
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ  ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การพัฒนาศักยภาพขอจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาคนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นเริ่มจากสามแยก
ถนนเส้นข้างบ้านนางบัวบาน  
เมืองนาม  ถึง  สามแยกหน้าบ้าน
นางเรื้อน  เหล็กเพชร  บ้านดง
สมบูรณ์  หมู่ 1 ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1  โครงการ - 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การพัฒนาศักยภาพขอจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาคนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นเริ่มจากสามแยก
ถนนเส้นข้างบ้านนายค าดาว  
เหล็กเพชร  ถึงสามแยกหน้าบ้าน
นายค ามี  จ าเริญไกล  บ้านดง
สมบูรณ์  หมู่ 1 ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1  โครงการ - 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การพัฒนาศักยภาพขอจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาคนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นเริ่มจากถนนคสล.
เส้นเดิม  ถึง  สามแยกหน้าบ้าน
นายจีรศักดิ์  วงค์สวัสดิ์  บ้านดง
สมบูรณ์  หมู่ 2 ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1  โครงการ - 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นเริ่มจากสามแยก
ถนนเส้นข้างบ้านนางส าอาง  ทอง
จันทร์  ถึง  สามแยกข้างร้านค้า
สหกรณ์  บ้านดงสมบูรณ์  หมู่  2 
ต าบลดงสมบูรณ์  อ าเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1  โครงการ - 350,000 350,000 350,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การพัฒนาศักยภาพขอจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาคนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นเริ่มจากสามแยก
ถนนเส้นข้างบ้านนายทราย  
กันกัมแหง  ถึง  หน้าบ้านนายอุ
ฤทธิ์  อินเอี่ยม บ้านดงสมบูรณ์  
หมู่ 2 ต าบลดงสมบูรณ์  อ าเภอ
ท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1  โครงการ - 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การพัฒนาศักยภาพขอจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาคนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นเร่ิมจากสามแยก
ถนนเส้นข้างบา้นนายสมัย  
บุตรค า  ถึง  สามแยกถนนเสน้
สาวนสมุนไพร  บา้นดงกลาง  
หมู่ 3  ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์     

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

1  โครงการ - 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

7 จ้างออกแบบ  เขียนแบบ เพื่อจ้างเหมาบุคคล
ในการออกแบบ  
เขียนแบบฯ 

ออกแบบ และเขียน
แบบแปลนงานฯลฯ 

- 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของมาตรฐาน
แบบแปลน 

แบบแปลน
ที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 7   โครงการ - - - 2,530,000 2,530,000 2,530,000 - - - 
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แบบ  ผ. 08 

บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  3 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อน ามาติดตั้งใหม่และ
ติดตั้งแทนของเดิมที่ช ารดุ 

พัดลมตดิผนัง 

จ านวน  6  ตัว 

12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลดั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 

และขนส่ง 

เพื่อน ามาใช้ในงานราชการ
และบริการประชาชนท่ัวไป 

รถจักรยานยนต์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพวง  จ านวน  
4  คัน 

180,000 180,000 180,000 180,000 ส านักปลดั 

รวม 192,000 192,000 192,000 192,000 - 
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