
แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

เพื่อส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม 

จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปี
ใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชนใน
พื้นที ่

สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักปลดั 

2 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
พื้นที ่

ข้าราชการและ
ประชาชนได้
ร่วมงาน/
กิจกรรมรัฐพิธี
แต่ๆของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 
 
 144 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและของดีเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งาน/กิจกรรม
และประชาชน
ทั่วไปไดรู้้ได้ชม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คามพึงพอใจ
ร้อยละ  70  
ของประชาชน 

ข้าราชการและ
ประชาชนได้
ร่วมงาน/
กิจกรรมไดรู้้ได้
ชม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 โครงการสนับสนุนการท า 
ปลาร้า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกประชาชน 

อบรมการจดัท า 
ปลาร้า 

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

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัตั้งตลาดสีเขียว 
(ผักปลอดสารพิษ)   

เพื่อส่งเสริมการไม่
ใช้สารเคมีในผัก
สวนครัว 

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

ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพิษ 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
จักสาน   

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
จักสาน     

อบรมกลุม่จัก
สาน 

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

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนกลุ่มมัน
ส 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
งบประมาณเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์
ลุ่มน้ าปาว  หมู่  4  บ้านดงกลาง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อนุรักษ์ลุ่มน้ าปาว 

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

กลุ่มอนุรักษล์ุ่มน้ า
ปาว มีงบประมาณ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัตั้งตลาดปลาที่ได้
มาตรฐาน  หมู่  5  บ้านดงบัง 

เพื่อจัดตั้งตลาด
ชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบล 

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

ทุกชุมชนมีเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดัตั้งกลุม่สาธติทาง
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 

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
มีรายได้เพิม่ขึ้น
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
มีรายได้เพิม่ขึ้น
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ้

ส านักปลัด 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัตั้งตลาดชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

เพื่อจัดตั้งตลาด
ชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดตั้งตลาด
ชุมชนและ
เครือข่ายกลุ่ม
อาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  สมาชิก
กลุม่อาชีพ 

ทุกชุมชนมี
เศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

12 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมักและปุย๋
ชีวภาพให้กับ
เกษตรในต าบล 

อบรมใช้ปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ 

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

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลัด 

13 โครงการผลติผลิตภัณฑจ์าก
สมุนไพรไทย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกประชาชน 

อบรมผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
ไทย 

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

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ส่วนครัวรั้วกินได ้

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดสารพิษ 

อบรมส่งเสรมิ
การปลูก
พืชผักส่วนครัว
รั้วกินได ้

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

ประชาชนในชุมชน
ได้บรโิภคผักปลอด
สารพิษ 

ส านักปลดั 

15 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้มาขึ้น 

อบรมอาชีพ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

ประชาชนมีอาชีพ
เพิ่มรายไดม้ากขึ้น 

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.  2566-2570) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์
เศรษฐกิจ 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

อบรมการ
เลี้ยงสตัว์
เศรษฐกิจ  

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

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ส านักปลดั 

18 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่และไม้มะค่า  
หมู่  7  บ้านดงจันทร ์

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ
ผลิตภณัฑ์จาก
ไม้ไผ่และไม้
มะค่า   

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.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

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 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขปัญหาใน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแนว
พระราชด าร ิ

ส านักปลดั 

รวม 19  โครงการ - - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 - - - 

 
  



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อถังรองรับขยะมูล
ฝอยทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อจัดหาถัง
ขยะประจ าทุก
ครัวเรือน 

จัดซื้อถังรองรับ
ขยะ 

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

ชุมชนสะอาด
ปลอดจากโรคภยั
ต่าง ๆ และรายได้
เทศบาลเพิม่ขึ้น 

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  ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ทุกชุมชนมีสุข 
อนามัยที่ดีและ
ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

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



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่ี 1 
เชื่อมซอยที่ 3 บ้านไทยเจรญิ 
หมู่ที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 เมตร. 
ยาว 299 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

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

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนา้
บ้านนายอรุณ ถึงล าปาว  
บ้านดงกลาง หมู่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 เมตร. 
ยาว 180 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 

75 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน  คุ้มค าจันทรเ์พ็ญ   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

จ านวน 3 เส้น   
กว้าง 3 เมตร. 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้น
หน้า รร.ดงกลางพัฒนศึกษา   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 183 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้าง
ลานมันเก่าถึงถนน 
บ้านดงบัง-ยางอู้ม  
บ้านดงกลาง หมู่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5.00ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา0.15 ม. 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

76 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น-ข้าง
รพสต.ดงกลาง    หมู่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5.00ม. 
ยาว 180 ม 
หนา0.15 ม. 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านไทยเจริญ  
หมู่  8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5.00ม. 
ยาว389 ม 
หนา0.15 ม. 

2,220,400 2,220,400 2,220,400 2,220,400 2,220,400 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

77 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กโดยวิธีเสริมผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีต เริม่จากถนน 
ทล.กส.2009 ถึงหน้า
บ้านนางสมัคร โภคา
พานิชย์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 990 เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 



 
แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
เสรมิผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเริม่จากข้างบ้าน  
นางสมปอง โพธิญาณ ถึงหน้า
บ้านนายเคน   จิตรเรขา   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 465 เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

999,000 999,000 999,000 999,000 999,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
เสรมิผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเริม่จากข้างบ้าน  
นายลาว สิงห์ชอม  ถึงหน้า
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 100 เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

78 
79 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธเีสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีตเริม่จากหน้าบ้าน   
นายก้าน อัปมาตา ถึงสี่แยกบา้น 
นางส าอาง ทองจันทร์ หมู่  1   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 281 เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธเีสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีตเริม่จากถนน ทล.กส. 
2009  ถึงหน้านบ้าน   
นายสี  มิตรราช  หมู่ 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว  616  เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

80 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็กโดยวิธีเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีเส้นข้างบ้าน
นางยศ หินศิลา ถึงหน้าบ้าน      
นายจีราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ หมู่ 2   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 164 เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็กโดยวิธีเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีเริม่จาก 
ทล.กส.2009 ถึงหน้า  
รร.ดงกลางพัฒนศึกษา   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 5 เมตร. 
ยาว 1,394 
เมตร 
หนา 5 ซ.ม 

2,997,000 2,997,000 2,997,000 2,997,000 2,997,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

81 



แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 
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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
(Water Treatment System) 
POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน  ตาม
บัญชีนวัตถกรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ รหสั 01020003 
บ้านดงสวรรค์ หมู่ 6 

เพื่อประชาชนจะมี
น้ าอุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพียง 

ก าลังการผลิต 
น้ าประปา  
10 ลบ.ม 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าอุปโภค-
บริโภค อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างตลาดสด
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์   
(แบบเสาเขม็) บ้านดงบัง หมู่  5  
(คุ้มโนนไข่จั่น) 

เพื่อจัดตั้งตลาด
ชุมชนและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบล 

จ านวน 1 แห่ง 8,270,000 8,270,000 8,270,000 8,270,000 8,270,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก
ถนน ทล.กส.2009  ถึงหน้า
บ้าน  นางสมัคร  โภคาพานิชย์   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว 1,980 เมตร 
 

6,930,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก
ข้างบ้าน  นายลาว สิงห์ชอม ถึง
หน้าเทศบาลต าบลดงสมบรูณ์   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว 200 เมตร 

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

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก
ข้างบ้าน  นางสมปอง โพธิญาณ 
ถึงหน้าบ้าน  นายเคน  จิตรเรขา   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว 930 เมตร 

3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

82 
83 



แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 
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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก
หน้าบ้าน  นายก้าน  อัปมาตา ถึง
สี่แยกบ้าน  นางส าอาง ทองจันทร์ 
หมู่  1   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว 562 เมตร 

1,967,000 1,967,000 1,967,000 1,967,000 1,967,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนน 
ทล.กส.2009 ถึงหน้าบ้าน   
นายสี  มิตราช  หมู่  2   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว 1,232 เมตร 

4,312,000 4,312,000 4,312,000 4,312,000 4,312,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นค า
บาก บ้านดงกลาง  หมู่  4   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง0.60เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว1,06เมตร 

3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 84 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้าน 
นางยศ หินศิลา ถึงหน้าบ้าน      
นายจีราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์  หมู่ 2   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

กว้าง0.60เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 328 เมตร 

1,148,000 1,148,000 1,148,000 1,148,000 1,148,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก 
ทล.กส.2009 ถึงข้างบ้าน       
นายชาญวิทย์ เหล็กเพชร   

เพื่อระบายน้ าขัง
ถนนเพื่อไม่ให้ถนน
ชุดรุดพุพัง 

1   โครงการ 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ระยะทาง ผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน  บ้านดงบัง  หมู่  5    

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ในฤดูฝน 

กว้าง 0.60 ม. 
ลึก 0.60 ม. 
ยาว 1,600 ม. 

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจาก
น้ าท่วมลด
น้อยลง 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                             

85 



แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 
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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจาก  บ้านดงบัง  
หมู่  5  ถึงคุ้มโนนไขจั่น     

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ในฤดูฝน 

กว้าง0.60เมตร 
ลึก 0.60 เมตร. 
ยาว 800 เมตร 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากน้ าท่วม
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่  2     
บ้านดงสมบรูณ ์

เพือ่ป้องกันน้ าท่วม
ในฤดูฝน 

รางระบายน้ า 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากน้ าท่วม
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่  1  
บ้านดงสมบรูณ ์

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ในฤดูฝน 

รางระบายน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากน้ าท่วม
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส จดุนา  
นางคล้าย  หมู่  8   
บ้านไทยเจริญ 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 
3 ช่องน้ า 

305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 80  ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากน้ า 

กองช่าง 

  

86 



  แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว  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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
จุดนานางคล้าย  หมู่  8   
บ้านไทยเจริญ 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

บล็อกคอนเวิร์ส 
จ านวน 3 ช่องน้ า 

305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
น้ า 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สกกัเก็บน้ า 
ล าห้วยค าจ าปา จุดนานางบาล  ขนาด 
1.80x1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร  3 
ช่องน้ า เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

บล็อกคอนเวิร์ส 
จ านวน 3 ช่องน้ า 

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

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
น้ า 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สกกัเก็บน้ า 
ล าห้วยขี้นาค จุดนานายนิรันดร์ ขนาด 
1.80x1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร  3 
ช่องน้ า เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

บล็อกคอนเวิร์ส 
จ านวน 3 ช่องน้ า 

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

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
น้ า 

กองช่าง 

87 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

33 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าจดุ
ห้วยค าจ าปา   

เพือ่กักเก็บน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร 

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

เกษตรมีใช้
ในการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าจดุ
ห้วยขี้นาค  หมู่  ๘  บ้านไทยเจรญิ 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร 

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

เกษตรมีใช้
ในการ 
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าจดุ
ห้วยขี้อ้น  หมู่  ๖  บ้านดงสวรรค์   

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร 

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

เกษตรมีใช้
ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ าจุดห้วยน้ าขุ่น  หมู่ ๑  
บ้านดงสมบรูณ์   

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

1  โครงการ 
 

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

เกษตรมีใช้ใน
การ เกษตร
อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
หนองโจด  หมู่  ๑   
บ้านดงสมบรูณ์   
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดินที่
ตื้นเขิน 

ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
10,780  
ลบ.ม. 

 

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

ประชาชน
พื้นที่จะได้มี
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

38 โครงการขุดลอกล าห้วยค า
จ าปาพร้อมก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 3 ช่องทางน้ า  
หมู่ 3,4  บ้านดงกลาง 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดินที่
ตื้นเขิน 

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

ประชาชน
พื้นที่จะได้มี
น้ าเพื่อ
การเกษตร
และประมง 

กองช่าง 

      

88 
89 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขุดลอกห้วยขี้อ้น 
หมู่  ๖  บ้านดงสวรรค ์

เพื่อขุดลอกห้วย
ขี้อ้น 

ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
10,780  
ลบ.ม. 

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

เกษตรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอกหนองมะค่า   
หมู่  7  บ้านดงจันทร ์

เพือ่ขุดลอก 
หนองมะค่า 

ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
10,375  
ลบ.ม. 

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

เกษตรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกหนองยาง       
หมู่  8  บ้านไทยเจริญ   

เพื่อขุดลอก 
หนองยาง 

ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
10,500  
ลบ.ม. 

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

เกษตรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                         

9o 



แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดบัคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  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 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า
ห้วยขี้อ้น  หมู่ที่  6   
บ้านดงสวรรค ์

เพื่อขุดลอก
โครงการ
ชลประทาน 

กว้าง 163 ม.
ยาว 125 ม. 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
20,375 ลบ.ม. 

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

เกษตรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

43 โครงการขุดลอกล าห้วยค าฮู  
เริ่มต้นจาก  บ้านไทยเจรญิ       
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อก าจัดวัชพืช
และขุดลอดดินที่
ตื้นเขิน 

ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
10,780  
ลบ.ม. 

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

ประชาชน
พื้นที่จะได้มี
น้ าเพื่อ
การเกษตร
และประมง 

กองช่าง 

44 โครงการขุดลองล าห้วยขี้อ้น
ตอนล่าง  หมู่  6   
บ้านดงสวรรค ์
 

เพื่อประชาชนใน
พื้นที่จะได้มีน้ า
เพื่อการเกษตร
และประมง 

กว้าง 15 ม.ยาว 
700 ม. 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
10,500 ลบ.ม. 

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

ประชาชน
พื้นที่จะได้มี
น้ าเพื่อ
การเกษตร
และประมง 

กองช่าง 



   แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิด ชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สกักเกบ็น้ า ล าห้วย
ค าจ าปา จุดนานายอักษร ขนาด 
1.80x1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร  3 
ช่องน้ า เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อกักเก็บน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้าง
บล็อกคอน
เวิร์สกักเก็บ
น้ า จ านวน 
3 ช่องน้ า 

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

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากน้ า 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สกักก บน้ า ล าห้วย
ค าฮู จุดนานายประดิษฐ์  ขนาด  1.80 x 
1.80  เมตร  ยาว 4.00 เมตร  3 ช่องน้ า 
เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์    ถึง  หมู่  4  ต าบลนาตาล   

เพื่อกักเก็บน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้าง
บล็อกคอน
เวิร์สกักเก็บ
น้ า จ านวน 
3 ช่องน้ า 

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

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากน้ า 

กองช่าง 

  แบบ  ผ.02 

91 
92 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570) 

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 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 จ้างออกแบบ  เขียนแบบ เพื่อจ้างเหมา
บุคคลในการ
ออกแบบ  เขียน
แบบฯ 

ออกแบบ 
และเขียน
แบบแปลน
งานฯลฯ 

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

แบบแปลนที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

48 โครงการจดัท าผังเมือง เพื่อแบ่งโซนพื้นท่ี
ให้ชัดเจนเพิ่ม
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพใน
พื้นที่ต าบล 

9  หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ขอผู้รับบริการ 

การพัฒนา
ภายในต าบลที่
ชัดเจนและ
ชุมชนยั่งยืน 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
ประจ า ส านักงานเทศบาลต าบล 
ดงสมบูรณ ์

เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของ
พนักงานใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลดงสมบรูณ ์

ห้องเก็บของ 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
ผู้รับบริการ     

การท างานท่ี 
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



 
 
       
 
       


