
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2  561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

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

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุม 

เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของ
พนักงานใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

อาคารห้อง
ประชุม 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

การท างานท่ี 
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)   เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   การพัฒนาศักยภาพขอจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1.1  แผนงานการเกษตร 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการคุม้ครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริม
คุ้มครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบมี
ความอุดสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของประชาชน     

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตรับผดิชอบมี
ความอุดสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อส่งเสริม
คุ้มครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบมี
ความอุดสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของประชาชน    

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตรับผดิชอบมี
ความอุดสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

รวม 2   โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
5 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานการแข่งขันได้   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรัฐพิธ ี เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
วันส าคัญต่างๆ
ของไทย 

งาน/กิจกรรมรัฐ
พิธีแต่ๆของ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื้นที่ 

ข้าราชการและ
ประชาชนได้
ร่วมงาน/กิจกรรม
รัฐพิธีแต่ๆของ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

รวม 1   โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                       แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย         
         1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อส่งเสริมในการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการ
ระบบแพทย์
ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบล   
ดงสมบูรณ ์

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ผู้ประสบเหตุได้รับ
การช่วยเหลือทัน
ท้วงที 

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อส่งเสริม
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

สุนัขในเขตเทศบาล
จะไมม่ีโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลัด 
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 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                       แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์  และป้องกัน
ควบคุมโรคระบาดในคนและ
สัตว ์

เพื่อส่งเสริม
รณรงค์  และ
ป้องกันควบคุม
โรคระบาดในคน  
และสตัว ์

ประชาชนและ
สัตว์ในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ     

ไม่มโีรคระบาด
เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ส านักปลัด 

รวม 3   โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                       แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย        
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดง
สมบูรณ ์

ผู้ป่วยด้อย
โอกาส  ครอบ
รัวผู้มรีายได้น้อย  
และผูไ้รที่พึ่งพิง
ฯลฯ ในเขต
เทศบาลฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
ของผู้ป่วยด้อย
โอกาส  ครอบรัวผู้
มีรายได้น้อย  และ
ผู้ไรที่พึ่งพิงฯลฯ ใน
เขตเทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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