใช้โรงอาหารที่มีมาตรฐาน 
 
 

โรงอาหาร อบต.ดงลาน - - 70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

โรงอาหารไดร้ับการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน 

อบต.ดง
ลาน 



 
 
 
 

4๙. โครงการปรับปรุงระบบโสต
ของห้องประชุม 

เพื่อความสะดวกในการ
ฝึกอบรม/ประชุมสัมนา 

ห้องประชุม อบต. - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ห้องประชุมมีเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและสะดวกใน
การใช้งาน 

อบต.ดง
ลาน 

50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานฯ (OD) 

เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 

ข้าราชการพนักงาน 
อบต.ดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

องค์กรได้รับการ
พัฒนา 

อบต.ดง
ลาน 

51. โครงการคุม้ครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริม กิจกรรมด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

กลุ่มผูดู้แลสุขภาพ
ประชาชน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบต.ดง
ลาน 

52. โครงการจดัซื อตู้คอน
เทรนเนอร ์

เพื่อจัดเก็บวัสดุและสิ่ง
อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

ตู้คอนเทรนเนอร์ ๑ ตู ้ - - 60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

มีพื นที่จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ
และปลอดภยั 

อบต.ดง
ลาน 

53. โครงการส านักงานสีเขยีว เพื่อปลูกต้นไม้ในรอบบรเิวณ
เพื่อความร่มรื่น 

อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

พื นที่มีความร่มรื่น 
สวยงาม เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

อบต.ดง
ลาน 

54. โครงการผักปลอดสารอาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อจัดท าสวนครัวออร์แก
นิค 

๑ แห่ง - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

มีสวนครัวท่ี
ด าเนินการด้วย
กิจกรรมอินทรยี ์

อบต.ดง
ลาน 

55. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนางานผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสุขภาพชุมชน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ต่อไปได ้

อบต.ดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้ 

อบต.ดง
ลาน 

56. โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ต่อเติมอาคาร ศพ.ด.
บ้านเอื ออาทร พื นที่ 67 
ตร.ม. พร้อมติดตั งป้าย
โครงการ 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 



57. โครงการก่อสร้างรั ว ศพ.ด.
หมู่บ้านเอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย กว้าง 2 ม. ยาว 152 
ม. 

- - 456,000 
บาท 

456,000 
บาท 

456,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

58. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงลาน 

- - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

5๙. จัดซื อเครื่องโปรเจคเตอร์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

60. จัดซื อตู้เย็น จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - ๑0,000 
บาท 

๑0,000 
บาท 

๑0,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

61. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัย
อันควร 

ภายในเขตต าบลดงลาน - - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น
ก่อนวัยอันควร 

อบต.ดง
ลาน 

6๒. โครงการจดัซื อครภุัณฑ์ป้าย
จราจรตามแบบของกรมทาง
หลวงชนบท (ป้ายเตือน) 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

6๓. จัดซื อสายดับเพลิง  ๑.5 นิ ว   เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - 10,๐๐๐ 
บาท 

10,๐๐๐ 
บาท 

10,๐๐๐ 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

6๔. จัดซื อท่อแยก  ๓  ทาง  
๒.๕”  จ านวน  ๑  ตัว 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - ๑๒,๙00 
บาท 

๑๒,๙00 
บาท 

๑๒,๙00 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

6๕. โครงการขยายห้องป้องกัน 
อบต.ดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - 162,000 
บาท 

162,000 
บาท 

162,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 



6๖. โครงการจดัซื อกระจกโค้ง 
ขนาดใหญ่  จ านวน  ๖  ตัว 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - 80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

6๗. โครงการจดัซื อรถดบัเพลิง
ขนาดเล็ก  จ านวน  ๑  คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - ๒,๕00,000 

บาท 
๒,๕00,000 

บาท 
๒,๕00,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

6๘. โครงการจดัซื อโตะ๊ระดับ 
จ านวน  ๑  โต๊ะ 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ภายในเขตต าบลดงลาน - - ๗,000 
บาท 

๗,000 
บาท 

๗,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

6๙. โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอื ออาทร 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

70 โครงการจดัซื อเลื่อยโซย่นต์  
จ านวน  1  ตัว 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ป้องกันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน 

- - 19,000 
บาท 

19,000 
บาท 

19,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

71 โครงการจดัซื อสายส่งน  า
ดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ ว ยาว 
20 เมตร สีแดง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ป้องกันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน 

- - 9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

72 โครงการจดัซื อโตะ๊ท างาน
ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี  

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ป้องกันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน 

- - 3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

73. โครงการจดัซื อชุดจับต่อแตน เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ป้องกันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน 

- - 5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

7๔. โครงการจดัซื อ
เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
24,000  บีทียู  จ านวน 2
เครื่อง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ป้องกันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน 

- - 64,800 
บาท 

64,800 
บาท 

64,800 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 



 
 
 

7๕. โครงการจดัซื อรองเท้า
ดับเพลิง  จ านวน  2  คู ่

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ป้องกันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน 

- - 5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

76. โครงการจดัซื อรถกระบะ 
จ านวน ๑ คัน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
1,000,000 

บาท 
เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

77. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. 
พร้อมติดตั งป้าย
โครงการมาตรฐาน 

- - 768,000 
บาท 

768,000 
บาท 

768,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

78. โครงการต่อเติมอาคารห้อง
กองคลัง อบต.ดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย กว้าง 5 ม. ยาว 11 ม. 
พร้อมติดตั งป้าย
โครงการมาตรฐาน 

- - 467,500 
บาท 

467,500 
บาท 

467,500 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

79. โครงการจดัซื อพัดลม ศพ.ด 
เอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย โรงอาหาร จ านวน ๔ 
ตัว 

- - 8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

80. โครงการปรับปรุงรั ว ศพด. 
บ้านโคกสูง   

เพือ่เพิ่มประโยชน์ใช้สอย ศพด.บ้านโคกสูง - - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

81. โครงการสร้างโรงอาหาร 
ศพด.บ้านโคกสูง  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศพด.บ้านโคกสูง - - 350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

350,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

82. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล
ดงลาน 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

83. โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล
ดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 



 

๘4. โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล
ดงลาน 

- - 250,000 
บาท 

250,000 
บาท 

250,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

๘5. โครงการจดัตั งกองทุนขยะ
สะสมเงินคุ้มครองสุขภาพ
ต าบลดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล
ดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

86. โครงการจดัสร้างห้องเก็บ
วัสดุ/อุปกรณ์ควบคุมโรค 

เพื่อให้มี สถานท่ีจัดเก็บ
วัสดุ/อุปกรณ ์

ปรับปรุงโรงจอดรถให้
เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ห้อง 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ความเป็นสัดส่วนและ
ความปลอดภยัในการ
จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ 

อบต.ดง
ลาน 

87. โครงการห้องครัวสาธิต ตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

เพื่อจัดท าครัวสาธิต ให้
เป็นตัวอย่างในการ
สุขาภิบาลอาหาร 
(Food Sanitation) 

ปรับปรุงโรงอาหารให้มี 
ห้องครัวที่ถูกสุขาภิบาล
อาหาร  
(Food Sanitation) เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อใช้ประกอบการ
ฝึกอบรมและเป็น
แหล่งเรียนรู ้

อบต.ดง
ลาน 

88. โครงการจัดซื อถังเคมี
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุที่อาจเกดิขึ น
จากอัคคีภัย 

อบต.ดงลาน - - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ นจาก
อัคคีภัย 

อบต.ดง
ลาน 

89. โครงการจดัซื อเรืออลูมิเนยีม
ท้องแบน 

เพื่อได้ออกช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงน  าท่วม 

ขนาดยาว 4.35 ม. กว้าง 
1.60 ม. สูง 0.40 ม. 
เครื่องยนต์ 30 แรงม้า 2 
จังหวะ(สตารท์ไฟฟ้าพร้อมชุด
พวงมาลัย)เทรลเลอร์ลากจูงสี
น  ามัน 

- - 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

เพื่อได้ออก
ช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงน  าท่วม 

อบต.ดง
ลาน 

90. โครงการจัดซื อ
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 

เพื่อให้พนักงานใช้งาน
อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ านวน 2 ตัว ขนาด 
36,000 บีทียู กองคลัง 
อบต.ดงลาน 

- - 110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

110,800 
บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 



โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา การบริหาร การเมือง และการปกครอง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. จัดซื อวัสดุส านักงาน เพ่ือจัดซื อวัสดุส านักงาน เขตพื นที่ในต าบล
ดงลาน 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

มีวัสดสุ านักงานใช้
อย่างเพียงพอ 

อบต.ดง
ลาน 

2. โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล
เพ่ือประชาชน 

บริการอินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน 

เขตพื นที่ในต าบล
ดงลาน 

- - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ได้รับรู้ข่าวสารทาง
อินเตอร์เนต็ 

อบต.ดง
ลาน 

3. โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน 

เขตพื นที่ในต าบล
ดงลาน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน 

อบต.ดง
ลาน 

4. โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

เขตต าบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

งานดีและมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ดง
ลาน 

5. โครงการฝึกอบรมข้าราชการ 
ส.อบต. 

เพื่อให้ข้าราชการภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เขตต าบลดงลาน - - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

ข้าราชการ ส.อบต. 
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ดง
ลาน 

 6. โครงการตรวจเยี่ยมประชาชน เพ่ือรับทราบปัญหาของ
ประชาชน 

เขตต าบลดงลาน - - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

ได้รู้ปญัหาของ
ประชาชน 

อบต.ดง
ลาน 

7. โครงการศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

เพ่ือรับรู้ปัญหาของ
ประชาชน 

เขตต าบลดงลาน - - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

แก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

อบต.ดง
ลาน 

8. โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือจัดให้มีที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 
 

เขตพื นที่ในต าบล
ดงลาน 

- - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

มีที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน 

อบต.ดง
ลาน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

9. โครงการประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

เพื่อรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ 
อบต. 

เขตพื นท่ีในต าบลดง
ลาน 

- - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

รับรู้ข้อมลูข่าวสารของ 
อบต. 

อบต.ดง
ลาน 

10. โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องปริ นจ านวน 5  ชุด 

เพื่อให้พนักงานใช้งานอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน 

- - 150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้งานอย่าง
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

อบต.ดง
ลาน 

11. โครงการจดัซื อแอร์ในส านักงาน 
จ านวน  5  ชุด 

เพื่อใหพ้นักงานใช้งานอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน 

- - 200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

200,000 
บาท 

เพื่อให้พนกังานใช้งานอย่าง
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

อบต.ดง
ลาน 

12. โครงการจดัซื อโตะ๊ครภุัณฑ์
ส านักงาน และครุภณัฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย ์

เพื่อใหพ้นักงานใช้งานอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงลานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  4 ศูนย ์

- - 300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้งานอย่าง
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

อบต.ดง
ลาน 

13. โครงการจดัซื อครภุัณฑ์เครื่อง
ขยายเสยีงพร้อมสาย,ฮอล์น 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสาร 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน 

- - 300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสาร 

อบต.ดง
ลาน 

14. ติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองจิก 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองจิก 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

15. ติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงลาน 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

16. ติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอื ออาทร 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

17. ติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกสูง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสูง 

- - 20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 

18. โครงการติดตั งแอร์ ๔ ตัว เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย อบต.ดงลาน - - 80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดง
ลาน 



 

 
 
 
 

19. ติดตั งแอร์ ๓ ตัว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองจิก 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองจิก 

- - 60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

60,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

20. ติดตั งแอร์ ๕ ตัว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงลาน 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงลาน 

- - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

21. ติดตั งแอร์ ๔ ตัว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเอื ออาทร 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอื ออาทร 

- - 80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

22. ติดตั งแอร์ ๔ ตัว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกสูง 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสูง 

- - 80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

23. โครงการจดัซื อพัดลมตดิเพดาน 
จ านวน 20 ตัว 

เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

24. โครงการจดัซื อมิเตอร ์ เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้สอย เขตพื นท่ีต าบลดงลาน - - 80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์ใช้
สอย 

อบต.ดงลาน 

25. โครงการจดัซื อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 
(รัชกาลที่ ๑๐) 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
และร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและถวายเป็น
ราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองจิก,ดงลาน,
โคกสูง,บ้านเอื อฯ
,อบต.ดงลาน จ านวน 
๕ ซุ้ม 

- - ๕00,000 
บาท 

๕00,000 
บาท 

๕00,000 
บาท 

เพื่อให้ประชาชนได้
ลงนามถวายอาลยั 

อบต.ดงลาน 

26. โครงการจดัซื อโน๊ตบุ๊ค  จ านวน 
5  เครื่อง 

เพื่อให้พนักงานใช้งาน
อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลดง
ลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เพื่อใหพ้นักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดงลาน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

27. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลให้
ชุมชนได้ด าเนินการด้วย
ตัวเองตามแนวทางที่สั่ง
การ 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 280,000 
บาท 

280,000 
บาท 

280,000 
บาท 

เพื่อด าเนินการตาม
แนวทาง
พระราชด าร ิ

อบต.ดงลาน 

28. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ สตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนในการ
ขับเคลื่อนโครงการให้
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองหรือ
อบต.ด าเนินการเอง ใน
การด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(ตามรายงานจ านวน
สัตว์) 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

จ านวนสัตว์ควบคมุ
ได้รับวัคซีน
ครอบคลมุ 

-ปศุสัตว์
อ าเภอ 
-อบต.ดง
ลาน 

29. โครงการเงินอุดหนุนส ารวจ
ข้อมูลสตัว์ตามเคลื่อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

เพื่อส ารวจข้อมลูสตัว ์ ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลดงลาน 

- - 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เพื่อส ารวจเป็น
ฐานข้อมูลสตัว์ควบคุม 
ตาม พรบ.พิษสุนัขบ้าน 

-ปศุสัตว์
อ าเภอ 
-อบต.ดง
ลาน 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.256๕ 

30.  โครงการจัดซื อโต๊ะ ท างาน 
ระดับ 3-6  พร้อมเก้าอี     
จ านวน  5  ชุด 

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

31.  โครงการจัดซื อเก้าอี 
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
จ านวน  20 ตัว 

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

32.  โครงการจัดซื อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี   
จ านวน  5  ชุด 

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

33.  โครงการจัดซื อตู้โชว์  
จ านวน  1  ตัว 

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 10,000 
   บาท 

10,000 
   บาท 

10,000 
   บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

34.  โครงการจัดซื อเครื่องปริ น  
จ านวน  3  เครื่อง 

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

35.  โครงการจัดซื อชั นวาง
เอกสาร  4  ชั น จ านวน 5 
ตัว 

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

36.  โครงการจัดซื อบอร์ด
ประชาสัมพันธ์   

เพ่ือให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน - - 40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

เพื่อให้พนักงานใช้
งานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

อบต.ดง
ลาน 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณด าเนินการ ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.256๕ 

37.  โครงการจัดซื อถังเก็บน  า เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

จ านวน ๒  ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอื ออาทร 

- - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

38.  โครงการจัดซื อถังเก็บน  า เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

จ านวน ๒  ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงลาน 

- - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

39.  โครงการจัดซื อถังเก็บน  า เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

จ านวน ๒  ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองจิก 

- - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

40.  โครงการจัดซื อถังเก็บน  า เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

จ านวน ๒  ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสูง 

- - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

41.  โครงการจัดซื อเครื่องเสียง
ห้องประชุม อบต.ดงลาน 

เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

1.ไมค์ประชุม NPE CF-50 DR จ านวน  ๒ ตวั 
๒. ไมค์ลอยคู่  จ านวน  ๑  ชุด 
๓. ไมค์โครโฟมแบบสาย  จ านวน  ๑  ตวั 
๔. สายไมค์โครโฟน  จ านวน  ๔๐  เมตร 
๕. ขาไมต์โครโฟมแบบบูม  จ านวน  ๑  ตัว 
๖.ขาไมค์โครโฟนแบบตั งโต๊ะ  จ านวน  ๒  ตัว 

- - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

42.  โครงการจัดซื อโต๊ะประชุม เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

โต๊ะประชุม  จ านวน  ๕  โต๊ะ - - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

4๓.  โครงการก่อสร้างอาคาร
กิจการสภา 

เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อาคารกิจการสภา - - 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

44.  โครงการจัดซื อพัดลมแบบ
ใหญ ่

เพ่ือเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

จ านวน  ๔  ตัว - - 20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

20,000 
   บาท 

เพื่อเพ่ิมประโยชน์
การใช้สอย 

อบต.ดง
ลาน 

 
 
 
 
 


