
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนา้
บ้านนายสมนึก  อุ่นค าถึงหน้า
โรงเรียนดงสมบรูณ์ประชารัฐ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

550,000 550,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนา้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดงสมบรูณ์ถึง
ถนนลาดยาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

450,000 450,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุม้
ค านาคพัฒนาถึง  บ้านดงบัง  
หมู่  5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

3,800,000 3,800,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
กลางบ้านคุ้มโนนไข่จั่น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

550,000 550,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นเริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนายอุดร  อาจ
เอี่ยมถึงสามแยกข้างบ้าน
นายอ่อน  จิตตะแสง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

250,000 250,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเริ่มจาก
สามแยกถนนเส้นข้างบ้านนาย
ล าดวน  เวียงนนท์ถึงสามแยก
ข้างบ้านนางใย  ทองจันทร์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

230,000 230,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน 
คสล.เส้นเดิมหนา้บ้านนางสมคัร 
โภคาพานิชย์บ้านดงสมบรูณ์ หมู่
ที่ 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

230,000 230,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากสาม
แยกถนนเส้นข้างบ้านนางสมร  
ปี่แก้ว ถึงามแยกบ้านนายถนอม
กวดนอก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

155,000 155,000 - - - ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 - - - สนามกีฬา ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจาก
ข้างบ้านนายจรูญ ถึงวัดเทวตา
สามัคคีธรรม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนา้
บ้านนายจีราศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์
ถึงวัดป่าบ้านดงสมบรูณ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

77 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นจากข้างบ้านนาย
จรูญถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน  คสล.   
1   โครงการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นหน้าเทศบาลถึงสี่
แยกหน้าบ้านนางไชยวาล  
พรหมวงศ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นหน้าบ้านนายประ
รินทร์  ค าบอน  ถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบหมูบ่้าน  คุ้มค า
จันทร์เพ็ญ  หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเส้นซอยไผ่สีทอง  หมู่  
4  บ้านดงกลาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจุดหนา้บ้านนายปิยะ  
พรหมเสนาถึงหน้าบ้านนายศรีค า  
จ าปาทอง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้าบ้านนางติ๋ว ถึงหน้า
บ้านนางแก้ว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเส้นหน้า รร.ดงกลางพัฒน
ศึกษา  เชื่อมถนนสาย ทล.กส 
2009  เส้นท่าคันโท-หนองกุงศรี   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

1,910,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นข้าง รร.ดงสวรรค์อุดมมติร   
ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากคุม้ค าจันทรเ์พ็ญ หมู่  4   
บ้านดงกลาง  ถึงหน้าโรงเรยีนมิตร
มวลชน 5  บ้านไทยเจรญิ          

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจดุร อบหนองโจด  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

635,000 635,000 635,000 635,000 635,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนา้บ้านนาย
สมเพียร  บุญตาม  หมู่ที่ 1 ถึงแยก
หน้า รพ.สต.ดงสมบูรณ์  หมู่ที่  2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศูนย์ 
EMSประจ าส านักงานเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ์ถึงสี่แยกถนน คสล. หนา้
บ้านนางเทวีดวงมาลัย หมู่ที่  1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

655,000 655,000 655,000 655,000 655,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนา้บ้าน
นายทอง  จ าปาทองถึงหน้าวัดบ้าน
ดงสวรรค ์
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

847,500 847,500 847,500 847,500 847,500 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเริ่มจากสาม
แยกถนนเส้นหน้าเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์ถึงหน้าบ้านนายสมยั  อุตโร
กุล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

363,000 363,000 363,000 363,000 363,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากสามแยก
ถนนเส้นข้างบ้านนายทราย  กันก า
แหง ถึงสามแยกข้างบ้านนาย
ประหยดั  ส าราญ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากถนนเส้น
ข้างบ้านนางสังวาลย์  แสงเพ็งเคน
ถึงหน้าบ้านนายบุญเกดิ  ไวยพัฒน์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จากสี่แยก 
ร.ร.มติรมวลชน 5 ถึง  หน้าบ้าน
นายพรภริม  อินทะสร้อย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้การสญัจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
จุดห้วยขี อ้น 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
จุดนานางคล้าย  หมู่ที่  8 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
จากไร่นายสถิตถึงบ้านไชยศรสีุข 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
กักเก็บน  าจุดดาน 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส จดุนานายก้าน  อ่ิมสาร 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส ห้วยขี นาคจุดนานายค ามี  
อินทะสอน 
 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส จดุนานายก้าน  อ่ิมสาร  
2  ช่องทาง 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
น  า 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น  าจุดห้วยค าจ าปา 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

ฝายกักเก็บน  า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น  าจุดห้วยขี นาค 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

ฝายกักเก็บน  า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น  าจุดห้วยขี อ้น 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

ฝายกักเก็บน  า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน  าจดุ
ห้วยน  าขุ่น 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

ฝายกักเก็บน  า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีใช้ใน
การ เกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกหนองแสง  
หมู่ที่  5  บ้านดงบัง  

เพื่อก าจัดวัตรพืช
และดินที่ตื นเขิน 

ขุดลอกหนอง
แสง 

300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้
ใช้น  าในการ
อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

42 โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อจุดนา
นายเขียน  นาขันที (ห้วยขี อ้น) 

เพื่อขุดลอกห้วย
และวางท่อ 

ขุดลอกพร้อม
วางท่อ 

1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน  า
ห้วยขี อ้นหมู่ที่  6   
บ้านดงสวรรค ์

เพื่อขุดลอก
โครงการ
ชลประทาน 

อ่างเก็บน  า 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

44 โครงการขุดลอกหนองมะค่า  
หมู่ที่  7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อขุดลอกหนอง
มะค่า 

ขุดลอกหนอง
มะค่า   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอกหนองยาง 
บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่  8   

เพื่อขุดลอกหนอง
ยาง 

ขุดลอกหนอง
ยาง 

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขุดลองล าห้วยน  าขุ่น  หมู ่
1  บ้านดงสมบรูณ์ ถึง  หมู่  6  
บ้านดงสวรรค ์
 

เพื่อประชาชนใน
พื นที่จะได้มีน  า
เพื่อการเกษตร
และประมง 

ขุดลองล าห้วย
น  าขุ่น   

1,234,000 1,234,000 1,234,000 1,234,000 1,234,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

47 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าโสกหมู  
บ้านดงกลาง  หมู่  4     

เพื่อเกษตรจะไดม้ี
น  าใช้ในการเกษตร 

ขุดลองโสกหม ู 3,314,000 3,314,000 3,314,000 3,314,000 3,314,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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  แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
ชุมชนเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

สภาพภมูิทัศน์
ชุมชน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ทุกชุมชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและได้
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  

กองช่าง 

49 โครงการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ(ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ) 

ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เตาเผาขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ทุกชุมชนมี
สุขอนามัยที่ดี
และปราศจาก
โรคภยัต่างๆ 

กองช่าง 
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  แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการบริการที่ทิ งขยะ เพื่อน าขยะใน
ชุมชนไปทิ ง 

ที่ทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ชุมชนสะอาด
ปลอดจาก
โรคภยัต่าง ๆ 
และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ น 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมลู
ฝอยส าหรับโรงเรียนดงบังอ านวย
วิทย์ 

เพื่อก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

เตาเผาขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
มูลฝอยส าหรับโรงเรียนดง
สมบูรณ์ประชารัฐ 
 

เพื่อก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

เตาเผาขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของ
ผู้รับบริการ 

โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
มูลฝอยส าหรับโรงเรียน 
ดงสวรรค์อุดมมติร 
 

เพื่อก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

เตาเผาขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของ
ผู้รับบริการ 

โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  า
หนองโจด 
 

เพื่อก าจัด
วัชพืชและขุด
ลอดดินที่ตื น
เขิน 

ขุดลอกอ่าง
หนองโจด 

  500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกล าห้วยค า
จ าปาพร้อมก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส 3 ช่องทางน  า หมู่ที่ 3,4  
บ้านดงกลาง 

เพื่อก าจัด
วัชพืชและขุด
ลอดดินที่ตื น
เขิน 

ขุดลอกล าห้วย
ค าจ าปา 

 2,500,000   2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000  ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  า
หนองแสง บ้านดงบัง 

เพื่อก าจัด
วัชพืชและขุด
ลอดดินที่ตื น
เขิน 

ขุดลอกอ่างเก็บ
น  าหนองแสง 

 2,500,000   2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000  ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนพื นท่ี
จะไดม้ีน  าเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการขุดลอกล าห้วย
ขี อ้น  เริ่มต้นจากบ้านดง
สวรรค ์ หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดิน
ที่ตื นเขิน 

ขุดลอกล าห้วย
ขี อ้น   

   500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชน
พื นที่จะได้
มีน  าเพื่อ
การเกษตร
และ
ประมง 

กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกล าห้วย
ค าฮ ู เริม่ต้นจากบ้าน
ไทยเจริญ  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดิน
ที่ตื นเขิน 

ขุดลอกล าห้วย
ค าฮ ู  

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชน
พื นที่จะได้
มีน  าเพื่อ
การเกษตร
และ
ประมง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์พร้อม
อาคารประกอบฯลฯ 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

อาคารส านักงาน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 อาคาร ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น
ดอนตาปู่ถึงหมู่ 7  บ้านดงจันทร์  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้า
ทางการ
เกษตร
สะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นข้าง รพสต. 
ต าบลดงสมบรูณ์  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นจากหน้าบ้านนาง
ถวิล  ชาติทอง  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นจากหน้าบ้านนาย
ส ารอง  แก้วตรี  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นจากหน้าบ้านนาย
จีราศักดิ์  วงศ์สวสัดิ์ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

65 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นจากหน้าบ้านนาย
ทองใบ  ส าราญถึงล าน  าปาว  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นนดานน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง ทช.กส.4040   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000  500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นห้วยค าจ าปา 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

68 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากสวนสมุนไพรถึงนานาง
สายพิณ  นาขันที 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นข้างวัดถึงล าน  าปาว  หมู่ 
5  บ้านดงบัง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

70 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรเส้นหน้าบ้านนายบญุมา  ขาว
หนูถึงหนองฮึน 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

71 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยก
ถนนลาดยาง ทช.กส.4040  ถึงบ้านชัย
ศรีสุข   

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นข้างรพสต.ดงกลาง  ถึงล า
ห้วยค าจ าปาจดุน  าลอดพื น   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร
สะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

73 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายหนองผักกูดเริ่ม
จากส่วนมะม่วงถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร
สะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

74 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเริม่ต้นจากบ้าน
นายไสว  ใจหยดุ  ถึงบ้านนาย
ค าปัน  เครือผือ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร
สะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรจากหน้าบ้านนายปิยะ  
พรหมเสนาถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

76 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
เส้นนานายเขียวถึงหนองมันปลา 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

77 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นไร่นายเลียงถึงถึงห้วย
น  าขุ่น 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

 101
0 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
ล าห้วยค าจ าปาจุดน  าลอดพื น
เชื่อมถนนสายบ้านดงสมบรูณ์ 
ม.1-บ้านดงจันทร์  ม.7    

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดต้น
มะเกลือเช่ือมถนนเส้นบ้านดง
กลาง ม.4 – บ้านไทยเจริญ  ม.9  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

80 โครงการถนนซ่อมแซมเพื่อ
การเกษตรจากสี่แยกบ้านนายผ่าน
ถึงบ้านดงจันทร์  หมู่ 7 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 



 

แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เริ่มจากแยกถนนลาดยาง 
ทช.กส. 4040  เชื่อมถนน
ทล.กส. 2009 บ้านดงสวรรค ์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

82 โครงการถนนลูกรังสันคหู้วยขี 
นาคจากสะพานถึงนานาง
ล าใย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

83 โครงการถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากหน้าวัดบา้น
ไทยเจริญ  หมู่ 8  ถึงสะพาน
มูล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

102
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรรอบป่า
ชุมชน  หมู่  9  บ้านไทย
เจริญ   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร
สะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

85 โครงการถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนาย
ภิรมย์ถึงไร่นายอุบล  
เปลาปาระโก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร
สะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนรูปตัวยู  หมู่  1  
บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อป้องกันน  าท่วม
ในฤดูฝน 

รางระบายน  า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ นจากน  าท่วม
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.พร้อมวางท่อทางเข้า
หน้าบ้าน  หมู่  3  บ้านดง
กลาง 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ทางเข้าหน้าบ้าน   

สะพาน คสล. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง ป้องกันความ
เสียหายจากน  า
ท่วมในฤดูฝน 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  ารอบหมู่บ้าน  
บ้านดงบัง  หมู่  5    

เพื่อป้องกันน  าท่วม
ในฤดูฝน 

รางระบายน  า 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ นจากน  าท่วม
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า  หมู่  2  บ้าน
ดงสมบูรณ ์

เพื่อป้องกันน  าท่วม
ในฤดูฝน 

รางระบายน  า 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ นจากน  าท่วม
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
จาก  บ้านดงบัง  หมู่  5  ถึง
คุ้มโนนไขจั่น     

เพื่อป้องกันน  าท่วม
ในฤดูฝน 

รางระบายน  า 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ นจาก
น  าท่วมลด
น้อยลง 

กองช่าง 

91 โครงการจดัท าป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน  หมู่  2  บ้านดง
สมบูรณ ์

เพื่อจัดท าป้าย
ทางเข้าหมู่บ้าน 

ป้ายบอกทาง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ขอผู้รับบริการ 

การสญัจร
ไปมาสะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 โครงการติดตั งไฟกระพริบ
ถนนเส้นทางเข้า 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อติดตั งไฟ
กระพริบแจ้งเตือน 

ไฟกระพริบ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

93 โครงการติดตั งสัญญาณไฟ
จราจรตามแยกจุดเสี่ยง
ต่างๆ (ไฟเขียวไฟแดง)  
หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่อติดตั งสญัญาณ
ไฟจราจรตามแยก
จุดเสีย่งต่างๆ (ไฟ
เขียวไฟแดง)   

สัญญาณไฟจราจร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจขอ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการจดัท าป้ายบอก
ทาง,ป้ายประชาสมัพันธ์
ฯลฯ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาล 

ป้ายบอกทาง 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ความพึงพอใจขอ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนนพูน
ดินยกระดับ  หมู่ 6  บ้าน
ดงสวรรค์  ต าบลดง
สมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ถึง  หมู่  
6  ต าบลหนองหิน   
อ าเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ ์  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 ความพึงพอใจขอ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการน  าประปาดื่มได้  
หมู่ที่  1   
บ้านดงสมบรูณ์   

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่มได ้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

97 โครงการน  าประปาดื่มได้  
หมู่ที่  2   
บ้านดงสมบรูณ์   

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่มได ้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

98 โครงการน  าประปาดื่มได้  
หมู่ที่  4  บ้านดงกลาง  

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่มได้   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการน  าประปาดื่มได้  
หมู่ที่  7   
บ้านดงจันทร์  

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่มได้   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-
บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

100 โครงการน  าประปาดื่มได้  
หมู่ที่  8   
บ้านไทยเจริญ   

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้น  าอุปโภค-
บริโภคทีส่ะอาด 

น  าประปาดื่มได้   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-
บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาคุม้อนามัย   
หมู่ที่  2  บ้านดง
สมบูรณ ์

เพื่อให้หอถังประปา
ให้ในการกักเก็บ
น  าประปา 

หอถังประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้น  า
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
2  บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  า
ใช้ในการเกษตร 

บ่อบาดาล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

เกษตรมีน  า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

103 โครงการติดตั งเครื่อง
กรองน  า  ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดงกลาง  
หมู่ที่  4   

เพื่อประชาชนใน
ชุมชนจะมีน  าท่ี
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

เครื่องกรองน  า   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

ประชาชนได้
อุปโภค-
บริโภคน  าที่
สะอาด 

กองช่าง 

104 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
4  บ้านดงกลาง 

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  า
ใช้ในการเกษตร 

บ่อบาดาล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

เกษตรมีน  า
ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการติดตั งเครื่อง
กรองน  า  ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านดงจันทร์  
หมู่ที่  7  

เพื่อจะมีน  าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

เครื่องกรองน  า   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

ประชาชนได้
อุปโภค-
บริโภคน  าที่
สะอาด 

กองช่าง 

106 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  หมู่ที่  
7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  า
ใช้ในการเกษตร 

บ่อบาดาล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

107 โครงการจดัหาถังน  าเพื่อ
การเกษตร    หมู่ที  8  
บ้านไทยเจริญ 

เพื่อน ามาใช้ใน
การเกษตร 

ถังน  า  10  ใบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับบริการ 

เกษตรมีน  าใช้
ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมถังเก็บน  า  เพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่  8  
บ้านไทยเจริญ 

เพื่อเกษตรจะไดม้ีน  า
ใช้ในการเกษตร 

บ่อบาดาล 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ 

เกษตรมีน  าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาพร้อมเครื่อง
กรองน  า  หมู่ที่  9  บ้าน
ไทยเจริญ 

เพื่อประชาชนใน
ชุมชนจะได้มี
น  าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

หอถังประปา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากน  า
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

110 โครงการเปลี่ยนท่อ
น  าประปาให้มีขนาด
ใหญ่ขึ น  หมู่ที่  5  บ้าน
ดงบัง   

เพื่อก่อสร้างหอถังใน
การกักเก็บ
น  าประปา 

ท่อน  าประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีรับ
บริการ 

ประชาชนได้ใช้น  า
อย่าท่ัวถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น-
ข้างรพสต.ดงกลาง    
หมู ่4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

302,500 302,500 302,500 302,500 302,500 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ฝายน  าล้นเช่ือมถนน 
ทล.กส.2009  หมู่ 6  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

171,900 171,900 171,900 171,900 171,900 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ศาลาปู่ตาเชื่อมถนน 
ทช.กส´4040  หมู่  6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

831,900 831,900 831,900 831,900 831,900 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ไทยเจริญ หมู่  8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

2,220,400 2,220,400 2,220,400 2,220,400 2,220,400 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
รอบบ้านไทยเจรญิ หมู่  
8  เชื่อมถนนเส้น 
ทช.กส. 4040 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

3,436,400 3,436,400 3,436,400 3,436,400 3,436,400 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ข้างลานมันเก่าถึงถนน
บ้านดงบัง-ยางอู้ม บ้านดง
กลาง หมู่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

1,205,200 1,205,200 1,205,200 1,205,200 1,205,200 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  2  บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อขยายเขตเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตาสาย 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายและซ่อมแซมเสียงสาย  
หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่อขยายเขตเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตาสาย 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

119 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายรอบหมู่บ้าน  หมู่  5  
บ้านดงบัง 

เพื่อขยายเขตเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตาสาย 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

120 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน  หมู่ 7   
บ้านดงจันทร ์

เพื่อขยายเขตเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตาสาย 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน  หมู่ 9  
บ้านไทยเจริญ 

เพื่อขยายเขตเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

ขยายเขตเสียง
ตาสาย 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
รับบริการ 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 
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 แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
นานายอุบล  ถึงนานายบุญ
โฮม 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
จากนานายอุบล  ถึง
นานายบุญโฮม 

1  โครงการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
แยกจากเส้นนถนนลาดยาง 
ทลกส.2009ถึงถนนเส้น
ข้างบ้านนายจรูญถึงวัดเทว
ตา  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

 

118 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 โครงการก่อสร้างที่จอด
รถยนต์ของเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ ์

เพื่อเป็นท่ีจอด
รถยนต์ของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานและ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ที่ใช้บริการ
ที่จอดรถ 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างสุขศาลา  
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่  7 

เพื่อก่อสร้างสุขศาลา  
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่  
7 

1  หลัง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
พื นที่ได้รับ
บริการดา้น
สุขภาพ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจตามชุมชน
ต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

จ านวน  9  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

127 โครงการจดัท าผังเมือง เพื่อแบ่งโซนพื นท่ีให้
ชัดเจนเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
พื นที่ต าบล 

9  หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การพัฒนา
ภายในต าบลที่
ชัดเจนและ
ชุมชนยั่งยืน 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดง
สมบูรณ ์

เพื่อเป็นสถานท่ีดูแล
เด็กเล็กก่อนปฐมวัย
ประจ าต าบล 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยังยืน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงกลาง    
พร้อมรั ว 

เพื่อเป็นสถานท่ีดูแล
เด็กเล็กก่อนปฐมวัย
ประจ าต าบล 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยังยนื 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงสวรรค ์

เพื่อเป็นสถานท่ีดูแล
เด็กเล็กก่อนปฐมวัย
ประจ าต าบล 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยังยืน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 โครงการซ่อมแซมห้องน  า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
กลาง 

ซ่อมแซมห้องน  า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงกลาง 

ห้องน  า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ห้องน  า เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ห้องน  า 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการต่อเติมอาคารเรียนทั ง 
3  แห่ง 

เพื่อต่อเติมอาคาร
เรียนให้เพียงพอ
ต่อเด็กเล็กก่อน
ปฐมวัย 

ต่อเติมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีอาคาร
เรียนเพียงพอต่อ
การเรยีนการ
สอน 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้าง
บ้านนายประยูร  ดวงโยธา ถึง
หน้าบ้านนายเสาร์  เนื่องไชย
ยศ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
1   โครงการ 

184,800 184,800 184,800 184,800 184,800 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นบา้นไทย
เจริญ  หมู่  8  ถึงบ้านดง
จันทร์  หมู่  7   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 295,300 295,300 295,300 295,300 295,300 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

143 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากจุดไร่นายประดิษฐ์  
ราชบัณดิษฐ์  ถึงล าน  าปาว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ขอผู้รับบริการ 

การขนถ่าย
สินค้าทางเกษตร
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบอ่างเก็บน  าห้วยค าฮ ู

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

การขนถ่าย
สินค้าทางเกษตร
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  ส าหรับ
โรงเรียนดงสมบรูณ์ประชา
รัฐ 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

โรงเรียนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมงาน
กีฬาของทาง
โรงเรียน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  ส าหรับ
โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ 

สนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

โรงเรียนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมงาน
กีฬาของทาง
โรงเรียน 

กองช่าง 

147 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นบา้นไทย
เจริญ  หมู่  9 (คุ้มโนน)  
เชื่อมถนน ทช.กส. 4040     
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 770,300 770,300 770,300 770,300 770,300 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นดานน้อย
บ้านไทยเจริญ  หมู่  9  ถึง
บ้านชัยศรีสุข  ต าบลยางอู้ม   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 719,700 719,700 719,700 719,700 719,700 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

149 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นต้น
มะเกลือ  บ้านดงกลาง  หมู่  
4   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 1,233,700 1,233,700 1,233,700 1,233,700 1,233,700 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นแยกบ้าน
ดงบัง-บ้านยางอู้ม  เชื่อม
ถนนเส้น  ทล.กส. 2009  
หมู่  7   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

151 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นบา้น
สมบูรณ์  หมู่  1  ถึงบ้านดง
สวรรค์  หมู่  6   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นล าห้วย
น  าขุ่นเชื่อมถนน  ทล.กส.
2009  บ้านดงจันทร์  หมู่  
7    
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 727,500 727,500 295,300 295,300 295,300 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

153 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นสามแยก
หลังบ้านนายปิยะ  พรหม
เสนา  ถึงคุ้มมลู  บ้านดง
สวรรค์    หมู่  6    
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 778,000 778,000 778,000 778,000 778,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นต้นรัง
ใหญ่  บ้านไทยเจริญ  หมู่  
9   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 739,100 739,100 739,100 739,100 739,100 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรเส้นข้างบ้าน
นายชัย  โพธิ์ก าเนิด  ถึงล า
น  าปาว  บ้านดงสมบูรณ์  
หมู่  1   
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนนลูกรัง 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 ระยะทาง การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน  ถนนเส้น
ข้างบ้านนางจุลมณ ี  
สนวา  หมู่ที่ 1 ถึงศูนย ์อป
พร. เทศบาล 
ต าบลดงสมบรูณ ์ หมู่ที ่ 1 
 

เพื่อติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสญัจร
ไป-มา ในเวลา
กลางคืน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
1  แห่ง 
 

     38,000       38,000       38,000       38,000       38,000  ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ขอ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ในการสัญจรไป-
มาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุม 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน
ในส านักงาน
เทศบาลต าบลดง
สมบูรณ ์

อาคารห้องประชุม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

การท างานท่ี 
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

158 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นเริ่มจากสาม
แยกถนนเส้นข้างบ้าน
ประจัน  อาจเอี่ยม  ถึง
สามแยกหน้าบ้าน 
นายผอง  พิทักษา 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
1  โครงการ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
เริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนางบัวบาน  
เมืองนาม  ถึง  สี่แยก
หน้าบ้านนางแต๋ม  
วาสนา  บ้านดงสมบูรณ์  
หมู่ 1 ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  คสล.   
1  โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
เริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนายค าดาว  
เหล็กเพชร  ถึงสามแยก
หน้าบ้านนายค ามี  
จ าเริญไกล  บ้านดง
สมบูรณ์  หมู่ 1 ต าบล
ดงสมบูรณ์  อ าเภอท่า
คันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  คสล.   
1  โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

161 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
เริ่มจากถนนคสล.เส้น
เดิม  ถึง  สี่แยกหน้าบ้าน
นายจีรศักดิ์  วงค์สวัสดิ์  
บ้านดงสมบูรณ์  หมู่ 2 
ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  คสล.   
1  โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
เริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนางส าอาง  
ทองจันทร์  ถึง  สาม
แยกข้างร้านค้าสหกรณ์  
บ้านดงสมบูรณ์  หมู่  2 
ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  คสล.   
1  โครงการ 

350,000 350,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

163 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
เริ่มจากสามแยกถนน
เส้นข้างบ้านนายทราย  
กันกัมแหง  ถึง  หน้า
บ้านนายอุฤทธิ์  อินเอ่ียม 
บ้านดงสมบูรณ์  หมู่ 2 
ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  คสล.   
1  โครงการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
เร่ิมจากสามแยกถนนเสน้
ข้างบ้านนายสมยั  บุตรค า  
ถึง  สามแยกถนนเสน้สา
วนสมุนไพร  บา้นดงกลาง  
หมู่ 3  ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ ์    

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  คสล.   
1  โครงการ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

165 โครงการก่อสร้างถนน
พูนดินยกระดับจุดไร่นาง
นางต้อย  ชัยพล  ถึงไร่
นายประทีบ  เหล็กเพชร 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างถนน
พูนดินยกระดับจุดไร่นาง
อุไร  ปะนะทัง  ถึงไร่
นายประหยัด  ส าราญ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

การขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตรสะดวก
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

  

143 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167 จ้างออกแบบ  
เขียนแบบ 

เพื่อจ้างเหมา
บุคคลในการ
ออกแบบ  
เขียนแบบฯ 

ออกแบบ และ
เขียนแบบ
แปลนงานฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของ
มาตรฐาน
แบบแปลน 

แบบแปลนที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 167  โครงการ - - 163,165,000 163,165,000 154,667,800 154,667,800 154,667,800 - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การตลาดวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายใน
ต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

อบรมกลุม่อาชีพ
ภายในต าบล 

50,000 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 

อบรมกลุม่อาชีพ
ภายในต าบล
อย่างต่อเนื่อง 

70,000 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 

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

ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพิษ 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มมันส าปะหลัง  ภายในต าบล
ดงสมบูรณ ์

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมัน
ส าปะหลัง 

งบประมาณ  180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  สมาชิก
กลุม่อาชีพ 

กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมัน
ส าปะหลังมี
งบประมาณเพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มอนุรักษล์ุ่มน  าปาว  หมู่  4  
บ้านดงกลาง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อนุรักษ์ลุ่มน  าปาว 

งบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  สมาชิก
กลุม่อาชีพ 

กลุ่มอนุรักษล์ุ่มน  า
ปาว มีงบประมาณ
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจัก
สาน  หมู่  2  บ้านดงสมบูรณ ์

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
จักสาน  หมู่  2   

อบรมกลุม่จัก
สาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  สมาชิก
กลุม่อาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ นและมีชีวิตที่ดี
ขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัตั งตลาดปลาที่ได้
มาตรฐาน  หมู่  5  บ้านดงบัง 

เพื่อจัดตั งตลาด
ชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบล 

ตลาดปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ทุกชุมชนมี
เศรษฐกิจท่ีดีขึ น 

ส านักปลัด 

8 โครงการจดัตั งกลุม่สาธติทาง
การเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีแหล่ง
ให้ความรู้ทางด้าน
การเกษตร 

กลุ่มสาธิตทาง
การเกษตร
ประจ าต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีสถานท่ีให้ความรู้
ด้านการเกษตร
และมีการด ารงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรมการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมสินค้า
ทางการเกษตร
และเพิ่มมูลคา่
สินค้าทาง
การเกษตร 

อบรมการแปร
รูปผลิตผลทาง
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลัด 

10 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพต่างๆภายใน
ต าบลให้เขม้แข็ง 

อบรมกลุม่อาชีพ
ภายในต าบล 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  สมาชิก
กลุม่อาชีพ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดัตั งตลาดชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

เพื่อจัดตั งตลาด
ชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดตั งตลาด
ชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่ม
อาชีพ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  สมาชิก
กลุม่อาชีพ 

ทุกชุมชนมี
เศรษฐกิจท่ีดีขึ น 

ส านักปลดั 

12 โครงการเพิม่ผลิตผลทาง
การเกษตร 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร
และเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร 

อบรมเพิ่ม
ผลิตผลทาง
การเกษตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ นและมีชีวิตที่
ดีขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยชีวภาพ 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมักและปุย๋
ชีวภาพให้กับ
เกษตรในต าบล 

อบรมใช้ปุ๋ย
หมักและปุย๋
ชีวภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ส่วนครัวรั วกินได ้

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ 

อบรมส่งเสรมิ
การปลูก
พืชผักส่วนครัว
รั วกินได ้

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ได้บรโิภคผักปลอด
สารพิษ 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

อบรมการ
เลี ยงสตัว์
เศรษฐกิจ(ไก่
พื นเมือง  
เลี ยงกบ  สุกร  
โค กระบือ 
ฯลฯ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 

16 โครงการอบรมหมู่บา้นเกษตร
พึ่งพาตนเอง(เกษตรยังชีพ) 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

อบรมหมู่บ้าน
เกษตรพึ่งพา
ตนเอง(เกษตร

ยังชีพ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่และไม้
มะค่า  หมู่  7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพผลิตภณัฑ์
จากไมไ้ผ่และไม้

มะค่า   

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

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้มาขึ น 

อบรมอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

ประชาชนมีอาชีพ
เพิ่มรายไดม้ากขึ น 

ส านักปลดั 

19 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อสนองต่อ
โครงการ/กิจกรรม
ตามแนว
พระราชด าร ิ

ส่งเสริม
สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

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

ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขปัญหาใน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแนว
พระราชด าร ิ

ส านักปลดั 
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     แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการผลติสินค้าจาก
สมุนไพรไทย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกประชาชน 

อบรมผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
ไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

21 โครงการจดัท าปลาร้า เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกประชาชน 

อบรมการจดัท า 
ปลาร้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 21  โครงการ - - 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้การเกษตร
ทฤษฏีใหม่ แบบผสมผสานอินทรยี์
ชีวภาพแก่เกษตร 

เพื่อให้เกษตรมี
ความรูส้ามารถ
น ามาประยุกต์ ใช้
ในยุคปัจจุบัน 

เกษตรกรใน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการผลติเช่ือราไตรโคเดอร์มา
และการใช้สารชีวภณัฑ ์

เพื่อให้เกษตรมยีา
ปราบป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและ
การลดรายจา่ยใน
การซื อสารเคม ี

อบรมผลิตเช่ือรา
ไตรโคเดอร์มา
และการใช้สาร
ชีวภัณฑ ์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรลดการใช้
สารเคมีและรายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกมันส าปะหลังระบบ
น  าหยด 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
ผลผลติมัน
ส าปะหลัง 

อบรมการปลูก
มันส าปะหลัง
ระบบน  าหยด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้ารับบริการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานการเกษตร 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแปลงสาธิตอ้อย
โรงงานพันธุ์ดี 

เพื่อให้เกษตรมี
อ้อยพันธ์ุที่ด ี

อบรมแปลง
สาธิตอ้อย
โรงงานพันธุ์ดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

5 โครงการไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกษตรรูจ้ัก
การท าไร่นาสวน
ผสม 

อบรมไร่นาสวน
ผสม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

6 โครงการข้าวพันธุ์ด ี เพื่อให้เกษตรมี
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

ข้าวพันธุ์ดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

 

  

แบบ  ผ.02 

155 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานการเกษตร 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเลี ยงพ่อพันธุ์ – แม่พันธ์ุ 
โคกระบือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
พ่อพันธุ์ – แม่
พันธุ์ โคกระบือ ที่
ด ี

อบรมเลี ยงพ่อ
พันธุ์ – แม่พันธ์ุ 
โคกระบือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีพ่อ
พันธุ์ – แม่พันธ์ุ โค
กระบือที่ดีและ
รายได้เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

8 โครงการท าน  าหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและ
และเพิ่มรายได ้

อบรมการท าน  า
หมักชีวภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

9 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครัวเรือน 

เพื่อด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับ
ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของประชาชน
ในพื นที่ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

 
 

           แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

156 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานการเกษตร 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปลูกหญ้าส าหรับ
เลี ยงโค – กระบือ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
หญ้าส าหรับเลี ยง 
โค-กระบือ 

พันธุ์หญ้า
ส าหรับเลี ยง 
โค-กระบือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

11 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน  า
จืด 

เพื่อไม่ให้พันธุ์ปลา
สูญพันธ์ุ 

พันธุ์ปลาน  าจืด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ปลามีประมาณ
เพิ่มมากขึ น 

ส านักปลดั 

12 โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย ์ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

 
 
       

    แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
        1.1  แผนงานการเกษตร 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการจดัท าแปลงสาธิตเพื่อ
ขยายพันธุ์ข้าวและพันธ์พืชต่าง 
ๆ 

เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร 

พันธุ์ข้าวที่ดี
และพันธุ์พืช
ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 13  โครงการ - - 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื อถังรองรับขยะมูล
ฝอยทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อจัดหาถัง
ขยะประจ าทุก
ครัวเรือน 

จัดซื อถังรองรับ
ขยะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ชุมชนสะอาด
ปลอดจากโรคภยั
ต่าง ๆ และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการธนาคารคัดแยกขยะมลู
ฝอยในชุมชนต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

ธนาคารคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนต าบลดง
สมบูรณ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ของผูเ้ข้ารับ
บริการ 

ทุกชุมชนมีสุข 
อนามัยที่ดีและ
ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 - - - 
   
 
 

 

159 



  



แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่ออนุรัก
ทรัพยากรธรรมป่า
ไม ้

การปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของผู้เข้า
รับบริการ 

ป่าไม้ในแตล่ะ
ชุมชนเพิ่มมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อรณรงค์ปลูก
ป่าและลูก
จิตส านึกรักษ์ป่า
ชุมชน 

การอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของผู้เข้า
รับบริการ 

การพัฒนา
ภายในต าบลที่
ชัดเจนและ
ชุมชนยั่งยืน 

ส านักปลดั 

3 โครงการแจกพันธุไ์ม้ปลูกตามริม
ถนนเส้นค าจ าปา(โคกช้างตาย) 

เพื่อรณรงค์ปลูก
ป่าและปลูก
จิตส านึกรักษ์ป่า
ชุมชน 

การปลูกต้นไม ้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของผู้เข้า
รับบริการ 

มีต้นไม้เพิ่มมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(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 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้ารับบริการ 

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 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้ารับบริการ 

สัตว์น  ามีจ านวน
เพ่ิมมากขึ น 

ส านักปลดั 

 

                

แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่ออนุรัก
ทรัพยากรธรรม 

การปลูกหญ้า
แฝกและปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
ฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ป่าไม้มคีวาม
อุดสมบรูณ ์

ส านักปลดั 

7 โครงการคุม้ครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริม
คุ้มครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบมี
ความอุดสมบูรณ์
ยิ่งขึ น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของประชาชน     

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบ
มีความอุด
สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

 
 

 
 

      แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1  แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการรักน  า  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อส่งเสริม
คุ้มครอง  ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบมี
ความอุดสมบูรณ์
ยิ่งขึ น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของประชาชน    

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบ
มีความอุด
สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 

9 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ผู้ใช้บริการส่วน
สาธารณะ    

ประชาชนใน
พื นที่มีท่ี
พักผ่อนหย่อน
ใจและที่ออก
ก าลังกาย 

ส านักปลดั 

รวม 9  โครงการ - - 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมวันปิย
มหาราช 

เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
วันส าคัญของไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คามพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชนใน
พื นที ่

ข้าราชการและ
ประชาชนท่ีได้
สักการะแด่
พระบาทสมเด็จ
พระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนการจัดงานส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปี
ใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คามพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชนใน
พื นที ่

สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรัฐพิธ ี เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
วันส าคัญต่างๆ
ของไทย 

งาน/กิจกรรมรัฐ
พิธีแต่ๆของ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชนใน
พื นที ่

ข้าราชการและ
ประชาชนได้
ร่วมงาน/
กิจกรรมรัฐพิธี
แต่ๆของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั งศูนย์การเรยีนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านภูมิ
ปัญญาของชุมชน 

จัดตั งศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ดา้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านภูมิ
ปัญญาของชุมชน 

ส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชน
ในพื นที่ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ดา้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษาและออกพรรษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยให้คงไว้ถึง
ลูกหลานสืบต่อไป 

จัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา
และออกพรรษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชน
ในพื นที่ 

สืบสานประเพณีให้
คงอยู่และสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

 
  
 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการทอดกฐินสามัคค ี เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีของ
ไทยให้คงไว้สืบ
ต่อไป 

ทอดกฐินสามัคค ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

สร้างความ
สามัคคีใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจดักิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
ความส าคญัของ
พ่อ 

จัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

ข้าราชการ 
เยาวชน และ
ประชาชนได้
แสดงความ
กตัญญูกตเวที
ต่อพ่อ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจดักิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ระลึกถึง
ความส าคญัของ
แม่ 

จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชนใน
พื นที ่

ข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนได้
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อแม ่

กอง
การศึกษา 

7 โครงการเข้าค่ายธรรมะ  ส าหรับ
ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ด้านธรรมะ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เข้าค่ายธรรมะ  
ส าหรับผู้บรหิาร
เทศบาล  
สมาชิกสภา
เทศบาล  
พนักงาน
เทศบาลและ
ผู้น าชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชนใน
พื นที ่

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

กอง
การศึกษา 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เพื่อให้เยาวชน
ในชุมชนได้เข้า
ค่ายอบรม
ปฏิบัติธรรม 

การเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

เยาวชนในชุมชน
เป็นคนดีของ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดังานประเพณีบญุบั งไฟ เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีไว้
ต่อไป 

จัดงานประเพณี
บุญบั งไฟ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมร้องสรร
ภัญญะ     

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

ส่งเสริมกิจกรรม
ร้องสรรภัญญะ     

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนประเพณฮีีตสบิ
สอง 

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

สนับสนุน
ประเพณีฮตีสิบ
สอง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง
ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  และส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการถนนสายบุญ เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชน
ในพื นที่ 

สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่และ
สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต์   

ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งาน 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชน
ในพื นที่ 

สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่และ
สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

รวม 14  โครงการ - - 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการนักเรียนร่วมชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ  to  be  number  
one 

ป้องกันและ
ควบคุมปัญหายา
เสพติดในชุมชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จักกิจกรรม
นักเรียนร่วม
ชุมชนปลอดยา
เสพติด  to  be  
number  one 
9  หมู่บ้าน  
ภายในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  90  ของ
พนักงานเทศบาล 

นักเรียนในชุมชน
ชุมชนเข้มแข็งและ
ปลอดภัยจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและ
รับบริการ  ร้อยละ  
80   

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้
ในการแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

ฝึกอบรมสมาชิก
แจ้งข่าว
อาชญากรรม  9  
หมู่บ้านภายใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชน
ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม
ในรูปแบบ
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

2 โครงการตั งป้อมยามประจ า
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้าง
ป้อมยามประจ า
หมู่บ้าน 

ป้อมยามประจ า
หมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชน
ปลอดภัยทั ง
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
     1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อติดตั งกล้อง
วงจรปิดตาม
หมู่บ้าน   

ติดตั งกล้องวงจร
ปิด  9  หมู่บ้าน
ภายในเขต
เทศบาล 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด
ส านักงานเทศบาลและ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั ง 3  แห่ง 

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

ติดตั งกล้องวงจร
ปิดส านักงาน
เทศบาลและ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั ง 3  แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิเพื่อนช่วย
เพื่อนห่างไกลยาเสพติดฯลฯ 

เพื่อสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดเพื่อน
ช่วยเพื่อน
ห่างไกลยาเสพ
ติดฯลฯ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลมี
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ 

อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การปฏิบัตหิน้าของ
อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบ 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติฯลฯ 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ
จากธรรมชาต ิ

สงเคราะห์ผู้
ประสบ ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ
ฯลฯ 9  หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนท่ีประสบ
ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาตไิดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อส่งเสริมให้
อาสาสมัครฯ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ป ี
ละครั ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การปฏิบัตหิน้าของ
อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดัตั งศูนย์  อปพร.
และอุปกรณ์ประจ าศูนยค์รบ
ชุด 

เพื่อเป็นศูนย์
อ านวยการในงาน
ป้องกันภัยต่างๆ
ของต าบล 

1  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

การปฏิบัตหิน้าของ
อาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 

10 โครางการจดัซื ออุปกรณ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อบริการ
ประชาชนและ
รองรับเหตุการณ์
กรณีฉุกเฉิน 

จัดซื ออุปกรณ์
เครื่องดับเพลิงปี
ละครั ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการอย่างทั่วถึง
และทันถ่วงท ี

ส านักปลดั 

11 โครงการก่อสร้างศูนย์อ านวย
ความสะดวกในชุมชน 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ศูนย์อ านวย
ความสะดวกใน
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
70  ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคมุและ
เฝ้าระวังภัยโดยผ่านระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน
ในชุมชน 

ก่อสร้างศูนย์
ความคุมและเฝ้า
ระวังภัยโดยผ่าน
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ  
70  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

13 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
(EMS) 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

9  หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อยละ  
70  ของ
ผู้รับบริการ 

การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงที
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ
ต่างๆ 

อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ
ต่างๆลดลง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับบริการ 

อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ
ต่างๆลดลง 

ส านักปลดั 

15 โครงการจดัตั งจุดบริการ
รักษาความปลอดภัยตามจดุ
เสี่ยงหน้าโรงเรยีนดังบัง
อ านวยวิทย์ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
และรักษาความ
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนและ
ประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับบริการ 

เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ส านักปลดั 
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      แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย  (OTOS) 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ประชาชนท่ัวไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทัน
ท้วงที 

ส านักปลดั 

รวม 16  โครงการ - - 6,930,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 - - - 
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   แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการห้องสมุดชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีแหล่ง
ความรู้ไวส้ าหรับ
ศึกษาหาความรู ้

ห้องสมุดชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้รับรู้
ข่าวสารตา่งๆและ
มีความเพิ่มมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตต าบล 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา
ในท้องถิ่น 

สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในเขต
ต าบล 

200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ยกระดับ
การศึกษาเตรียม
อนุบาล 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
เด็กเล็ก 

จัดการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล 

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

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการปัจฉมินิเทศส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั ง  3  แห่ง  ภายใน
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อแนะแนวทาง
การศึกษาต่อ
ระดับทีสู่งขึ น 

ปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั ง  3  แห่ง   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กไดรู้้
แนวทางที่จะศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ น
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาใน
ท้องถิ่น (การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล) 

เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพใน
ระดับอนุบาล 

การพัฒนาระบบ
การศึกษาใน
ท้องถิ่น 

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

ระบบการศึกษา
พัฒนาและการ
เรียนการสอน
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนในสังกัด  สพฐ.ภายในเขต
ต าบล   

เพื่อส่งเสริมการ
รับประทาน
อาหารให้ครบ 5  
หมู ่

อาหาร
กลางวัน 

2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,700,000 2,700,000 ความพึ่งพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเดก็
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
รับประทาน
อาหารให้ครบ 5  
หมู ่

อาหาร
กลางวัน 

850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,000,000 ความพึ่งพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

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

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ดืม่
อาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง 

อาหารเสริม
(นม)   

950,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 ความพึ่งพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ น 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอาหารเสรมิ(นม)  ส าหรบั
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
เขตต าบล 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ดืม่
อาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง 

อาหารเสริม
(นม)   

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

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรยีนที่
เรียนดีแต่ยากจน 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดี
แต่ยากจน 

สงเคราะห์เด็ก
นักเรียนท่ี
เรียนดีแต่
ยากจน 

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

เด็กนักเรยีนมี
ก าลังใจในการเรยีน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจดักิจกรรมงานบณัฑิต
น้อย 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย
ประจ าต าบล 

การจัด
กิจกรรมงาน
บัณฑิตน้อย 

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

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีก าลังใจ 

กอง
การศึกษา 

 
  แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

185 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจดัท าป้ายศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กทั ง 3  แห่ง 

เพื่อจัดท าป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงกลาง 

จัดท าป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั ง 3  แห่ง 

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

จะไดเ้ป็นที่รู้จักของ
ประชาชนท่ัวไป 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการทัศนะศึกษาส าหรับเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ทัศนะศึกษา
ส าหรับเด็กเล็ก 

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

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้
กิจกรรมต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

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

ส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กนักเรียน 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  แห่ง 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็ก   

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก  
ทั ง  3  แห่ง 

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

ท าให้ศูนย์น่าเรียน
หน้าอยู ่

กอง
การศึกษา 

  

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

186 



ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั งมุ้งลวด ศูนย์
พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  แห่ง 

เพื่อติดตั งมุ้งลวด 
ศูนย์พัฒนาเด็ก   

ติดตั งมุ้งลวด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ไม่มียุง และแมลง
ต่างๆเข้าไปกัดเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการก่อสร้างรั วพร้อมประตู
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยออกนอก
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั วพร้อม
ประตูทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็ก  
ทั ง  3  แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

การดูแลรักษาเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย  
ง่ายขึ น 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการติดตั งเหล็กดดัรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
สวรรค ์

เพื่อป้องกันการ
สูญหายของวัสดุ
อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอย
ต่างๆ 

ติดตั งเหล็กดดั
รอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงสวรรค ์

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

วัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอยต่างๆ
ไม่สญูหาย 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการจดัซื อเครื่องเล่น
ภาคสนามศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อเสรมิการออก
ก าลังกายของเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย   

เครื่องเล่น
ภาคสนามศูนย์
พัฒนาเด็ก  ทั ง  
3  แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เครื่องเล่น
ภาคสนามศูนย์
พัฒนาเด็ก   

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัย  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการจดัท าห้องพยาบาล  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  
แห่ง 

เพื่อใช้ในการ
ประถมพยาบาล
เบื อต้นส าหรับเด็ก
เล็กก่อนปฐมวัย 

ห้องพยาบาล  
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก  ทั ง  
3  แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ห้องพยาบาล เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีห้อง
พยาบาลส าหรับ
พักผ่อนเวลาไม่
สบาย 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการติดตั งฝ้าเพดานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงสมบูรณ ์

เพื่อติดตั งฝา้
เพดานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน 
ดงสมบูรณ ์

ติดตั งฝา้เพดาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ้าเพดานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงสมบรูณ ์

ช่วยผ่อนคล้าย
ความร้อนในช่วง
ฤดูร้อนให้เด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างโรงครัวส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก  ทั ง  3  แห่ง 

เพื่อก่อสร้างโรง
ครัวส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก 

โรงครัวส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก  
ทั ง  3  แห่ง 

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

เพื่อสุขลักษณะ
ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการก่อสร้างห้องน  าส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสมบูรณ ์

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน  าส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง
สมบูรณ ์

ห้องน  า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เพื่อสุขลักษณะ
ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการสนับสนุนก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ กศน.ต าบล  ต าบลดง
สมบูรณ์ แหล่งเรียนรู้ราคาถูก 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรยีน  ผู้มารับ
บริการ 

ศูนย์การเรียนรู้  
จ านวน  1  แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ศึกษาค้นคว้า  หา
ความรู้  พัฒนา
ตนเอง 

กองช่าง 

25 โครงการสนับสนุนการบรหิาร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนของ
เด็กนักเรยีน 

สื่อการเรียนการ
สอน,ค่าหนังสือ
,ค่าอุปกรณ์
นักเรียน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

เด็กนักเรยีนมีสื่อ
การเรยีนการสอนที่
ทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการจดักิจกรรมทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 3 
แห่ง 

เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การศึกษาของ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
สังกัดเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ์
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรม  ดังนี  
1.โครงการ
มหกรรมการ 
ศึกษาปฐมวัยของ
ต าบล 
ดงสมบูรณ์ 
2.โครงการ
ประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู่ 
3. กิจดรรมไหว้
คร ู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้เข้า
รับบริการ 

ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษา
อย่างสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟัน
เด็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง  
3  แห่ง 

เพื่อสร้างอ่างแปรง
พันส าหรับให้เด็ก
เล็ก 

อ่างแปรฟันเด็ก
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั ง  3  แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีอ่าง
ส าหรับแปรงพัน 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ทั ง  3   แห่ง 

เพื่อซ่อมแซม
อาคารส่วนท่ีช ารดุ
ให้คงสภาพเดมิ 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยมีความ
ปลอดภัยในการ
เรียน 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการส่งเสริมความฉลาดทาง 
อารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

ส่งเสริมความ
ฉลาดทาง 
อารมณ์ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยังยืน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลความสะอาดในช่องปาก
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการมี
สุขภาพดีของช่อง
ปาก 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
ความสะอาดใน
ช่องปากเด็ก
ปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลรักษา
ช่องปากของลูก
อย่างถูกวิธี 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการเฝ้าระวังการควบคมุ
โรคตดิต่อของเด็กปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการป้องกัน
โรคตดิต่อ 

การเฝา้ระวังการ
ควบคุม
โรคตดิต่อของ
เด็กปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลรักษา
และป้องกัน
โรคตดิต่อของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการมี
สุขภาพดีของเด็ก
ปฐมวัย 

ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการการละเล่นเด็กไทย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

จัดการละเล่น
เด็กไทย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

เด็กเล็กก่อน
ปฐมวัยรู้จัก
การละเล่นของไทย
แบบต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

34 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กแก่พ่อแม่  ผู้ปกครอง
และครผูู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลเด็กที่ถูกวิธี 

อบรมความรู้
และทักษะการ
ดูแลเด็กแก่พ่อ
แม่  ผู้ปกครอง
และครผูู้ดูแล
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

พ่อแม่ผู้ปกครอง 
และครู ผดด. มี
ความรู้ในการดูแล
เด็กอย่างถูกวิธ ี

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการผลติสื่อส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอนส าหรับ
เด็ก 

ผลิตสื่อส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ครู ผดด. ไดผ้ลิต
สื่อท่ีหลากหลายใน
การสอนเด็ก 

กอง
การศึกษา 

36 โครงการอบรมการเพิ่ม IQ , EQ 
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
ก่อนปฐมวัย 

อบรมการเพิ่ม 
IQ , EQ เด็ก
ปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

ครู ผดด. 
ผู้ปกครองมีความรู้
ในการการเพิ่ม IQ , 
EQ  ให้กับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการถมดินรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
สวรรค ์

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง
สวรรค ์

ถมดินรอบ
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงสวรรค ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึ่งพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้
เข้ารับบริการ 

บริเวณรอบ
อาคารมีความ
หมั่นคง
ปลอดภัยต่อ
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ   DLTV     

เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
ระดับปฐมวัย
ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
DLTV     

ชุดรับสัญญาณ 
ดาวเทียว, 
โทรทัศแอลอีดี, 
เครื่องรับ
สัญญาณภาพ
ดาว IRD 

- 30,700 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ศพด.มี
อุปกรณ์การ
พัฒนา
คุณภาพการ 
ศึกษาด้วย  
DLTV 

กอง
การศึกษา 

รวม 38  โครงการ - - 7,550,000 7,940,000 8,820,000 9,630,000 9,640,000 - - - 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย         
         1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคค์วบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 

ประชาชนทุกคน
ปลอดจาก
โรคตดิต่อ 

การป้องกันและ
ควบคุมโรคติด  
ต่อในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ผู้รับบริการ     

ชุมชนปราศจาก
โรคตดิต่อ 

ส านักปลดั 

2 โครงการออกก าลังกายด้วย
กิจกรรมเข้าจังหวะ(เต้นแอโรบิค) 
ทุกชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ออกก าลังกาย
ด้วยกิจกรรมเข้า
จังหวะ(เต้นแอโร
บิค) ทุกชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ผู้รับบริการ     

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์เลิกกินปลาดิบ   เพื่อส่งเสริมการไม่
กินปลาดิบ 

รณรงค์เลิกกิน
ปลาดิบ   

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ผู้รับบริการ     

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

4 โครงการท าหมันสุนัขและแมวและ
จัดซื อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อท าหมันสุนัข
และแมวและ
จัดซื อวัคซีน 

ท าหมันสุนัขและ
แมวและจดัซื อ
วัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ผู้รับบริการ     

สุนัขและแมวจะได้
ไม่มีจ านวนมาก
เกินไปและป้องกัน
โรคต่างๆ 

ส านักปลดั 
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 แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรักษาระบบ
นิเวศน์ให้สมดุล
และชุมชน
ปลอดภัยจาก
โรคภยัต่างๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผู้รับบริการ     

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 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
80  ผู้รับบริการ     

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัซื อวัสดุ ครุภณัฑ์
ป้องกันโรค 

เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันโรคต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ นในชุมชน
ให้ลดน้อยลง 

วัสดุ ครภุัณฑ์
ป้องกันโรคต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ประชาชนไดร้ับ
ส่งเสริม ป้องกัน  
ด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว ์

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ในสัตว ์

สัตว์ต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

การไมม่ีโรค
ระบาดในชุมชน 

ส านักปลัด 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
รอยพระพุทธบาท  หมู่  5  บ้าน
ดงบัง  

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวรอยพระ
พุทธบาท   

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

สร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

ส านักปลัด 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด   

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

ประชาชนทุกคน
ในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการบริหารจัดการระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อส่งเสริมในการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการ
ระบบแพทย์
ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบล   
ดงสมบูรณ ์

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ผู้รับบริการ     

ผู้ประสบเหตุได้รับ
การช่วยเหลือทัน
ท้วงที 

ส านักปลดั 

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อส่งเสริม
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ผู้รับบริการ     

สุนัขในเขตเทศบาล
จะไมม่ีโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในคนและ
สัตว ์

เพื่อส่งเสริม
รณรงค์  และ
ป้องกันควบคุม
โรคระบาดในคน  
และสตัว ์

ประชาชนและ
สัตว์ในเขต
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ     

ไม่มโีรคระบาด
เกิดขึ นในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ส านักปลัด 

14 สนับสนุนบริการสาธารณสุข  
(โครงการพระราชด าริ  ด้าน
สาธารณสุข) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ดงสมบูรณ์ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
พื นที่มี
สุขอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 

รวม 14  โครงการ - - 865,000 865,000 865,000 865,000 865,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหผู้้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไรผู้้ด้อย 
โอกาสในเขต
เทศบาล 

ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้
และผูด้้อย 
โอกาสตาม
โครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทย 

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

ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

2 โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน 

การศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

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

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ท าร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 
 

   
แบบ ผ. 02 

203 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของ
เยาวชนในชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรม
วันเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เยาวชนมี
ศักยภาพเป็น
แกนน าท่ี
สามารถสรา้ง
คุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและ
ครอบครัว 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
อาชีพและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และเพิม่
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

อบรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ
และครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
และเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส านักปลดั 

 
แบบ ผ. 02 

204 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้
ยากไร้ /ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ 
/ผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้
ยากไร้ /
ผู้ด้อยโอกาส 

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

ผู้ยากไร้ /ผู้ด้อย 
โอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผูดู้แลผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/
ผู้ดูแลผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/ผูดู้แลผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

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

ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/ผูดู้แลผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเสรมิสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง 

เพื่อสร้างเครือข่าย
และชุมชนใน
เข้มแข็ง 

จัดอบรม
เสรมิสร้างสาย
สัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวและ
ชุมชนใกล้เคียง 

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

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ น 

ส านักปลัด 

8 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ เพื่อยกย่องเชิดชู
ผู้สูงอายุและสบื
สานประเพณีอันดี
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานวัน
ผู้สูงอาย ุ

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

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความ
เพลิดเพลินและ
สร้างความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

206 



แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
ปราศจากโรคภยั
ไข้เจ็บและใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์ 

จัดการออก
ก าลังกาย
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

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

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
ปราศจาก
โรคภยัไข้เจ็บ
และใช้เวลาให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัด 

10 โครงการจดัซื อวัสดุอุปกรณ์ประจ า
สุขศาลา  ภายในเขตเทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

เพื่อจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าสุข
ศาลา   

จัดซื อวัสดุ
อุปกรณ ์

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

สุขศาลามีวัสดุ
อุปกรณ์
ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

 

 
แบบ ผ. 02 

207 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื อเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าสุขศาลา  ภายในเขต
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ ์

จัดซื อเครื่องออก
ก าลังกายประจ า
สุขศาลา   

จัดซื อเครื่องออก
ก าลังกาย 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีเครื่อง
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ(หลักสตูร
ระยะสั น) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับประชาชน
และผูสู้งอาย ุ

ส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับ
ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ
(หลักสูตรระยะ
สั น) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนและ
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการเยี่ยมเยือนเยีย่วยา  อาสา
ดูแล 

เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส  
มีคุณภาพชีวิตการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ส านักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูผู้สู้งอายุ 

ส่งเสริมการ
เรียนรูผู้สู้งอายุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

15 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูผู้สู้งอายุ 

จัดตั งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล 
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

 
 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ผู้สูงอาย ุ

จัดอบรม
ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพต าบลดง
สมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 

17 โครงการส ารวจและจดัท า
ฐานข้อมูลผูสู้งอายุ  ผู้พิการ 

เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ  ในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ส ารวจและ
จัดท าฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

มีข้อมูลผูสู้งอายุ  ผู้
พิการ  ในเขต
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ส านักปลัด 

18 โครงการส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
พื นฐานต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู
พื นฐานต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู
พื นฐานต าบลดง
สมบูรณ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เทศบาลมีข้อมลู
พื นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดง
สมบูรณ ์

อบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยด้อย
โอกาส  ครอบ
รัวผู้มรีายได้น้อย  
และผูไ้รที่พึ่งพิง
ฯลฯ ในเขต
เทศบาลฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ นของผู้ป่วย
ด้อยโอกาส  
ครอบรัวผูม้ี
รายได้น้อย  
และผูไ้รที่พึ่งพิง
ฯลฯ ในเขต
เทศบาลฯ 

ส านักปลดั 

รวม 19  โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมสวัสดิการชุมชนหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีมั่นคง
เข้มแข็ง  อยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

จัดการส่งเสริม
และสนบัสนุน
กิจกรรม
สวัสดิการชุมชน
หมู่บ้าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรบั
ชุมชน(โต๊ะ,เก้าอี ) 

เพื่อจัดหาวัสด-ุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ชุมชน 

จัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ชุมชน(โต๊ะ
,เก้าอี ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สนับสนุน
กองทุนสวัสดิ 
การชุมชนโดย
ยึดหลักการ
ประชาชนออม  
1 ส่วน เทศบาล 
1 ส่วน รัฐบาล 
1  ส่วน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีเงินออมเพิ่มมาก
ขึ น 

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
แก่คนพิการให้มี
สภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

จัดอบรมส่งเสริม
อาชีพผู้พิการใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิต  ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมแกนน าเยาวชน เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของ
เยาวชนในชุมชน 

อบรมแกนน า
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผู้รับบริการ 

เยาวชนมี
ศักยภาพเป็น
แกนน าท่ี
สามารถสรา้ง
คุณประโยชน์
ต่อชุมชนขอ 
ตนเอง 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุนบ าบัดทุกข์บ ารงุ
สุข  แบบ  ABC  

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

บ าบัดทุกข์บ ารุง
สุข  แบบ  ABC 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผู้รับบริการ 

ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลมี
สภาพการ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ส านักปลดั 

 
 214 



แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตร ี

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆให้กับสตร ี

พัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผู้รับบริการ 

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลมี
ศักยภาพเพื่อ
มากขึ นในทุกๆ
ด้าน 

ส านักปลดั 

8 โครงการประกาศชุมชน(หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ) 

เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯ 

ประกาศชุมชน
(หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ  
80  ผู้รับบริการ 

ท้องถิ่นพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี 
รายได้ด(ี3D) 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเป็นคนดี  
มีสุขภาพแข็งแรง 
และรายได้ดี
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

จัดอบรม
กาฬสินธุ์คนดี 
สุขภาพดี รายได้
ด(ี3D) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

10 โครงการจดัหาอาชีพเสริมให้แกผู่ม้ี
รายได้น้อย 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนท่ี
มีรายได้น้อย
ภายในเขต
เทศบาล 

จัดหาอาชีพ
เสรมิให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดัตั งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประจ าต าบล 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

จัดตั งโรงเรียน
ผู้สูงอายุประจ า
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุมีความสุข
ในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู ้
จ านวน  2  แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ศึกษาค้นคว้า  หา
ความรู้  พัฒนา
ตนเอง 

 

14 โครงการปรับปรุ งและพัฒ นา
หมู่บ้าน  หน้าบ้าน  ถนนในเขต
เทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
สะอาด  และน่าอยู่ 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหมู่บ้าน  
หน้าบ้าน  ถนนใน
เขตเทศบาลให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  
และน่าอยู ่

 จัดท าโครง 
การปรับปรุง
และพัฒนา
หมู่บ้าน  หน้า
บ้าน   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

หมู่บ้าน  หน้าบ้าน  
ถนนในเขต
เทศบาลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
สะอาด  และน่าอยู ่

ส านักปลดั 

 
 
     

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

218 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการเสรมิสร้างความรู้และ
การป้องกันปัญหาการตั งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น   

ลดจ านวนการต้อง
ครรภไ์ม่พร้อมของ
วัยรุ่น 

จัดอบรมให้
ความรู้และการ
ป้องกันปัญหา
การตั งครรภไ์ม่
พร้อมในวัยรุ่น   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ลดจ านวนการต้อง
ครรภไ์ม่พร้อมของ
วัยรุ่น 

ส านักปลดั 

16 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

ลดอัตรายาเสพ
ติดในชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  
ผู้รับบริการ 

ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

 
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
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ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ น 

ส านักปลดั 

รวม 17  โครงการ - - 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 - - - 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อเยาวชนใน
พื นที่ได้รับความรู้
และวิธีการป้องกัน
ยาเสพตดิ 

เข้าค่ายเยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในพื นท่ี
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ส าหรับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ส าหรับเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 

การออกก าลัง
กายส าหรับ
เยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในชุมชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

  
 
 
 

 แบบ  ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรมพัฒนาคณุธรรม  
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักานจ้างและผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ ์
 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการท างานของ
พนักงานเทศบาล 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกภา,
พนักงาน
เทศบาล   

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกภา,
พนักงาน
เทศบาล  มี
คุณธรรม
จริยธรรม ใน
การท างาน 

ส านักปลัด 

4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ท่าคันโทสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชน 9  
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

พนักงานและ
ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 
ดงสมบูรณ์ตา้นยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขัน
กีฬาต าบล 
ดงสมบูรณ์ตา้น
ยาเสพตดิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ...คัพ 
(กีฬาคัพ) 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
มวลชนอ าเภอ...
คัพ (กีฬาคัพ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

เยาวชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างมา
เล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดักิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนให้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการทัศนศึกษาสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนให้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ทัศนศึกษาสภา
เด็กและเยาวชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัตั งศูนย์กีฬาประจ า
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จัดตั งศูนย์กีฬา
ประจ าต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

เยาวชนในชุมชน
ใช้เวลาว่างมา
เล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 - - - 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เช่นสมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญ  ข้าราชการท้องถิ่น
,ประกันสังคม 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ตอนเกษียณอายุ
ราชการ 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน เช่น
สมทบกองทุน
บ าเหน็จ 
บ านาญ  
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
,ประกันสังคม 

300,000 305,000 310,000 315,000 320,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  90  
ของพนักงาน
เทศบาล 

สวัสดิการตอน
เกษียณอายุ
ราชการ 

กองคลัง 

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น 

จ่ายเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต  
ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานงบกลาง 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เบี ยยังชีพผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

จ่ายเบี ยยังชีพผู้
พิการ 

1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้พิการใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต  
ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลัด 

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 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาล
ต าบล 
ดงสมบูรณ ์

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิต  
ความอยู่ดีที่
ขึ น 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1  แผนงานงบกลาง 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ค่าใช้จ่ายในกาจัดการจราจร แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับ
การจราจร 

จัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยว
งานจราจร และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกี่ยวกับงาน
จราจร  

- - 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของประชาชนท่ี
สันจรไปมา   

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ส านักปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 6,120,000 6,825,000 7,550,000 8,255,000 8,960,000 - - - 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการระบบการ
บริการประชาชนในท้องถิ่น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการแก่ผูม้า
ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรม
พัฒนาการระบบ
การบริการ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

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 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70 ของ ผู้รับ
ริการ           

การท างานมี
ประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุด 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมท าเครื่องกรอง
น  า 

เพื่อส่งเสริมความรู้
แก่บุคลากรใน
องค์กร 

ฝึกอบรมท า
เครื่องกรองน  า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

การพัฒนาของ
บุคลากรใน
องค์กร 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน 

เพื่อเป็นแนวทาง
ในการการพัฒนา 
ปรับปรุงการ
ท างานองค์กรให้
ถูกต้องและยั่งยืน 

อบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้รับ
ริการ           

บุคลากรใน
องค์กรท างานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ นและ
ถูกต้องรวดเร็ว 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื อที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน 

เพื่อจัดซื อท่ีดิน
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 

จัดซื อท่ีดิน
ส าหรับก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้รับริการ           

มีที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัท าแผนชุมชน เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาอย่าง
มีระบบ 

จัดท าแผนชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

ท้องถิ่นพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการแก่
ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

ประชาชนไดร้ับ
บริการ  สะดวก
รวดเร็วและ
ทั่วถึง  เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
ข่าวสาร 

เพื่อพัฒนาการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการที่
ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ ์

ศักยภาพของ 
ราษฎรในชุมชน
และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  
เทียบเท่ากัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

เพื่อพัฒนาการ
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการที่
ทันสมัยและทัน
ต่อเหตุการณ ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 

แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ
และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร
ต่อการปฏิบตัิงาน
ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประโยชนส์ูงสุด 

อบรมเพิ่มพูน
ทักษะและ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับริ
การ           

บุคลากรไดเ้พิ่มพูน
องค์ความรู้  มี
ศักยภาพน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

10 โครงการทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปรญิญาโท 

เพื่อส่งเสริมความรู้
แก่บุคลากรใน
องค์กร 

ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโทแก่
พนักงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับริ
การ           

การพัฒนาของ
บุคลากรในองค์กร 

ส านักปลดั 
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เทศบาล 
 

แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดัประชุมเวทีประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้อง
แบบยั่งยืน 

จัดประชุมเวที
ประชาคมเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับริ
การ           

การพัฒนาของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

12 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ 

เพื่อรณรงค์
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

จัดอบรมปกป้อง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับริ
การ           

ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

13 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ

ออกหน่วย
เคลื่อนทีพ่บ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับริ
การ           

ท้องถิ่นพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  
องค์กรสาธารณะ และองค์กรการ
กุศล 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
และการบูรณาการ
ท างานร่วมกัน 

อุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ  
องค์กร
สาธารณะ และ
องค์กรการกุศล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

ประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนเพิ่ม
มากขึ น 

ส านักปลดั 

15 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล กิจกรรมที่เป็น
นโยบายด่วนของ
อ าเภอ,จังหวัด
และรัฐบาล 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

สร้างความสามัคคี
ในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายเบื องต้น  กฎหมาย
เลือกตั ง  การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
กฎหมายเบื องต้น  
กฎหมายเลือกตั ง  
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

อบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย
เบื องต้น  
กฎหมาย
เลือกตั ง  การ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
กฎหมายเบื องต้น  
กฎหมายเลือกตั ง  
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

 

 
 
 

235 



แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ผู้น าหมูบ่้าน  ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้น าชุมชน  ใน
การพัฒนาชุมชน
แบบยั่งยืน และอยูด่ี
มีสุขและอยู่อย่าง
พอเพียง 

อบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ผู้น า
หมู่บ้าน  ผู้น าชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  ของ
ผู้รับริการ           

ชุมชนทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลมี
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 

18 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อบริการ
ประชาชนให้ไดร้ับ
บริการครบวงจรใน
จุดเดยีว 

ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่เทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  ของ
ผู้รับริการ           

ประชาชนไดร้ับ
บริการ  สะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย เพื่อเพ่ิมความรู้  
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน 
จ านวน  9  
หมู่บ้าน  ในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

ประชาชนมี
ความรู้  ความ
เข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การเลือกตั งระดบัท้องถิ่นและ
ระดับชาต ิ

เพื่อส่งเสริมการ
เลือกตั งระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ให้เกดิ
ความเป็นธรรม 

อบรมการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เลือกตั งระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาต ิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ  สิทธิ 
หน้าท่ีของตนใน
การเลือกตั ง  

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการจดัหาที่ดินส าหรับ
ทิ งขยะ 
 

เพื่อเป็นสถานท่ี
เก็บขยะใน
ต าบล 

จัดหาที่ดิน
ส าหรับทิ งขยะ 

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

ชุมชนสะอาด
ปลอดจาก
โรคภยัต่าง ๆ 
และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ น 

ส านักปลดั 

22 โครงการบริการอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 

เพื่อเป็นการ
ให้บริการ
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

 ใหบ้ริการ
อินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  80  
ของผู้รับริการ           

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ส านักปลดั 

23 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับรู้
ข้อมูลข่าว
ทันสมัย 

ส านักปลดั 



 
แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการจดัท าวารสาร
ประจ าปีของเทศบาล 

เพื่อเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ 

จัดท าวารสาร
ประจ าปีของ
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้รับ
ริการ           

การ
ประชาสมัพันธ์
ผลงานของ
เทศบาล 
ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส านักปลดั 

25 โครงการหอกระจายขา่วแบบ
ไรส้าย 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

หอกระจายข่าว
แบบไรส้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  ของผู้รับ
ริการ           

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ส านักปลดั 
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239 



แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการส ารวจรังวัดพื นที่
สาธารณะและพื นท่ีอื่นในเขต
เทศบาล 

จัดท าแนวเขต
รังวัดพื นที่
สาธารณะและ
พื นที่อ่ืนในเขต
เทศบาล 

ส ารวจรังวัด
พื นที่สาธารณะ
และพื นที่อ่ืนใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

ส านักปลดั 

27 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมทีเป็นนโยบายของ
อ าเภอ,จังหวัดและรัฐบาลฯ 

เพื่อจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี 

การท างานแบบ
บูรณาการร่วม 
กับหน่วยงานอื่น 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของผู้รับริการ           

การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงานแบบ
บูรณาการ 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการเลือกตั งท้องถิ่นกรณีครบ
วาระ  ยุบสภาและแทนต าแหน่งที่
ว่าง 

เพื่อจัดการ
เลือกตั งท้องถิ่น
กรณีครบวาระ  
ยุบสภาและแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

การเลือกตั ง
ท้องถิ่นกรณีครบ
วาระ  ยุบสภา
และแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ์มี
บุคลากรทาง
การเมืองครบถ้วน 

ส านักปลดั 

29 โครงการส่งเสริม  สนับสนุนงาน
กิจการสภาเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ์   

ส่งเสริม  
สนับสนุน 
งานกิจการสภา
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ์   

สมาชิกสภา
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  80  ของ
ผู้รับบริการ           

สมาชิกสภา
เทศบาลมีประสิทธ
ภาพในการท างาน
เพิ่มมากยิ่งขึ น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาล   

ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาล   

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาล   

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

ประชานได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของ
ทางเทศบาล 

ส านักปลดั 

31 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.  2540 

เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
พรบ. 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ.  2540 

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

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน ลูกจ้าง มี
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.และสามารถ
น ามาปฏิบตัิงานได้
อย่างถูกตั ง 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบล
ดงสมบูรณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

เพิ่มรายได้ในการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 

33 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชน 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

ประชาชนส านึกใน
หน้าท่ีของตนใน
การเสยีภาษ ี

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่   

จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีและ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ออกจัดเก็บ
ภาษตีามชุมชน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ  70  ของผู้รับ
ริการ           

เทศบาลมรีายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ น 

กองคลัง 

35 สนับสนุนศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื อการจ้าง ของ
อปท.ระดับอ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่ ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับ
การซื อการจ้างใน
ระดับอ าเภอ 

สนับสนุนศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื อ
การจ้าง ของ
อปท.ระดับ
อ าเภอ 

20,000 20,000 - - - ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  
ร้อยละ  80   

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
เกิดความ
โปร่งใส 

ส านักปลดั 

รวม 35  โครงการ - - 18,260,000 18,260,000 18,240,000 18,240,000 18,240,000 - -  
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แบบ  ผ.  02 
ละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การรกัษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี             
    1.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมือง – การบริหาร 
        1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ  Big  Cleaning  
Day   

การท าความ
สะอาดสถานที่
ท างาน 

จัดกิจกรรมท า
ความสะอาด  
สถานที่ท างาน 

40,000 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 40,000 - - - 
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