
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๔                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การรักษาความสะอาด  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการขุดบ่อขยะ -เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลและเป็นท่ี 
ทิ้งขยะ 

-จ านวน   ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -มีบ่อฝังกลบที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล  
ปีละ  ๑  บ่อ 

-มีสถานท่ีรับรบัขยะใน
ชุมชน 
-ลดมลภาวะทีเ่ป็นพิษ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น  ขยะ, 
น้ าเสีย,สิ่งปฏิกลู,น้ าบรโิภค
,ปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

-เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ 
-เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

-จ านวน   ๙   ชุมชน  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -ชุมชนเข้าร่วมจัดการด้าน
ทัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร้อยละ  ๘๐  

-ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนเกิดความพึง
พอใจลดมลภาวะ 
-ลดผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ -เพื่อให้โรงเรียนไม่มีขยะ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

-โรงเรียน ๓ โรงเรียน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -สามารถลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนไดไ้ม่น้อยกวา
ร้อยละ ๔๐ 

-โรงเรียนสะอาด 
-ไม่เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อม 
-นักเรียนมีจติส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงฆ่าสัตว์ , โรงพักสตัว์และ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายใน
บริเวณโรงฆ่าสัตว ์

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
โรงฆ่าสัตว์ , โรงพักสตัว์
ให้ได้มาตรฐานและ
อ านวยความสะดวก 

แก่ผู้มาใช้บริการ 

- โรงฆ่าสัตว์   ๑  โรง  
โรงพักสัตว์   ๒  โรง และ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ   

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -โรงฆ่าสตัว์ได้มาตรฐานที่
ก าหนด สะอาดปลอดภัย 

- โรงพักสัตว์ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด มั่นคง  
แข็งแรง 

-ผู้มารับบริการไดร้ับความ
สะดวกเกดิความพึงพอใจ 

- มีสถานท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง  
-ถูกต้องตามมาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๕                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๒  จัดหาสวนสาธารณะ  พัฒนาที่สาธารณะและสร้างชมุชนสีเขียว  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1 
 
 

โครงการปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน 

-เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม 
ที่สวยงามในชุมชน 
-เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน 

-ปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้
ดอกไม้, ไม้ประดับ 
ต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -ประชาชนเกิดความพึง
พอใจร้อยละ ๘๐ 

-มีสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงามเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่
สังคมสเีขียว ( LA 21)  

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ชุมชนร่วมกันให้ร่วมมือ
กันขับเคลื่อนกิจกรรม
และด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

20,000  30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ  80 

-ประชาชนมีการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการจดัท าและปรับปรุง
พื้นที่สวนสาธารณะของ
เทศบาล 

-เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกายของ
ประชาชนท่ัวไป 

-บริเวณทีส่าธารณะของ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาล 

100,000  100,000 100,000 -ประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 

-มีสถานท่ีพักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 
-ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร 

-เพื่อเป็นการบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะ 

-จัดซื้อพันธ์ไม้ , ปุ๋ยและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเกษตร 

50,000  50,000 50,000 -มีวัสดุการเกษตรใช้อย่าง
พอเพียงในการปฏิบัติงาน 

 

-การปฏิบัติงานดา้น
การเกษตรมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๖                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๒  จัดหาสวนสาธารณะ  พัฒนาที่สาธารณะและสร้างชมุชนสีเขียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

5 โครงการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว 
ในชุมชน 

-เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
ให้กับชุมชน 

-ปลูกไมด้อกไม้ประดับ   
ต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล 

-  - - -เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลร้อยละ ๗๐ 

-เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับ
ชุมชน 
-มีสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กอง

สาธารณสุขฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๗                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 


