
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากข้างบ้านนายจรูญ   
ถึงวัดเทวตาสามคัคีธรรม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1   โครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากข้างบ้านนายจรูญถึงล าน  า
ปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าบ้านนายสมนึก  อุ่นค าถึง
หน้าโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดงสมบรูณ์ถึงถนนลาดยาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์
ถึงวัดป่าบ้านดงสมบรูณ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

1   โครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าเทศบาลถึงสีแ่ยกหน้าบ้านนางไชยวาล  
พรหมวงศ ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
ดงสมบูรณ์ถึงหน้าบ้านนายสมเพียร  บุญตา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าบ้านนายนรินทร์  ค าบอน  ถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
คุ้มค านาคพัฒนาถึง บ้านดงบัง  หมู่  5 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ซอยลานมัน  หมู่  4   
บ้านดงกลาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน  คุ้มค าจันทรเ์พ็ญ  หมู่  4  บ้านดง
กลาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ซอยไผส่ีทอง  หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
กลางบ้านคุ้มโนนไข่จั่น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ข้างบ้านนายสมิง  เหลาดี  ถึงหน้าวัด 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดสี่
แยกหน้าโรงเรียนมติรมวลชน 5 ถงึดาน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าบ้านนางติ๋ว ถึงหน้าบ้าน 
นางแก้ว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าวัด 
บ้านไทยเจริญ  หมู่  9  ถึงบ้านค าบอน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นดอนตาปู่ถึงหมู่ 
7  บ้านดงจันทร์ (ลงดินเพิม่) 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเส้นข้าง 
รพสต. ต าบลดงสมบรูณ์  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเส้นจาก
หน้าบ้านนางถวิล  ชาติทอง  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเส้นจาก
หน้าบ้านนายส ารอง  แก้วตรี  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเส้นจาก
หน้าบ้านนายจีราศักดิ์  วงศ์สวัสดิถ์ึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเส้นจาก
หน้าบ้านนายทองใบ  ส าราญถึงล าน  าปาว  

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นข้าง  
รพสต. ดงสมบรูณ์ถึงหน้าบ้าน 
นายถวิล  ชาติทอง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรเส้นหว้ยค าจ าปา เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสวนสมุนไพร
ถึงนานางสายพิณ  นาขันที 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากหน้า
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษาถึงหนา้บ้าน 
นายชาญวิทย์  เหล็กเพชร 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้น
ข้างวัดถึงล าน  าปาว  หมู่ 5  บ้านดงบัง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้น
หน้าบ้านนายบุญมา  ขาวหนูถึง 
หนองฮึน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

30 โครงการถนนลูกรังจากข้างบ้านนายปิ่น  ถึงล า
น  าปาว  หมู่ 5  บ้านดงบัง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นศาลา
กลางบ้าน  บ้านดงสวรรค์ หมู่  6  ถึงล าน  า
ปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

32 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจุดไรน่ายยนต์  
พานิชชา(หอนองเป้า) 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรสายหนองผักกูด
เริ่มจากส่วนมะม่วงถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

34 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรเริม่ตน้จากบ้าน
นายไสว  ใจหยดุ  ถึงบ้านนายค าปัน  เครือผือ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

35 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจากหน้าบ้านนาย
ปิยะ  พรหมเสนาถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

36 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นนานาย
เขียวถึงหนองมันปลา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจากแยกวัดบ้าน
ดงจันทร์ หมู่  7  ถึงสวนยาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

38 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรเส้นไร่นายเลียงถึง
ถึงห้วยน  าขุ่น 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

39 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจากวดับ้านไทย
เจริญ  หมู่  8  ถึงห้วยขี นาค 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

40 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจากไร่นายเลียงถึง
ดาน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจากสีแ่ยกบ้าน
นายผ่านถึงบ้านดงจันทร์  หมู่ 7 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

42 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรจากบ้านนายลม
ถึงหนองยาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

43 โครงการถนนลูกรังสันคหู้วยขี นาคจากสะพาน
ถึงนานางล าใย 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

44 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากหน้าวัด
บ้านไทยเจริญ  หมู่ 8  ถึงสะพานมูล 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้านนาย
ภิรมย์ถึงไร่นายอุบล  เปลาปาระโก 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

46 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นบ้าน 
ดงสมบูรณ์  หมู่ที่  1  ถึงบ้านยางอุ้ม  
หมู่ 6 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

47 โครงการถนนเพ่ือการเกษตรรอบป่าชุมชน  หมู่  
9  บ้านไทยเจริญ   

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าเสน้กลางบ้าน  
หมู่  1  บ้านดงสมบูรณ ์

เพื่อป้องกันน  าท่วมในฤดู
ฝน 

1   โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผลกระทบท่ีเกิด
จากน  าท่วมลด
น้อยลง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  หมู่  2  บ้าน
ดงสมบูรณ ์

เพื่อป้องกันน  าท่วมในฤดู
ฝน 

1   โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผลกระทบท่ีเกิด
จากน  าท่วมลด
น้อยลง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.พรอ้มวางท่อ
ทางเข้าหน้าบ้าน  หมู่  3  บ้านดงกลาง 

ก่อสร้างสะพาน คสล.
พร้อมวางท่อทางเข้า
หน้าบ้าน   

1   โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ป้องกันความ
เสียหายจากน  า
ท่วมในฤดูฝน 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน  ารอบหมู่บ้าน  
บ้านดงบัง  หมู่  5    

เพื่อป้องกันน  าท่วมในฤดู
ฝน 

1   โครงการ 660,000 660,000 660,000 660,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผลกระทบท่ีเกิด
จากน  าท่วมลด
น้อยลง 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าจาก  บ้านดงบัง  
หมู่  5  ถึงคุ้มโนนไขจั่น     

เพื่อป้องกันน  าท่วมในฤดู
ฝน 

1   โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผลกระทบท่ีเกิด
จากน  าท่วมลด
น้อยลง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการจดัท าป้ายทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่  2  
บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อจัดท าป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน 

1   โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ขอผู้รับบริการ 

การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

54 โครงการติดตั งไฟกระพริบถนนเสน้ทางเข้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อติดตั งไฟกระพริบ
แจ้งเตือน 

1   โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ขอผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

55 โครงการติดตั งสัญญาณไฟจราจรตามแยกจดุ
เสี่ยงต่างๆ (ไฟเขียวไฟแดง)  หมู่  4  บ้านดง
กลาง 

เพื่อติดตั งสญัญาณไฟ
จราจรตามแยกจุดเสี่ยง
ต่างๆ (ไฟเขียวไฟแดง)   

1   แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ขอผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการจดัท าป้ายบอกทาง,ป้าย
ประชาสมัพันธ์ฯลฯ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล 

ภายในเขต
เทศบาล 

240,000 240,000 240,000 240,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินยกระดับ  หมู่ 6  
บ้านดงสวรรค์  ต าบลดงสมบรูณ์ อ าเภอท่าคัน
โท  จังหวัดกาฬสินธุ์  ถึง  หมู่  6  ต าบลหนอง
หิน   อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์   

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

744,000 744,000 744,000 744,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่  4   
บ้านดงกลาง  ต าบลดงสมบรูณ์  อ าเภอท่าคัน
โท  จังหวัดกาฬสินธุ์  ถึง หมู่  6  ต าบลยางอู้ม  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์         

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยาง 2,429,000 2,429,000 2,429,000 2,429,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินยกระดับ  หมู่  1 
บ้านดงสมบรูณ์ ต าบลดงสมบรูณ์ อ าเภอท่าคัน
โท  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ถึง หมู่ 6 ต าบลยางอู้ม  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

2,429,000 2,429,000 2,429,000 2,429,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซมถนนตามตรอกซอยทุก
หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนตาม
ตรอกซอยทุก
หมู่บ้าน 
ภายในเขต
ต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการน  าประปาดื่มได้  หมู่ท่ี  1   
บ้านดงสมบรูณ์   

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

1  หมู ่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 โครงการน  าประปาดื่มได้  หมู่ท่ี  2   
บ้านดงสมบรูณ์   

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

1  หมู ่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

63 โครงการน  าประปาดื่มได้  หมู่ท่ี  4  บ้านดง
กลาง  

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่ม
ได้   

300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

64 โครงการน  าประปาดื่มได้  หมู่ท่ี  7   
บ้านดงจันทร์  

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่ม
ได้   

300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

65 โครงการน  าประปาดื่มได้  หมู่ท่ี  8   
บ้านไทยเจริญ   

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่ม
ได้   

300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้มีน  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างหอถังประปาคุ้มอนามัย   
หมู่ที่  2  บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อให้หอถังประปาให้
ในการกักเก็บน  าประปา 

หอถังประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

67 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
2  บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  าใช้
ในการเกษตร 

บ่อบาดาล 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั งเครื่องกรองน  า  ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงกลาง  หมู่ที่  4   

เพื่อประชาชนในชุมชน
จะมีน  าท่ีสะอาดใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

เครื่องกรองน  า   300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้
อุปโภค-บริโภคน  า
ที่สะอาด 

กองช่าง 

69 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
4  บ้านดงกลาง 

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  าใช้
ในการเกษตร 

บ่อบาดาล 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 โครงการติดตั งเครื่องกรองน  า  ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงจันทร์  หมู่ที่  7  

เพื่อจะมีน  าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

เครื่องกรองน  า   300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

71 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  าใช้
ในการเกษตร 

1  แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

72 โครงการจดัหาถังน  าเพื่อการเกษตร    หมู่ที  8  
บ้านไทยเจริญ 

เพื่อน ามาใช้ใน
การเกษตร 

10  ใบ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

73 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน  า  เพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่  8  บ้านไทยเจริญ 

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  าใช้
ในการเกษตร 

1  แห่ง 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างหอถังประปาพรอ้มเครื่อง
กรองน  า  หมู่ที่  9  บ้านไทยเจริญ 

เพื่อประชาชนในชุมชน
จะไดม้ีน  าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

1  แห่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากน  า
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างหอถังประปาคุ้มโนนไข่จั่น  
หมู่ที่  5  บ้านดงบัง   

เพื่อก่อสร้างหอถังในการ
กักเก็บน  าประปา 

หอถังประปา 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้น  า
อย่าท่ัวถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

76 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดง
สมบูรณ ์

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

77 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนลาดยาง
รอบหมู่บ้าน  บ้านดงกลาง  หมู่ 3 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างตามถนนลาดยาง
รอบหมู่บ้าน   

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

78 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน  
บ้านดงกลาง  หมู่ที่  4 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน   

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน  
บ้านดงบัง  หมู่ที่  5 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

80 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างคุ้มโนนไข่จั่น 
บ้านดงบัง  หมู่ 5 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างคุ้มโนนไข่จั่น 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

81 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  
หมู่ที่  6  บ้านดงสวรรค ์

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ   

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการจดัซื อวัสดุ  อุปกรณ์  ชุดโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ  
 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ
ภายในต าบลดงสมบูรณ ์
 

9  หมู่บ้าน
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

83 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงจันทร์  หมู่  7 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น   

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

84 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน  
บ้านไทยเจริญ  หมู่  9 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน   

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  1  
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปวดัป่า 
บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าไปวัด
ป่าบ้านดงสมบรูณ ์

1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นข้างบ้าน 
นายเรืองเดช  สายแสน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเส้น
ข้างบ้านนายเรืองเดช  
สายแสน 

1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

87 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงสมบูรณ์ถงึ
ถนนลาดยาง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเส้น
หน้าโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลดงสมบูรณ์
ถึงถนนลาดยาง 

1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปคุม้น้อยค าจ าปา
(โคกช้างตาย) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าไป
คุ้มน้อยค าจ าปา(โคกช้าง
ตาย) 

1  โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจาก 
รพ.สต.บา้นดงกลางถึงบล็อกคอนเวิร์ส  บ้าน
ดงจันทร์  หมู่  7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจาก รพ.สต.
บ้านดงกลางถึงบล็อก
คอนเวิร์ส  บ้านดงจันทร์  
หมู่  7 

1  โครงการ 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุดบ้าน
นายบัวถึงศาลารมิน  า 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจุดบ้านนาย
บัวถึงศาลาริมน  า 

1  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91 โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  2  บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  2 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

92 โครงการขยายเขตเสียงตามสายและซ่อมแซม
เสียงสาย  หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่อขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  4 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

93 โครงการขยายเขตเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน  
หมู่  5  บ้านดงบัง 

เพื่อขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  5 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 7   บ้านดงจันทร ์

เพื่อขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  7 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

95 โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 9  บ้านไทยเจรญิ 

เพื่อขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  9 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

96 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุด
หนองมันปลา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจุดหนอง
มันปลา 

1  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุดบ้าน
นายปิยะ  พรหมเสนาถึงล าน  าปาว 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจุดบ้าน 
นายปิยะ  พรหมเสนาถึง
ล าน  าปาว 

1  โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจุด
หนองเป้า 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจุดหนองเป้า 

1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสุข  พล
เสนถึงบ้านนายเชิด  ไชยโชค 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากจากบ้าน
นายสุข  พลเสนถึงบ้าน
นายเชิด  ไชยโชค 

1  โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนานายอุบล  ถึง
นานายบุญโฮม 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าจาก
นานายอุบล  ถึงนานาย
บุญโฮม 

1  โครงการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

101 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านไทยเจริญหมู่  
8  ถึงวัดบ้านไทยเจริญ  หมู่  8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านไทยเจริญหมู่  8  
ถึงวัดบ้านไทยเจริญ  
หมู่  8 

1  โครงการ 260,000 260,000 260,000 260,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ์พร้อมอาคารประกอบฯลฯ 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

1  โครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดง
สมบูรณ ์

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ของเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อเป็นท่ีจอดรถยนต์
ของคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
และประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ที่ใช้บริการที่
จอดรถ 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างสุขศาลา  ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่  7 

เพื่อก่อสร้างสุขศาลา  
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่  7 

1  หลัง 350,000 350,000 350,000 350,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื นท่ี
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจตาม
ชุมชนต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ 

จ านวน  9  
แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างห้องน  าประจ าศาลา
กลางบ้าน  หมู่  7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อก่อสร้างห้องน  า
ประจ าศาลากลางบ้าน 

1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีห้องน  าใช้
ประจ าศาลากลาง 

กองช่าง 

107 โครงการจดัท าผังเมือง เพื่อแบ่งโซนพื นท่ีให้
ชัดเจนเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพในพื นที่
ต าบล 

9  หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การพัฒนาภายใน
ต าบลที่ชัดเจน
และชุมชนยั่งยืน 

กองช่าง 

108 โครงการท ารั วรอบที่วัดบ้านดงจันทร์   
หมู่  7  

เพื่อก่อสร้างรั วรอบที่วัด
บ้านดงจันทร์  หมู่  7 

1  โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

วัดมีรั วเป็นแนว
เขต 

กองช่าง 

109 โครงการเทพื นซเีมนตห์น้าวัดบ้านดงจันทร์  
หมู่  7 

เพื่อเทพื นซีเมนต์หนา้วัด
บ้านดงจันทร์  หมู่  7 

1  โครงการ  130,000  130,000  130,000  130,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ทางวัดมีพื นท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

110 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อเป็นสถานท่ีดูแลเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัยประจ า
ต าบล 

1  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยังยืน 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดงกลางพร้อมรั ว 

เพื่อเป็นสถานท่ีดูแลเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัยประจ า
ต าบล 

1  แห่ง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยังยืน 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดงสวรรค ์

เพื่อเป็นสถานท่ีดูแลเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัยประจ า
ต าบล 

1  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยังยืน 

กองช่าง 

113 โครงการซ่อมแซมห้องน  าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงกลาง 

ซ่อมแซมห้องน  าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดง
กลาง 

1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ห้องน  า 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  2 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  3 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

118 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  5 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  6 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  7 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  8 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่  9 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

123 โครงการต่อเติมอาคารเรียนทั ง 3  แห่ง เพื่อต่อเติมอาคารเรียน
ให้เพียงพอต่อเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ต่อเติมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีอาคาร
เรียนเพียงพอต่อ
การเรยีนการสอน 

กองช่าง 

124 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อซ่อมแซมอาคารส่วน
ที่ช ารุดให้คงสภาพเดิม 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีความ
ปลอดภัยในการ
ด าเนิน 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุด
หน้าอาคารหลังใหม่โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชา
รัฐ   

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

126 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างจุดหน้าบ้าน 
นางเทวี  ดวงมาลัย 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง   

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

127 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างจุดซอยหลังบ้าน
นายสมนึก  อุ่นค า 
 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง   

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตามรมิล าน  าปาว  
หมู่ที่  2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

129 โครงการผันน  าจากล าน  าปาวเข้าสูล่ าห้วย
ต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์

เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

1   โครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าที่น ามา
อุปโภค– บริโภค
เพิ่มมากขึ น 

กองช่าง 

130 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบา้นดงบังถึง
บ้านยางอุ้ม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

131 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากจดุไร่นาย
ประดิษฐ์  ราชบณัดิษฐ์  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดร 
อบหนองโจด  

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

133 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบหนองโจด เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบหนองโจดให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

1  โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื นท่ี
ได้มสีถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
และที่ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน  า
ห้วยค าฮ ู

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่ายสินคา้
ทางเกษตรสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
ส าหรับโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

1   โครงการ 1,617,000 1,617,000 1,617,000 1,617,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

โรงเรียนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมงาน
กีฬาของทาง
โรงเรียน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
ส าหรับโรงเรียนดงบังอ านวยวิทย ์

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

1   โครงการ 1,617,000 1,617,000 1,617,000 1,617,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

โรงเรียนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมงาน
กีฬาของทาง
โรงเรียน 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนา้บ้านผูใ้หญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 เช่ือมถนน คสล. หน้าโรงเรียน 
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 686,000 686,000 686,000 686,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนา้รพ.สต. 
ดงสมบูรณ์ถึงถนนลาดยาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 673,000 673,000 673,000 673,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส แบบ 2 ช่องทางน  า 
หมู่ 8 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

1   โครงการ 483,000 483,000 483,000 483,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรกรได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน  า 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

140 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส แบบ 3 ช่องทางน  า 
หมู่ 4 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

1   โครงการ 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เกษตรกรได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน  า 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนายอิฐ หมู่ที่ 
1 ถึงแยกหน้า รพ.สต.ดงสมบูรณ์  หมู่ที่  2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 656,000 656,000 656,000 656,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้านดงบัง หมู่
ที่ 5 เชื่อมถนนทางหลวงชนบทไป อ าเภอวัง
สามหมอ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 447,000 447,000 447,000 447,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นสี่แยกข้างบ้านรอง
นายกนายอุทัย  ครองยุทธ เชื่อมถนนทาง
หลวงชนบทไปอ าเภอวังสามหมอ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 586,000 586,000 586,000 586,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

144 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นสี่แยกข้างบ้านรอง
นายกนายอุทัย  ครองยุทธ เช่ือมถนนทาง
หลวงชนบทไปอ าเภอวังสามหมอ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 916,000 916,000 916,000 916,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างโรงเรยีนบ้านไทย
เจริญ หมู่ 9  ไปบ้านค าบอน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 509,000 509,000 509,000 509,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างบ้านนายลาน 
อัปมาตาหมู่ที่ 1 เช่ือมถนนเส้นโคกช้างตาย
หมู่ที่  2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศูนย์ EMSประจ า
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ถึงสี่แยก
ถนน คสล. หน้าบ้านนางเทวดีวงมาลัย หมู่ที่  
1 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 849,000 849,000 849,000 849,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

148 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้าง รพ.ส.ต.ดง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ถึงสี่แยกถนนเสน้หนองผือ - 
ล าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 1,187,000 1,187,000 1,187,000 1,187,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

149 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างที่ท าการ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  ถึงสามแยกถนนเส้นไป
คุ้มมูล - ล าปาว 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 767,000 767,000 767,000 767,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนายอุดร  อาจเอี่ยมถงึสามแยก
ข้างบ้านนายอ่อน  จิตตะแสง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 310,000 310,000 310,000 310,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนายล าดวน  เวียงนนท์ถึงสาม
แยกข้างบ้านนางใย  ทองจันทร์ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 284,000 284,000 284,000 284,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

153 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

152 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเริ่มจากสามแยกถนน
เส้นหน้าเทศบาลต าบลดงสมบรูณถ์ึงหน้าบ้าน
นายสมัย  อุตโรกลุ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

153 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เส้นเดิม
หน้าบ้านนางสมัคร โภคาพานิชยบ์้านดง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากสามแยกถนนเส้น
ข้างบ้านนางสมร  ปี่แก้ว ถึงามแยกบ้านนาย
ถนอมกวดนอก 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 154,000 154,000 154,000 154,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

155 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากสามแยกถนนเส้น
ข้างบ้านนายทองออน  มณีภักดี ถึงสามแยก
ข้างบ้านนายประหยัด  ส าราญ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

154  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

156 ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 1) เริ่มจาก คสล.
เส้นเดิม หน้า รพ.สต. ถึงระยะทางที่ 175
เมตร บ้านดงสมบรูณ์ หมู่ที่ 2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) เริ่มจาก 
สามแยกถนนเส้นหนองกุงศรี-ท่าคนัโทถึง 
ถนน คสล.เส้นเดิม (ช่วงที่ 1)  บ้านดงสมบูรณ์  
หมู่ที่ 2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 129,000 129,000 129,000 129,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากสามแยกถนนเส้น
หน้าวัดบ้านดงบัง  หมู่ที่ 5  ถึงถนนคสล. เส้น
หน้าบ้าน จ.อ. วินัย  ราชสีเมือง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 454,000 454,000 454,000 454,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

155 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

160 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ถึงสามแยกฝั่งด้านทิศ
เหนือ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

161 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากถนนเส้นข้างที่ท า
การผู้ใหญบ่้าน บ้านไทยเจรญิ หมู ่9ถึงสาม
แยกถนนรอบหมู่บ้านฝั่งทิศใต ้

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากถนนเส้นข้าง
โรงเรียนบ้านไทยเจรญิ หมู่ 9 ถึงวดัป่าเขา
น้อย 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้การสัญจรไปมา 

1   โครงการ 434000 434000 434000 434000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

163 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน เริม่จากหน้าวัดบ้านดงบัง หมู่ 5 
ถึงหน้าบ้านนายบัวรา  มุกดาพันธุ ์
 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

164 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน   คุม้มลูหน้าบ้านนายอุทัย   
ประวันโต  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 6 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

165 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  หน้าบา้นนางทองปาน  โพธินาง 
ถึงบ้านนายประทีป  บรมโคตร หมูท่ี่ 2 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

166 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  หน้าบา้นนางทองปาน  โพธินาง 
ถึงบ้านนายบุญเกิด  ไวยพัฒน์ หมูท่ี่ 2 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

167 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  หน้าบา้นนายส ารอง  แกว้ตร ี
ถึงบ้านนายรณรงค์  ศรโีบราณ  หมู่ที่ 2 
บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

168 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน หน้าบ้านนายทองดี  ไมยกิจ 
ถึงหน้าบ้านนายหนูแดง  วงษ์ภูเขยีว 
หมู่ที่ 2 บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

169 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้านซอยโรงสีบ้านนายอิฐ ราชบัณดิษฐ ์
หมู่ที่ 1 ถึงหน้า รพ.สต.ดงสมบรูณ ์ 
หมู่ที ่ 1 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

170 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  ถนนเส้นข้างเทศบาลดงสมบูรณ ์
ถึงหน้าบ้านนายทูล  โชคบัณฑติ  บ้าน 
ดงสมบูรณ์  หมู่ที ่ 1 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

     19,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

171 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  บ้านนายผอง  พิทักษา หมู่ที่ 1 
ถึงหน้าบ้านนางวราภรณ์  เวียงนนท ์ 
หมู่ที ่ 2 
 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     30,000  
 

     30,000  
 

     30,000  
 

     30,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

172 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  บ้านนายสมัย  อุตโรกลุ หมู่ 1 
ถึงถนนข้างบ้านนางทองหล่อ  อัปมาตา  
หมู่ที่ 1  

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-มา 
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     38,000  
 

     38,000  
 

     38,000  
 

     38,000  
 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

173 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ 
หมู่บ้าน  ถนนเส้นข้างบ้านนางจุลมณี   
สนวา  หมู่ที่ 1 ถึงศูนย ์อปพร. เทศบาล 
ต าบลดงสมบรูณ์  หมู่ที ่ 1 
 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจรไป-
มา ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
1  แห่ง 
 

     38,000  
 

     38,000  
 

     38,000  
 

     38,000  
 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

รวม 173    โครงการ - - 159,175,800 159,175,800 159,175,800 159,175,800 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการตลาด
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายใน
ต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลได้มีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายใน
ต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล
อย่างต่อเนื่อง 

70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชิกกลุม่
อาชีพ 

กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลได้มีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 

3 โครงการจดัตั งตลาดสีเขียว(ผัก
ปลอดสารพิษ)  หมู่  2 

เพื่อส่งเสริมการไม่
ใช้สารเคมีในผัก
สวนครัว 

1  แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพิษ 

 

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุม่
ออมทรัพย์  หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
ออมทรัพย์ 

1  กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชิกกลุม่
อาชีพ 

กลุ่มออมทรัพยม์ี
งบประมาณเพิ่มขึ น 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุม่
มันส าปะหลัง  ภายในต าบลดง
สมบูรณ ์

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมัน
ส าปะหลัง 

9  หมู่บ้านใน
ต าบล 

180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชิกกลุม่
อาชีพ 

กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมัน
ส าปะหลังมี
งบประมาณเพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุม่
อนุรักษ์ลุ่มน  าปาว  หมู่  4  บ้านดง
กลาง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อนุรักษ์ลุ่มน  าปาว 

1  กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชิกกลุม่
อาชีพ 

กลุ่มอนุรักษล์ุ่มน  า
ปาว มีงบประมาณ
เพิ่มขึ น 

 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสาน  
หมู่  2  บ้านดงสมบูรณ ์

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
จักสาน  หมู่  2   

กลุ่มจักสาน 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชิกกลุม่
อาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ นและมีชีวิตที่
ดีขึ น 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจดัตั งตลาดปลาที่ได้
มาตรฐาน  หมู่  5  บ้านดงบัง 

เพื่อจัดตั งตลาด
ชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบล 

1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ทุกชุมชนมี
เศรษฐกิจท่ีดีขึ น 

ส านักปลัด 

9 โครงการจดัตั งกลุม่สาธติทาง
การเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีแหล่ง
ให้ความรู้ทางด้าน
การเกษตร 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีสถานท่ีให้ความรู้
ด้านการเกษตร
และมีการด ารงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง 

ส านักปลดั 

10 โครงการอบรมการแปรรูปผลติผล
ทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมสินค้า
ทางการเกษตร
และเพิ่มมูลคา่
สินค้าทาง
การเกษตร 

9  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพต่างๆภายใน
ต าบลให้เขม้แข็ง 

กลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล 

70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชกิกลุม่
อาชีพ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลัด 

12 โครงการจดัตั งตลาดชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

เพื่อจัดตั งตลาด
ชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

9  หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  สมาชกิกลุม่
อาชีพ 

ทุกชุมชนมี
เศรษฐกิจท่ีดีขึ น 

ส านักปลดั 

13 โครงการเพิม่ผลิตผลทาง
การเกษตร 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร
และเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ นและมีชีวิตที่
ดีขึ น 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยชีวภาพ 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมักและปุย๋
ชีวภาพให้กับ
เกษตรในต าบล 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลัด 

15 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ส่วนครัวรั วกินได ้

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ 

9  หมู่บ้าน 270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้บรโิภคผักปลอด
สารพิษ 

ส านักปลดั 

16 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
เศรษฐกิจ(ไก่พื นเมือง  เลี ยงกบ  
สุกร  โค กระบือ ฯลฯ) 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 

17 โครงการอบรมหมู่บา้นเกษตร
พึ่งพาตนเอง(เกษตรยังชีพ) 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่และไม้มะค่า  
หมู่  7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

1  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้มาขึ น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เพิ่มรายไดม้ากขึ น 

ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อสนองต่อ
โครงการ/กิจกรรม
ตามแนว
พระราชด าร ิ

ข้าราชการ/
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขปัญหาใน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแนว
พระราชด าร ิ

ส านักปลดั 
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     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการผลติสินค้าจากสมุนไพร
ไทย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกประชาชน 

ผลิตภณัฑ์จาก
สมุนไพรไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

22 โครงการจดัท าปลาร้า เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกประชาชน 

การจัดท า 
ปลาร้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 22  โครงการ - - 1670,000 1670,000 1670,000 1670,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        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 โครงการอบรมให้ความรู้การเกษตร
ทฤษฏีใหม่ แบบผสมผสานอินทรยี์
ชีวภาพแก่เกษตร 

เพื่อให้เกษตรมี
ความรูส้ามารถ
น ามาประยุกต์ ใช้
ในยุคปัจจุบัน 

เกษตรกรใน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการผลติเช่ือราไตรโคเดอร์มา
และการใช้สารชีวภณัฑ ์

เพื่อให้เกษตรมยีา
ปราบป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและ
การลดรายจา่ยใน
การซื อสารเคม ี

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรลดการใช้
สารเคมีและรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกมันส าปะหลังระบบ
น  าหยด 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
ผลผลติมัน
ส าปะหลัง 

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        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) 

4 โครงการแปลงสาธิตอ้อยโรงงาน
พันธุ์ดี 

เพื่อให้เกษตรมี
อ้อยพันธ์ุที่ด ี

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

5 โครงการไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกษตรรูจ้ัก
การท าไร่นาสวน
ผสม 

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

6 โครงการข้าวพันธุ์ด ี เพื่อให้เกษตรมี
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

7 โครงการเลี ยงพ่อพันธุ์ – แม่พันธ์ุ 
โคกระบือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
พ่อพันธุ์ – แม่
พันธุ์ โคกระบือ ที่
ด ี

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีพ่อ
พันธุ์ – แม่พันธ์ุ โค
กระบือที่ดีและ
รายได้เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 
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      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        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) 

8 โครงการท าน  าหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและ
และเพิ่มรายได ้

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

9 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครัวเรือน 

เพื่อด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของประชาชน
ในพื นที่ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

10 โครงการปลูกหญ้าส าหรับเลี ยง 
โค – กระบือ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
หญ้าส าหรับเลี ยง 
โค-กระบือ 

พันธุ์หญ้า
ส าหรับเลี ยง 
โค-กระบือ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

11 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน  าจืด เพื่อไม่ให้พันธุ์ปลา
สูญพันธ์ุ 

พันธุ์ปลาน  าจืด 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปลามีประมาณเพิม่
มากขึ น 

ส านักปลดั 
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           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        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) 

12 โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย ์ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต 

9  หมู่บ้าน  
ภายในต าบล 
ดงสมบูรณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

13 โครงการจดัท าแปลงสาธิตเพื่อ
ขยายพันธุ์ข้าวและพันธ์พืชต่าง ๆ 

เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร 

พันธุ์ข้าวที่ดี
และพันธุ์พืช
ต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 13  โครงการ - - 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        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 โครงการจดัซื อถังรองรับขยะมูล
ฝอยทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อจัดหาถังขยะ
ประจ าทุก
ครัวเรือน 

9  หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ชุมชนสะอาด
ปลอดจากโรคภยั
ต่าง ๆ และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการคดัแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการจัดการขยะ
ในชุมชน 

ลดปรมิาณขยะ
ให้น้อยลง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ทุกชุมชนมีสุข 
อนามัยที่ดีและ
ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกห้วยค าจ าปา หมู่  
3,4   บ้านดงกลาง  ต าบลดง
สมบูรณ์  อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์  เช่ือมต่อกับ  หมู่  6  
ต าบลยางอู้ม  อ าเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์   

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สจุดห้วยขี อ้น 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สจุดนานางคล้าย  หมู่ที่  8 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สจากไร่นายสถิตถึงบ้านไชยศรีสุข 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
กักเก็บน  าจุดดาน 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สจุดนานายก้าน  อ่ิมสาร 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สห้วยขี นาคจดุนานายค ามี  อินทะ
สอน 
 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สจุดนานายก้าน  อ่ิมสาร  2  
ช่องทาง 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   แห่ง 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกหนองนกเป้า  หมู่
ที่  2  บ้านดงสมบูรณ ์

ขุดลอกหนองเพื่อ
กักเก็บน  าใช้
อุปโภค-บริโภค 

1   แห่ง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้น  า
ในการอุปโภค-
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน  าจดุ
ห้วยค าจ าปา 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน  าจดุ
ห้วยขี นาค 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน  าจดุ
ห้วยขี อ้น 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   โครงการ 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน  าจดุ
ห้วยน  าขุ่น 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1   โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่  
5  บ้านดงบัง  

เพื่อก าจัดวัตรพืช
และดินที่ตื นเขิน 

1  แห่ง 400,0000 400,0000 400,0000 400,0000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้น  า
ในการอุปโภค-
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อจุดนา
นายเขียน  นาขันที (ห้วยขี อ้น) 

เพื่อขุดลอกห้วย
และวางท่อ 

1  แห่ง 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน  าห้วย
ขี อ้นหมู่ที่  6  บ้านดงสวรรค ์

เพื่อขุดลอก
โครงการ
ชลประทาน 

1  แห่ง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกหนองมะค่า  หมูท่ี่  
7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อขุดลอกหนอง
มะค่า 

1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการจดัหากระสอบทรายกั น
ห้วยขี นาค   

เพื่อเกษตรจะไดม้ี
น  าใช้ในการเกษตร 

3  จุด 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกล าห้วยขี อ้น  หมู่ 
7    บ้านดงจันทร์ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์    
ถึง  หมู่  4  ต าบลนาตาล   

เพื่อประชาชนใน
พื นที่จะได้มีน  า
เพื่อการเกษตร
และประมง 

1 แห่ง 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ีจะ
ได้มีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตรี่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการขุดลองล าห้วยน  าขุ่น  หมู ่
1  บ้านดงสมบรูณ์ต าบลดง
สมบูรณ์  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ถึง  หมู่  6  ต าบลหนอง
หิน   
 

เพื่อประชาชนใน
พื นที่จะได้มีน  า
เพื่อการเกษตร
และประมง 

1 แห่ง 1,234,000 1,234,000 1,234,000 1,234,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ีจะ
ได้มีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกล าห้วยขี นาค   หมู่ 
8  บ้านไทยเจริญ  ต าบลดง
สมบูรณ์  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ถึง หมู่  6  ต าบลหนอง
หิน   
 

เพื่อประชาชนใน
พื นที่จะได้มีน  า
เพื่อการเกษตร
และประมง 

1 สาย 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ีจะ
ได้มีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

  180 

  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
ชุมชนเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

9  หมู่บ้าน 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ทุกชุมชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
และได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  

กองช่าง 

23 โครงการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ(ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ) 

ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

9  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ทุกชุมชนมี
สุขอนามัยที่ดีและ
ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ 

กองช่าง 

24 โครงการบริการที่ทิ งขยะ เพื่อน าขยะใน
ชุมชนไปทิ ง 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ชุมชนสะอาด
ปลอดจากโรคภยั
ต่าง ๆ และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ น 

กองช่าง 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย 

เพื่อรองรับขยะที่มี
ปริมาณเพิ่มมาก
ขึ น 

ระบบก าจดัขยะ
มูลฝอย  จ านวน  
1  แห่ง 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ก าจัดขยะมลูฝอยท่ี
ได้มาตรฐานและ
ลดปรมิาณใน
ชุมชน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมลู
ฝอยส าหรับโรงเรียนดงบังอ านวย
วิทย์ 

เพื่อก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

เตาเผาขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมลู
ฝอยส าหรับโรงเรียนดงสมบรูณ์
ประชารัฐ 
 

เพื่อก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

เตาเผาขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

กองช่าง 

 

182 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมลู
ฝอยส าหรับโรงเรียน 
ดงสวรรค์อุดมมติร 
 

เพื่อก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

เตาเผาขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

กองช่าง 

29 ขุดลอกล าห้วยค าจ าปาพร้อม
ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส 3 
ช่องทางน  า หมู่ที่ 3,4  บ้านดง
กลาง 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดินที่
ตื นเขิน 

1  โครงการ   2,500,000  
 

  2,500,000  
 

  

  2,500,000  
 

  2,500,000  
 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ีจะ
ได้มีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

30 ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองแสง บ้าน
ดงบัง 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดินที่
ตื นเขิน 

1  โครงการ   2,500,000  
 

  2,500,000  
 

  

  2,500,000  
 

  2,500,000  
 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ีจะ
ได้มีน  าเพื่อการ
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ขุดลอกล าห้วยค าจ าปา เริ่มต้นจาก
บ้านดงกลาง หมูที่ 3,4 
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดิน
ที่ตื นเขิน 

1  โครงการ    500,000  
 

   500,000  
 

   500,000  
 

   500,000  
 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

32 ขุดลอกล าห้วยขี อ้น  เริ่มต้นจาก
บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดิน
ที่ตื นเขิน 

1  โครงการ    500,000  
 

   500,000  
 

   500,000  
 

   500,000  
 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

33 ขุดลอกล าห้วยค าฮู  เริ่มต้นจาก
บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดิน
ที่ตื นเขิน 

1  โครงการ    500,000  
 

   500,000  
 

   500,000  
 

   500,000  
 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

รวม 33  โครงการ - - 105,426,000 105,426,000 105,426,000 105,426,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่ออนุรัก
ทรัพยากรธรรมป่า
ไม ้

หมู่บ้าน  9   
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ป่าไม้ในแตล่ะ
ชุมชนเพิ่มมากขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อรณรงค์ปลูก
ป่าและลูก
จิตส านึกรักษ์ป่า
ชุมชน 

หมู่บ้าน  9   
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

การพัฒนาภายใน
ต าบลที่ชัดเจนและ
ชุมชนยั่งยืน 

ส านักปลดั 

3 โครงการแจกพันธุไ์ม้ปลูกตามริม
ถนนเส้นค าจ าปา(โคกช้างตาย) 

เพื่อรณรงค์ปลูก
ป่าและปลูก
จิตส านึกรักษ์ป่า
ชุมชน 

1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

มีต้นไม้เพิ่มมากขึ น ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งล้อมให้สมดลุและยั่งยืน 

เพื่อสร้างจิตส านึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมดลุและยั่งยืน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมจีิตส านึก
และความตระหนัก 
ในการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

5 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ
สัตว์น  า   

เพ่ืออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์
น  า 

จ านวนสัตว์น  า
ที่เพ่ิมขึ น 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

สัตว์น  ามีจ านวน
เพ่ิมมากขึ น 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่ออนุรัก
ทรัพยากรธรรม 

หมู่บ้าน  9   
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ป่าไม้มคีวามอุด
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

รวม 6  โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
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  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานการแข่งขันได้   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น           
    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 โครงการจดักิจกรรมวันปิย
มหาราช 

เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
วันส าคัญของไทย 

ปีละ  1  ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

ข้าราชการและ
ประชาชนท่ีได้
สักการะแด่
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนการจัดงานส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

9  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั งศูนย์การเรยีนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านภูมิ
ปัญญาของชุมชน 

9  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ดา้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านภูมิ
ปัญญาของชุมชน 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ดา้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษาและออกพรรษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยให้คงไว้ถึง
ลูกหลานสืบต่อไป 

9  หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สืบสานประเพณีให้
คงอยู่และสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการทอดกฐินสามัคค ี เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีของ
ไทยให้คงไว้สืบ
ต่อไป 

9  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

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

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจดักิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
วันส าคัญของไทย 

ปีละ  1  ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

ข้าราชการและ
ประชาชนท่ีได้
สักการะแด่
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดักิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
ความส าคญัของ
พ่อ 

ปีละ  1  ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

ข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจดักิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
ความส าคญัของ
แม่ 

ปีละ  1  ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

ข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อแม ่

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

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

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการเข้าค่ายธรรมะ  ส าหรับ
ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ด้านธรรมะ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีละ  1  ครั ง 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

ผู้บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและผู้น า
ชุมชน ได้น าหลัก
ธรรมะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

กอง
การศึกษา 

9 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เพื่อให้เยาวชนใน
ชุมชนได้เข้าค่าย
อบรมปฏิบตัิธรรม 

9  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

เยาวชนในชุมชน
เป็นคนดีของสังคม 

กอง
การศึกษา 



10 โครงการสนับสนุนการจัดงานส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

9  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

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

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจดังานประเพณีบญุบั งไฟ เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีไว้
ต่อไป 

9  หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมร้องสรร
ภัญญะ     

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

9  หมู่บ้าน 45,000 45,000 45,000 45,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนประเพณฮีีตสบิ
สอง 

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

9  หมู่บ้าน 90,000 90,000 90,000 90,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 



14 โครงการลอยกระทงประจ าป ี เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

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

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการถนนสายบุญ เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สืบสานประเพณีให้
คงอยู่และสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต์   

ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งาน 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 1000,000 100,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของประชาชน
ในพื นที่ 

สืบสานประเพณีให้
คงอยู่และสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

รวม 16  โครงการ - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - - - 



193 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พงศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานการแข่งขันได้        
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น         
         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 โครงการก่อสร้างเมรุประจ าวัดแสง
ชัยมงคล  หมู่  8  บ้านไทยเจรญิ 

เพื่อก่อสร้างเมรุ
ประจ าวัดแสงชัย 

1 หลัง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื นท่ีมี
สถานท่ีในการ
ฌาปนกิจศพ 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        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 โครงการนักเรียนร่วมชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ  to  be  number  
one 

ป้องกันและ
ควบคุมปัญหายา
เสพติดในชุมชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9  หมู่บ้าน  
ภายในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
90  ของพนักงาน
เทศบาล 

นักเรียนในชุมชน
ชุมชนเข้มแข็งและ
ปลอดภัยจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้
ในการแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

9  หมู่บ้าน
ภายในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมใน
รูปแบบต่างๆ 

ส านักปลดั 

2 โครงการตั งป้อมยามประจ า
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างป้อม
ยามประจ า
หมู่บ้าน 

9  หมู่บ้าน
ภายในเขต
เทศบาล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ปลอดภัยทั งชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อติดตั งกล้อง
วงจรปิดตาม
หมู่บ้าน   

9  หมู่บ้าน
ภายในเขต
เทศบาล 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด
ส านักงานเทศบาลและ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั ง 3  แห่ง 

เพื่อติดตั งกล้อง
วงจรปิดตาม
ส านักงานเทศบาล
และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
ทั ง 3  แห่ง 

ส านักงาน
เทศบาลและ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั ง 3  แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิเพื่อนช่วยเพื่อนห่างไกล
ยาเสพตดิฯลฯ 

เพื่อสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

130,000 130,000 130,000 130,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลมี
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการอบรมอาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ 

อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

150,000 150,000 150,000 150,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การปฏิบัตหิน้าของ
อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 

7 โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบภยั
พิบัติจากธรรมชาติฯลฯ 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ
จากธรรมชาต ิ

9  หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนท่ีประสบ
ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาตไิดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 



8 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้
อาสาสมัครฯ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ป ี
ละครั ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การปฏิบัตหิน้าของ
อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจดัตั งศูนย์  อปพร.และ
อุปกรณ์ประจ าศูนยค์รบชุด 

เพื่อเป็นศูนย์
อ านวยการในงาน
ป้องกันภัยต่างๆ
ของต าบล 

1  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การปฏิบัตหิน้าของ
อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 



10 โครางการจดัซื ออุปกรณ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อบริการ
ประชาชนและ
รองรับเหตุการณ์
กรณีฉุกเฉิน 

จัดซื ออุปกรณ์
เครื่องดับเพลิงปี

ละครั ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการอย่างทั่วถึง
และทันถ่วงท ี

ส านักปลดั 

11 โครงการก่อสร้างศูนย์อ านวยความ
สะดวกในชุมชน 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ศูนย์อ านวย
ความสะดวกใน
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



12 โครงการก่อสร้างศูนย์ความคุมและ
เฝ้าระวังภัยโดยผ่านระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ก่อสร้างศูนย์
ความคุมและเฝ้า
ระวังภัยโดยผ่าน
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

500,000 500,000 500,000 500,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

13 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
(EMS) 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

9  หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงทีและ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญตา่งๆ 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ 

9  หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆลดลง 

ส านักปลดั 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 



                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการจดัตั งจุดบริการรักษา
ความปลอดภัยตามจุดเสีย่งหน้า
โรงเรียนดังบังอ านวยวิทย์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยแก่
เด็กนักเรยีน 

เด็กนักเรยีนและ
ประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ส านักปลดั 

16 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูภ้ัย  
(OTOS) 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ประชาชนท่ัวไป 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือได้
ทันท้วงที 

ส านักปลดั 

รวม 16  โครงการ - - 7,370,000 7,370,000 7,370,000 7,370,000 - - - 
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   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการห้องสมุดชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีแหล่ง
ความรู้ไวส้ าหรับ
ศึกษาหาความรู ้

ประชาชน  9  
หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
ต่างๆและมีความ
เพิ่มมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดับริการรถรบั-ส่งเด็ก
เล็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา
ในท้องถิ่นส าหรับ
เด็กเล็กท่ีบ้าน
ห่างไกลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก  9  
หมู่บ้าน 

100,000 150,000 200,000 200,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กไดร้ับการ
อ านวยความ
สะดวกในการไป-
กลับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดัซื อวัสดุเพื่อการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
เขตต าบล 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา
ในท้องถิ่น 

ศพด.  3  แห่ง 100,000 150,000 200,000 200,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ยกระดับการศึกษา
เตรียมอนุบาล 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
เด็กเล็ก 

ศพด.  3  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
เด็กเล็ก 

ศพด.  3  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาใน
ท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบล) 

เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพใน
ระดับอนุบาล 

ศพด.  3   แห่ง 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ระบบการศึกษา
พัฒนาและการ
เรียนการสอน
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนในสังกัด  สพฐ.ภายในเขต
ต าบล   

เพื่อส่งเสริมการ
รับประทานอาหาร
ให้ครบ 5  หมู ่

โรงเรียน  5  
แห่ง 

2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,700,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเดก็
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
รับประทานอาหาร
ให้ครบ 5  หมู ่

3  แห่ง 850,000 900,000 950,000 1,000,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 

9 โครงการอาหารเสรมิ(นม)  ส าหรบั
เด็กนักเรยีนในสังกัด  สพฐ.  
ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ดืม่
อาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง 

5  แห่ง 950,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการอาหารเสรมิ(นม)  ส าหรบั
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
เขตต าบล 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ดืม่
อาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง 

3  แห่ง 350,000 400,000 450,000 500,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ขึ น 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรยีนที่
เรียนดีแต่ยากจน 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดี
แต่ยากจน 

โรงเรียน 5  
แห่ง 
ศพด.  3  แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กนักเรยีนมี
ก าลังใจในการเรยีน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดักิจกรรมงานบณัฑิต เพื่อส่งเสริมการ
เรียนของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย
ประจ าต าบล 

ศพด.  3  แห่ง 50,000 55,000 60,000 65,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีก าลังใจ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจดัซื อชุดยูนิฟอรม์ส าหรบั
เด็กเล็กก่อนปฐมวัยประจ าต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย
ประจ าต าบล 

ศพด.  3  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีก าลังใจ 

กอง
การศึกษา 
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  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการจดัท าป้ายศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กทั ง 3  แห่ง 

เพื่อจัดท าป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงกลาง 

ศพด.  3  แห่ง 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

จะไดเ้ป็นที่รู้จักของ
ประชาชนท่ัวไป 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการทัศนะศึกษาส าหรับเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ศพด.  3  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้
กิจกรรมต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

ศพด.  3  แห่ง 
โรงเรียน  5  
แห่ง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กนักเรียน 

กอง
การศึกษา 



17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  แห่ง 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็ก   

ศพด.  3  แห่ง 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ท าให้ศูนย์น่าเรียน
หน้าอยู ่

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการติดตั งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนา
เด็ก  ทั ง  3  แห่ง 

เพื่อติดตั งมุ้งลวด 
ศูนย์พัฒนาเด็ก   

ศพด.  3  แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ไม่มียุง และแมลง
ต่างๆเข้าไปกัดเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการก่อสร้างรั วพร้อมประตู
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยออกนอก
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศพด.  3  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

การดูแลรักษาเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย  
ง่ายขึ น 

กอง
การศึกษา 



20 โครงการติดตั งเหล็กดดัรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค ์

เพื่อป้องกันการ
สูญหายของวัสดุ
อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอย
ต่างๆ 

ศพด.  3  แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

วัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอยต่างๆ
ไม่สญูหาย 

กอง
การศึกษา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการจดัซื อเครื่องเล่น
ภาคสนามศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อเสรมิการออก
ก าลังกายของเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย   

ศพด.  3  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 เครื่องเล่นภาคสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็ก   

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัย  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการจดัท าห้องพยาบาล  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อใช้ในการ
ประถมพยาบาล
เบื อต้นส าหรับเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย 

ศพด.  3  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ห้องพยาบาล เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีห้อง
พยาบาลส าหรับ
พักผ่อนเวลาไม่
สบาย 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการติดตั งฝ้าเพดานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงสมบูรณ ์

เพื่อติดตั งฝา้
เพดานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน 
ดงสมบูรณ ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง
สมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ้าเพดานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง

สมบูรณ ์

ช่วยผ่อนคล้าย
ความร้อนในช่วง
ฤดูร้อนให้เด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างโรงครัวส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  แห่ง 

เพื่อก่อสร้างโรง
ครัวส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก 

ศพด.  3  แห่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เพื่อสุขลักษณะที่
ถูกต้องตาม
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการก่อสร้างห้องน  าส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสมบูรณ ์

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน  าส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง
สมบูรณ ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง
สมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เพื่อสุขลักษณะที่
ถูกต้องตาม
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการสนับสนุนก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ กศน.ต าบล  ต าบลดง
สมบูรณ์ แหล่งเรียนรู้ราคาถูก 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรยีน  ผู้มารับ
บริการ 

ศูนย์การเรียนรู้  
จ านวน  1  แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ศึกษาค้นคว้า  หา
ความรู้  พัฒนา
ตนเอง 

กองช่าง 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
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    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอนส าหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนของ
เด็กนักเรยีน 

สื่อการเรียนการ
สอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กนักเรยีนมีสื่อ
การเรยีนการสอนที่
ทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการสอน เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การศึกษาของ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
สังกัดเทศบาล

จัดกิจกรรม  ดังนี  
1.โครงการ
มหกรรมการ 
ศึกษาปฐมวัยของ
ต าบล 
ดงสมบูรณ์ 
2.โครงการ
ประกวดศูนย์

90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษา
อย่างสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 



ต าบลดงสมบรูณ์
ให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู่ 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างอ่างแปรฟันเด็ก
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อสร้างอ่างแปรง
พันส าหรับให้เด็ก
เล็ก 

ศพด.  3  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีอ่าง
ส าหรับแปรงพัน 

กอง
การศึกษา 

30 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ทั ง  3   แห่ง 

เพื่อซ่อมแซม
อาคารส่วนท่ีช ารดุ
ให้คงสภาพเดมิ 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 250,000 250,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีความ
ปลอดภัยในการ
เรียน 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการส่งเสริมความฉลาดทาง 
อารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ยกระดับการศึกษา
ของท้องถิ่นเพื่อ

กอง
การศึกษา 



พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยังยืน 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลความสะอาดในช่องปาก
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการมี
สุขภาพดีของช่อง
ปาก 

ศพด.   3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลรักษา
ช่องปากของลูก
อย่างถูกวิธี 

กอง
การศึกษา 

33 โครงการเฝ้าระวังการควบคมุ
โรคตดิต่อของเด็กปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการป้องกัน
โรคตดิต่อ 

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลรักษา
และป้องกัน
โรคตดิต่อของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

34 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการมี
สุขภาพดีของเด็ก
ปฐมวัย 

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการการละเล่นเด็กไทย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยรู้จัก
การละเล่นของไทย
แบบต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

36 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กแก่พ่อแม่  ผู้ปกครอง
และครผูู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลเด็กที่ถูกวิธ ี

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

พ่อแม่ผู้ปกครอง 
และครู ผดด. มี
ความรู้ในการดูแล
เด็กอย่างถูกวิธ ี

กอง
การศึกษา 

37 โครงการผลติสื่อส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอนส าหรับ
เด็ก 

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ครู ผดด. ไดผ้ลิต
สื่อท่ีหลากหลายใน
การสอนเด็ก 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 โครงการอบรมการเพิ่ม IQ , EQ 
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ศพด.    3  แห่ง 20,000 25,000 30,000 35,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ครู ผดด. 
ผู้ปกครองมีความรู้
ในการการเพิ่ม IQ , 
EQ  ให้กับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

รวม 38  โครงการ - - 7,420,000 7,915,000 9,010,000 9,855,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    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 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในชุมชน 

ประชาชนทุกคน
ปลอดจาก
โรคตดิต่อ 

9  หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ชุมชนปราศจาก
โรคตดิต่อ 

ส านักปลดั 

2 โครงการออกก าลังกายด้วย
กิจกรรมเข้าจังหวะ(เต้นอาร์บิคส์) 
ทุกชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์เลิกกินปลาดิบ   เพื่อส่งเสริมการไม่
กินปลาดิบ 

9  หมู่บ้าน 45,000 45,000 45,000 45,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

4 โครงการท าหมันสุนัขและแมวและ
จัดซื อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อท าหมันสุนัข
และแมวและ
จัดซื อวัคซีน 

9  หมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

สุนัขและแมวจะได้
ไม่มีจ านวนมาก

ส านักปลดั 



เกินไปและป้องกัน
โรคต่างๆ 
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 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    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) 

5 โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรักษาระบบ
นิเวศน์ให้สมดุล
และชุมชน
ปลอดภัยจาก
โรคภยัต่างๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 

6 โครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนให้ลด
น้อยลง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอตัรา
การป่วยลด
น้อยลง 

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

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

7 โครงการจดัซื อวัสดุ ครุภณัฑ์
ป้องกันโรค 

เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันโรคต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์
ป้องกันโรคต่างๆ 

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

ประชาชนไดร้ับ
ส่งเสริม ป้องกัน  

ส านักปลัด 



ที่เกิดขึ นในชุมชน
ให้ลดน้อยลง 

ด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    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) 

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว ์

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ในสัตว ์

สัตว์ต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

การไมม่ีโรคระบาด
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดปลา เพื่อปรับปรุงให้
เป็นตลาดปลาที่ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตลาดปลา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

ผู้ประกอบการมี
รายได้เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด   เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผูร้ับบริการ     

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

รวม 10  โครงการ - - 635,000 635,000 635,000 635,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหผู้้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไรผู้้ด้อย 
โอกาสในเขต
เทศบาล 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

2 โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ท าร่วมกัน 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของ
เยาวชนในชุมชน 

ปีละ  1  ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เยาวชนมีศักยภาพ
เป็นแกนน าท่ี
สามารถสรา้ง

ส านักปลัด 



คุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนของตนเอง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    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) 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและ
ครอบครัว 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
อาชีพและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และเพิม่
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ผู้สูงอายุใน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

5 โครงการช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้
ยากไร้ /ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ 
/ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ /
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้ยากไร้ /ผู้ด้อย 
โอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผูดู้แลผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/

ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/ผูดู้แลผู้

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/
ผู้ดูแลผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  มี

ส านักปลัด 



ผู้ดูแลผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    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) 

7 โครงการเสรมิสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง 

เพื่อสร้างเครือข่าย
และชุมชนใน
เข้มแข็ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ส านักปลัด 

8 โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ เพื่อยกย่องเชิดชู
ผู้สูงอายุและสบื
สานประเพณีอันดี
ให้คงอยู่สืบไป 

9  หมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายไุด้รับความ
เพลิดเพลินและ
สร้างความรักความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
ปราศจากโรคภยั

9  หมู่บ้าน
ภายในต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
ปราศจากโรคภยัไข้

ส านักปลัด 



ไข้เจ็บและใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน ์

เจ็บและใช้เวลาให้
เป็นประโยชน์ 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    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) 

10 โครงการจดัซื อวัสดุอุปกรณ์ประจ า
สุขศาลา  ภายในเขตเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

เพื่อจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าสุข
ศาลา   

9  หมู่บ้าน
ภายในต าบล 

180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

สุขศาลามีวัสดุ
อุปกรณ์ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

11 โครงการจดัซื อเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าสุขศาลา  ภายในเขต
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ ์

จัดซื อเครื่องออก
ก าลังกายประจ า
สุขศาลา   

9  หมู่บ้าน
ภายในต าบล 

90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีเครื่องออกก าลัง
กาย 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ(หลักสตูร
ระยะสั น) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับประชาชน
และผูสู้งอาย ุ

ประชาชนและ
ผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
และผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักปลัด 

13 โครงการเยี่ยมเยือนเยีย่วยา  อาสา
ดูแล 

เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส  
มีคุณภาพชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี        
    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) 

14 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูผู้สู้งอายุ 

ผู้สูงอาย ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

15 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูผู้สู้งอายุ 

ผู้สูงอาย ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

16 โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 

17 โครงการส ารวจและจดัท า
ฐานข้อมูลผูสู้งอายุ  ผู้พิการ 

เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ  ในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

มีข้อมูลผูสู้งอายุ  ผู้
พิการ  ในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ส านักปลัด 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี        
    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) 

18 โครงการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
พื นฐานต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู
พื นฐานต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล

ดงสมบูรณ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เทศบาลมีข้อมลู
พื นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

รวม 18  โครงการ - - 960,000 960,000 960,000 960,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมสวัสดิการชุมชนหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีมั่นคง
เข้มแข็ง  อยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

9  หมู่บ้าน 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรบั
ชุมชน(โต๊ะ,เก้าอี ) 

เพื่อจัดหาวัสดุ-
อุปกรณ์ส าหรับ
ชุมชน 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม  1 ส่วน เทศบาล 
1 ส่วน รัฐบาล 1  ส่วน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีเงินออมเพิ่มมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
แก่คนพิการให้มี
สภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

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

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิต  ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลดั 

5 โครงการอบรมแกนน าเยาวชน เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของ
เยาวชนในชุมชน 

เยาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

เยาวชนมีศักยภาพ
เป็นแกนน าท่ี
สามารถสรา้ง
คุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนขอ 
ตนเอง 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุนบ าบัดทุกข์บ ารงุ
สุข  แบบ  ABC  

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลมี
สภาพการเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตร ี

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆให้กับสตร ี

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

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

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลมศีักยภาพ
เพื่อมากขึ นในทุกๆ
ด้าน 

ส านักปลดั 

8 โครงการประกาศชุมชน(หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ) 

เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯ 

9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 

9 โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี 
รายได้ดี(3D) 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเป็นคนดี  
มีสุขภาพแข็งแรง 
และรายได้ดี
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

9  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจดัหาอาชีพเสริมให้แกผู่ม้ี
รายได้น้อย 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนท่ี
มีรายได้น้อย
ภายในเขต
เทศบาล 

 9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลดั 

11 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทส าเด็จพร
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี 

ด าเนินโครงการ
ตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวและ
สมเด็จพระราชิน ี

โครงการตาม
แนวพระราชด าร ิ

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

ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดัตั งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประจ าต าบล 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

1  แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ผู้สูงอายุมีความสุข
ในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู ้
จ านวน  2  แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ศึกษาค้นคว้า  หา
ความรู้  พัฒนา
ตนเอง 

 

14 โ คร งการปรับปรุ งและพัฒนา
หมู่บ้าน  หน้าบ้าน  ถนนในเขต
เทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
สะอาด  และน่าอยู่ 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหมู่บ้าน  
หน้าบ้าน  ถนนใน
เขตเทศบาลให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  
และน่าอยู ่

 9  หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล าตบ
ลดงสมบูรณ ์

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

หมู่บ้าน  หน้าบ้าน  
ถนนในเขต
เทศบาลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะอาด  และน่าอยู ่

ส านักปลดั 

15 โครงการเสรมิสร้างความรู้และการ
ป้องกันปัญหาการตั งครรภไ์ม่พร้อม
ในวัยรุ่น   

ลดจ านวนการต้อง
ครรภไ์ม่พร้อมของ
วัยรุ่น 

วัยรุ่นทุกคนใน
เขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ลดจ านวนการต้อง
ครรภไ์ม่พร้อมของ
วัยรุ่น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

ลดอัตรายาเสพ
ติดในชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผูร้ับบริการ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 17  โครงการ - - 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อเยาวชนใน
พื นที่ได้รับความรู้
และวิธีการป้องกัน
ยาเสพตดิ 

9  หมู่บ้าน
ภายในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในพื นท่ี
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ส าหรับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ส าหรับเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนในชุมชน
ในเขตเทศบาล 

270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในชุมชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 
 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการท างานของ
พนักงานเทศบาล 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกภา,
พนักงาน
เทศบาล   

80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกภา,
พนักงานเทศบาล  
มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 



 230 
 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันเยาวชน ประชาชน  
ท่าคันโทสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

9  หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

พนักงานและ
ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 
ดงสมบูรณ์ตา้นยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชน  9  
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ...คัพ 
(กีฬาคัพ) 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

9  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในชุมชนใช้
เวลาว่างมาเล่น
กีฬาและห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจดักิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนให้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

8 โครงการทัศนศึกษาสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนให้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัตั งศูนย์กีฬาประจ า
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

1  แห่ง 50,000 60,000 70,000 80,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในชุมชนใช้
เวลาว่างมาเล่น
กีฬาและห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 960,000 970,000 980,000 990,000 - - - 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานงบกลาง 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เช่นสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ  
ข้าราชการท้องถิ่น,ประกันสังคม 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ตอนเกษียณอายุ
ราชการ 

พนักงาน
เทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
90  ของพนักงาน
เทศบาล 

สวัสดิการตอน
เกษียณอายุ
ราชการ 

กองคลัง 

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 

จ านวนผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิต  ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลัด 

3 เบี ยยังชีพผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

จ านวนผู้พิการ
ในเขตเทศบาล 

1,300,000 1,500,000 1,800,000 2,300,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้พิการใน
เขตเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิต  ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลัด 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานงบกลาง 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เพื่อการสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้ 
รับรอง  ภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์   

ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้ รับรอง  
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์   

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิต  
ความอยู่ดีที่ขึ น 

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 6,120,000 6,820,000 7,620,000 8,620,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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 โครงการพัฒนาการระบบการ
บริการประชาชนในท้องถิ่น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการแก่ผูม้า
ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนทุกคน
ที่มาใช้บริการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการของเทศบาล 

ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนาระบบตดิตาม
ประเมินผลขององค์กร 

จ้างหน่วยงาน
ภายนอกมา
ประเมินฯเทศบาล 

การท างาน
โปร่งใสของ
หน่วยงาน
ราชการที่มีการ
ติดตาม
ประเมินผล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70 ของ ผู้รับริการ           

การท างานมี
ประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุด 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมท าเครื่องกรอง
น  า 

เพื่อส่งเสริมความรู้
แก่บุคลากรใน
องค์กร 

พนักงาน
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

การพัฒนาของ
บุคลากรในองค์กร 

ส านักปลดั 

 



  235 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนา  ศึกษาดู
งาน 

เพื่อเป็นแนวทาง
ในการการพัฒนา 
ปรับปรุงการ
ท างานองค์กรให้
ถูกต้องและยั่งยืน 

การอบรมและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานนอก
สถานท่ีเป็น
ประจ าทุกป ี

300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้รับริการ           

บุคลากรในองค์กร
ท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ นและถูกต้อง
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดัซื อรถบรรทุก(ดีเซล)   
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท
ท้าย 

เพื่อจัดซื อรถยนต์
อเนกประสงค์ 

1  คัน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

เทศบาลมี
ยานพาหนะใช้ใน
งานราชการ 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัซื อที่ดินส าหรับก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 

เพื่อจัดซื อท่ีดิน
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 

1  แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้รับริการ           

มีที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

7 โครงการจดัท าแผนชุมชน เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาอย่างมี
ระบบ 

ประชาชน 9  
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการแก่
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนไดร้ับ
บริการ  สะดวก
รวดเร็วและทั่วถึง  
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักปลดั 

9 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
ข่าวสาร 

เพื่อพัฒนาการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการที่
ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ ์

ศักยภาพของ 
ราษฎรในชุมชน
และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  
เทียบเท่ากัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

เพื่อพัฒนาการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการที่
ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ ์

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

10 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ
และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร
ต่อการปฏิบตัิงาน
ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประโยชนส์ูงสุด 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
ของเทศบาล
ต าบล 
ดงสมบูรณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

บุคลากรไดเ้พิ่มพูน
องค์ความรู้  มี
ศักยภาพน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

11 โครงการทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปรญิญาโท 

เพื่อส่งเสริมความรู้
แก่บุคลากรใน
องค์กร 

พนักงาน
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

การพัฒนาของ
บุคลากรในองค์กร 

ส านักปลดั 
 

12 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีและเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้อง
แบบยั่งยืน 

จัดท าแผน 
พัฒนาฯและเทศ
บัญญัตฯิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

การพัฒนาของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

13 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ 

เพื่อรณรงค์
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ประชาชน   9  
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

14 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 

15 โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  
องค์กรสาธารณะ และองค์กรการ
กุศล 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
และการบูรณาการ
ท างานร่วมกัน 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนเพิ่ม
มากขึ น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

16 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล กิจกรรมที่เป็น
นโยบายด่วนของ
อ าเภอ,จังหวัด
และรัฐบาล 

พนักงาน
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

สร้างความสามัคคี
ในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

17 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายเบื องต้น  กฎหมาย
เลือกตั ง  การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
กฎหมายเบื องต้น  
กฎหมายเลือกตั ง  
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน  9  
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
กฎหมายเบื องต้น  
กฎหมายเลือกตั ง  
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

18 โครงการจดัเวทีประชาคม เพื่อรับทราบความ
ต้องการด้านต่างๆ
ของประชาชนใน
พื นที ่

รับทราบความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
พื นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้อง
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนและ
การแก้ปัญหาที่ถูก
จุด 

ส านักปลดั 

19 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ผู้น าหมูบ่้าน  ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้น าชุมชน  
ในการพัฒนา
ชุมชนแบบยั่งยืน 
และอยู่ดมีีสุขและ
อยู่อย่างพอเพียง 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลมีการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

20 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อบริการ
ประชาชนให้ไดร้ับ
บริการครบวงจร
ในจุดเดียว 

ปีละ  1  ครั ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนไดร้ับ
บริการ  สะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

21 โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย เพื่อเพ่ิมความรู้  
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน 
จ านวน  9  
หมู่บ้าน  ในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

22 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
เลือกตั งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาต ิ

เพื่อส่งเสริมการ
เลือกตั งระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ให้เกดิ
ความเป็นธรรม 

ประชาชน 
จ านวน  9  
หมู่บ้าน  ในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ  สิทธิ 
หน้าท่ีของตนใน
การเลือกตั ง  

ส านักปลดั 



 
242 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

23 โครงการจดัหาที่ดินส าหรับทิ งขยะ 
 

เพื่อเป็นสถานท่ี
เก็บขยะในต าบล 

9  หมู่บ้าน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ชุมชนสะอาด
ปลอดจากโรคภยั
ต่าง ๆ และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ น 

ส านักปลดั 

24 โครงการบริการอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 

เพื่อเป็นการ
ให้บริการข่าวสาร
แก่ประชาชน 

  9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้รับริการ           

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ส านักปลดั 

25 โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพันธ์ เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

9  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับรู้
ข้อมูลข่าวทันสมยั 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

26 โครงการจดัท าวารสารประจ าปี
ของเทศบาล 

เพื่อเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ 

อปท.ทุกแห่งใน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้รับริการ           

การประชาสัมพันธ์
ผลงานของ
เทศบาล 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส านักปลดั 

27 โครงการหอกระจายขา่วแบบไร้
สาย 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

1  แห่ง 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้รับริการ           

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

ส านักปลดั 

28 โครงการพัฒนาจดัระบบส านักงาน
องค์กรท้องถิ่น(การจัดซื อ,การจดั
จ้าง,ค่าวัสดุ, และค่า
สาธารณูปโภค) 

เพื่อจัดซื อวัสดุ  
อุปกรณ์ และค่า
สาธารณูปโภค
ฯลฯ 

วัสดุ  อุปกรณ์  
และค่า
สาธารณูปโภค  
ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

บุคลากรมีวัสดุ   
อุปกรณ์ พร้อมใช้
บุคลากรมีคุณภาพ
สามารถบริหารงาน

ส านักปลดั 
 



ได้อย่างมีประสิทธิ
เงิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

29 โครงการส ารวจรังวัดพื นที่
สาธารณะและพื นท่ีอื่นในเขต
เทศบาล 

จัดท าแนวเขต
รังวัดพื นที่
สาธารณะและ
พื นที่อ่ืนในเขต
เทศบาล 

9  หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

มีแนวเขตที่ชัดเจน ส านักปลดั 

30 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมทีเป็นนโยบายของอ าเภอ,
จังหวัดและรัฐบาลฯ 

เพื่อจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี 

การท างานแบบ
บูรณาการร่วม 
กับหน่วยงานอื่น 

80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

การท างานร่วมกับ
หน่วยงานแบบ
บูรณาการ 

ส านักปลดั 

31 โครงการเลือกตั งท้องถิ่นกรณีครบ
วาระ  ยุบสภาและแทนต าแหน่งที่
ว่าง 

เพื่อจัดการ
เลือกตั งท้องถิ่น
กรณีครบวาระ  

การเลือกตั ง
ท้องถิ่นกรณีครบ
วาระ  ยุบสภา

350,000 350,000 350,000 350,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ์มี
บุคลากรทาง
การเมืองครบถ้วน 

ส านักปลดั 



ยุบสภาและแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

และแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

32 โครงการส่งเสริม  สนับสนุนงาน
กิจการสภาเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ์   

ส่งเสริม  
สนับสนุน 
งานกิจการสภา
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ์   

สมาชิกสภา
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ของผู้รับริการ           

สมาชิกสภา
เทศบาลมีประสิทธ
ภาพในการท างาน
เพิ่มมากยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

33 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาล   

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาล   

การรับรู้ข้อมูล
ข่าสารต่างๆของ
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชานได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของ
ทางเทศบาล 

ส านักปลดั 

34 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.  2540 

เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง 

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง มี
ความรู้เกี่ยวกับ

ส านักปลดั 



มีความรูเ้กี่ยวกับ
พรบ. 

พรบ.และสามารถ
น ามาปฏิบตัิงานได้
อย่างถูกตั ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        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) 

35 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

พื นที่ภายในเขต
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

เพิ่มรายได้ในการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 

36 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนผู้เสีย
ภาษีในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

ประชาชนส านึกใน
หน้าท่ีของตนใน
การเสยีภาษ ี

กองคลัง 



37 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีและ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

การจัดเก็บ
ภาษ ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับริการ           

เทศบาลมรีายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ น 

กองคลัง 

รวม 37  โครงการ - - 22,510,000 22,510,000 22,510,000 22,510,000 - -  
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ละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ  Big  Cleaning  Day   การท าความ
สะอาดสถานที่
ท างาน 

ความสะอาด  
เรียบร้อยของ
สถานที่ท างาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้รับริการ           

บุคลากรใน
องค์กรมีส่วน
ร่วมในการท า
ความสะอาด  
สถานที่ท างาน
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
 

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