
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๘๘                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่สมบูรณ์เหมาะสมตาม
วัยท้ัง   ๔   ด้าน 

- เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลดอนเขืองและศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดโพธิ์ชัย 

๕,๐๐๐  5,000 5,000 -เด็กท้ังสองศูนย์
ได้รับการพัฒนา
เหมาะสมตามวัย 
ทั้ง  ๔  ด้าน  
ร้อยละ 100 

-เด็กมีผลการ
ประเมินพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้านอยู่ใน
ระดับด ี

กอง 
การศึกษา 

๒ 

 

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการในเด็กปฐมวัย 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การเรยีนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอน
เขืองและศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 

5,000  5,000 5,000 -เด็กท้ังสองศูนย์
ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ   100 

-เด็กมีผลการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินภายนอก 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  2  ศูนย์มี
มาตรฐาน 

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอน
เขืองและศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 

10,000  10,000 10,000 -เด็กท้ังสองศูนย์
ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ   100 

- มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีมาตรฐาน
การด าเนินงาน 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๘๙                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

4 โครงการเสวนาให้ความรู้ 
พ่อ แม่ ครูและผู้ดูแลเด็ก 

-เพื่อส่งเสรมิการ
พัฒนาการเด็กทาง
ร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สตปิัญญา  และ
คุณธรรม จรยิธรรม 

-พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก  ท้ัง  ๒  ศูนย์ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะในการดูแลเด็ก
ร้อยละ ๑๐๐  
 

-ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กมีทักษะในการ
ดูแลเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอนเขือง
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 

-เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้
ของเด็กท้ัง ๒ ศูนย์ 

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอน
เขือง และศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์ใน 

วัดโพธิ์ชัย 

100,000  100,000 100,000 -กลุ่มเป้าหมายมี
ครุภณัฑ์ในการเรียน
ร้อยละ ๑๐๐  
 

- เด็กท้ัง 2 ศูนย์ 
มีครุภณัฑ ์
ส่งเสริมการเรียนรู ้

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการรักษ์สุขภาพ -เพื่อส่งเสรมิในการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  2  แห่ง 
 

๑ ครั้ง/ปเีด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ดอนเขือง และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดโพธิ์ชัย 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เด็กมี
ประสบการณ์ใน
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๐                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

7 โครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาภายในสถาน 
ศึกษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนเขือง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบเกณฑ์และวิธี
ประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-ครูผู้ดูแลเด็กตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานก าหนด 

5,000  5,000 5,000 -ศูนย์ทั้ง 2 ศูนย์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอน
เขืองและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
โพธิ์ชัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการเตรยีมความพร้อม
เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา
ภายนอก 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอน
เขืองตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบเกณฑ์และวิธี
ประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-ครูผู้ดูแลเด็กตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามมาตรฐาน
ก าหนด 

5,000  5,000 5,000 -ศูนย์ทั้ง 2 ศูนย์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอน
เขืองและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
โพธิ์ชัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๑                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

9 โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 

เพือ่ให้เด็กมีรา่งกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์สมวัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนเขือง
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 

5,000  5,000 5,000 -กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์

-เด็กนักเรียนทั้ง 2 
ศูนย์มีสุขภาพ
แข็งแรง  สมบูรณ์
สมวัย 

กอง 
การศึกษา 

๑0 โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีน
การสอนวัสดุการศึกษา
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

-เพื่อจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ใน
การศึกษาค้นคว้าในการ
จัดการเรียนการสอน
เพียงพอและทันสมยั  

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนเขือง
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 

200,000  200,000 200,000 -กลุ่มเป้าหมายมสีื่อ
การเรยีนเพียงพอและ
ทันสมัย  

-เด็กมีสื่อและ
อุปกรณ์เพียงพอ
และทันสมัย 

กอง 
การศึกษา 

๑1 

 

โครงการเยี่ยมบ้าน -เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-  

-ผู้ปกครอง  เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง  ๒ ศูนย์ 

5,000  5,000 5,000 -ร้อยละ  ๑๐๐
ผู้ปกครองเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ครูและ
ผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

กอง 
การศึกษา 

๑2 
 
 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

-เพื่อช้ีแจงให้ผู้ปกครอง
ได้ทราบนโยบายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ผู้ปกครองของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง  ๒  ศูนย์ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ผู้ปกครองเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ผู้ปกครองได้
รับทราบนโยบาย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๒                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

13 โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ  -เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

-๑  ครั้ง/ป ีเด็กในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

 

80,000  80,000 80,000 เด็กร้อยละ ๙๐  
มีอารมณ์และ
สติปัญญาด ี  

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา 

กอง 

การศึกษา 

14 โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง -เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็ก
ระดับมัธยมปลายในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับ 
สูงขึ้น 
 

-เด็กนักเรียนมัธยม
ปลายโรงเรียนแวง 
พิทยาคม 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ในการศึกษาต่อ
ร้อยละ ๘๐  

-ท าให้เด็กไดร้ับ
ความ 
รู้ความเข้าใจใน
การเลือกสถานท่ี
ศึกษาต่อ 

กอง 

การศึกษา 

15 โครงการปรับปรุงเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
 

-เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอน
เขืองและศูนย์อบรมก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยให้มี
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-คณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาล 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๒ ศูนย์ 

5๐,000  5๐,000 5๐,000 - หลักสูตรสถานศึกษา
มีเนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ ์
-กลุ่มเป้าหมายเกดิ
ความพึงพอใจ 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ดอนเขือง  และ
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด
โพธิ์ชัยมีหลักสูตร
สถานศึกษามี
เนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ ์

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๓                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูสู้่อาเซยีน 
 

-เพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนเขือง 
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนร้อยละ  
๑๐๐ 
  

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลดอนเขือง และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
โพธิ์ชัยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียน  

กอง 
การศึกษา 

๑๗ 
 
 

เงินอุดหนุนโครงการ
สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่ออุดหนุนโครงการสร้าง
เสรมิคุณธรรมจริยธรรม
พร้อมน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-อุดหนุนโรงเรยีน 
แวงพิทยา 
 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ  ๘๐  
นักเรียนกลุม่เสียงมี
ผลการเรยีนที่ดีขึ้น 
- ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนมีจริยธรรม 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการและ
ความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการ 

- ได้ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นพุทะบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชาและสืบ
ทอดพระพุทธศาสนามีสื่อ
การเรยีนรู้  วัสดุ อุปกรณ์ 
และนวัตกรรม พร้อมต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- ได้ปลูกฝังกุศลธรรมใน
จิตใจของนักเรียน 
 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๔                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๘ 
 

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

- อุดหนุนโรงเรียน 
แวงพิทยาคม  
 

๓๐,๐๐๐.  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -นักเรียนลุม่เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น  

-นักเรียนได้เรยีนรู้
ความรู้ ทักษะต่างๆ 
จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ภาพรวมสูงขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๙ 

 

เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาทักษะด้านดนตรี
สากล 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาทักษะด้านดนตรี
สากล 

- อุดหนุนโรงเรียน 

แวงพิทยาคม 

 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
จ านวน ๕๐ คน  

-นักเรียนได้รบัการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดนตรสีากล และ
สามารถเล่นตนตรี
สากลได้  
- นักเรียนได้แสดงออก
ตามความสามารถของ
ตนเองอย่างอิสระ 

- โรงเรียนมีวงดนตรี
สากล (วงโยธวาทิต) 

กอง 

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๕                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๐ เงินอุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-อุดหนุนโรงเรยีนแวง
พิทยาคม 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -นักเรียนโรงเรียนแวง
แวงพิทยาคมปลอดภยั
ห่างไกลยาเสพติด 

-โรงเรียนปลอด 

ยาเสพตดิ เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๒๑ เงินอุดหนุนโครงการสืบ
สานประเพณไีทย และ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

- เพื่ออุดหนุนโครงการสืบ
สานประเพณไีทย และ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

-อุดหนุนโรงเรยีนชุมชน
บ้านสร้างดูด่อนเขือง  

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายมีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

-เด็กนักเรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษา 

 

๒๒ เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาอาชีพปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาอาชีพปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-อุดหนุนโรงเรยีนชุมชน
บ้านสร้างดูด่อนเขือง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

-เด็กนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

กอง 
การศึกษา 

 

๒๓ 
 

เงินอุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

- เพื่ออุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-อุดหนุนโรงเรยีนชุมชน
บ้านสร้างดูด่อนเขือง  

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรมจริยธรรม 

-เด็กนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กอง 
การศึกษา 

 
๒๔ เงินอุดหนุนโครงการสืบ

สานประเพณไีทยและ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบ
สานประเพณไีทย และ
ประเพณีท้องถิ่น 

-อุดหนุนโรงเรยีนบ้าน
สร้างแป้น 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 

-เด็กนักเรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

กอง 

การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๖                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๕ เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาอาชีพปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาอาชีพปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-อุดหนุนโรงเรยีน 

บ้านสร้างแป้น  
๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได ้

กอง 

การศึกษา 

 

๒๖ เงินอุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-อุดหนุนโรงเรยีน 

บ้านสร้างแป้น 
๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายมี

คุณธรรมจริยธรรม 
-นักเรียนมคีุณธรรม
จริยธรรม 

กอง 

การศึกษา 

 

๒๗ ค่าอาหารเสรมิ(นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) พร้อม
ดื่มตามโครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลฯ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์
ชัย และโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
เทศบาล 
 

ตลอดปี  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนเขือง   
-ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย  
-โรงเรียนชุมชนบ้าน
สร้างดูด่อนเขือง 
-โรงเรียนบ้านสรา้งแป้น 

800,๐๐๐  80๐,๐๐๐ 80๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนม  
๑๐๐ %   

-เด็กไดร้ับอาหารเสริม
นมท าให้ร่างกาย
แขง็แรง 
-เทศบาลมีศักยภาพ
และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๗                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)  
ตามโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลดอนเขืองและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
โพธิ์ชัย 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลดอนเขือง  
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย 
 

ตลอดปี เด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

500,000  500,000 500,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
๑๐๐   ไดร้ับอาหาร
กลางวันครบ  

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

๒๙ ค่าอาหารกลางวัน -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ้านสร้างดูด่อนเขืองและ
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 
 

ตลอดปี เด็กนักเรยีน
ของโรงเรียนชุมชน 

บ้านสร้างดูด่อนเขือง
และโรงเรียนบา้น 

สร้างแป้น 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
๑๐๐  ไดร้ับอาหาร
กลางวันครบ  

เด็กนักเรยีนโรงเรียน
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอน
เขืองและโรงเรียนบ้าน
สร้างแป้น มสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๘                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  สังคม  และความพร้อมสู่อาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓๐ โครงการเรียนรู้การศึกษา
ตามอัธยาศัยการศึกษา

ตลอดชีวิต (sis ) 

-เพื่อให้เด็ก เยาชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้เกิดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งหลากหลาย 

-เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

40,000  40,000 40,000 -กลุ่มเป้าหมายเกดิการ
เรียนรู้ที่หลากหลายคดิ
เป็นร้อยละ  ๘๐ 

- เด็ก  เยาวชน 
ประชาชน เกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

กอง 

การศึกษา 

๓๑ โครงการจดัตั้งศูนย ์

การเรยีนรู้ชุมชน 
-เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
ให้กับชุมชน 

- ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู ้

30,000  30,000 30,000 -ศูนย์การเรยีนรู ้
จ านวน  ๑  ศูนย์ 

-มีศูนย์การเรียนรู้
ประจ าชุมชนในเขต
เทศบาล 

กอง 

การศึกษา 

๓๒ โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

ตามมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 มีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทั้ง   2  ศูนย์ 
10,000  10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒  

ศูนย์ผ่านประเมิน
ติดตามฯ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง  2 มีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน 

กอง 

การศึกษา 

๓๓ โครงการต้นกล้ากวีศลิป ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลได้แสดงออก
ทางด้านศิลปะ 

ศูนย์เด็กท้ัง  ๒ ศูนย ์

โรงเรียนประถมใน 

เขตเทศบาล 

20,000  20,๐๐๐ 20,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ  ๑๐๐ 
 

- เด็กได้แสดงออก
ทางด้านศิลปะ 

กอง 

การศึกษา 

๓๔ โครงการจดัซื้อรถราง -เพื่อรับส่งเด็กเล็กท้ัง ๒ 
ศูนย์ และใช้ในกิจกรรม
อื่นๆ ของเทศบาล 

-  จ านวน  2  คัน 
 

๖00,000  - - - เด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์
กลุ่มเป้าหมายเกิด 

ความพึงพอใจ 

-เทศบาลมรีถรางไว้ใช้ 

ส าหรับกจิกรรมต่างๆ  

-มีรถรางไวส้ าหรบั
รับส่งเด็กและใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆของ
เทศบาล 

กอง 

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๙๙                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๒  จัดให้มีการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต   เด็ก  เยาวชน   สตรี   ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ -ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ  
ตามช่วงอายุท่ีกรมฯ
ก าหนด 

-ผู้สูงอายุ 582  คน 4,080,000  - - -กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-ผู้สูงอายุท่ีได้รับความ
เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
(เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุ

วัตถุประสงค์) 
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

 
-คนพิการไดร้ับเงิน 
คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน 

-คนพิการ  108  คน 
 

1,036,800  - - -กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยความพิการทุกคน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

คนพิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
(เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุ

วัตถุประสงค์) 
๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ -ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน 

คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน 
 
 

-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 

54,000  - - -กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๐                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๓  การส่งเสริมและพัฒนากฬีาและนันทนาการ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนท่ัวไป  เช่น   
ออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ 
 

- เพื่อให้ทุกกลุ่ม,วัย
อายุ, มีสุขภาพท่ี
แข็งแรงทุกมิติ 

-ประขากรทุกคนในเขต
เทศบาล  และ อสม. 
ทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพแข็งแรง สมวัย 

-ทุกกลุ่มวัยอายุไม่
เจ็บป่วยสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 

๒ โครงการจดัหาเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้งประจ า
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

- เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อน และออก
ก าลังกายของ
ประชาชนท่ัวไปและ
พนักงานเทศบาลฯ 
 

-ประชาชนท่ัวไปและ
พนักงานเทศบาลฯ 

-  400,000 - -กลุ่มเป้าหมายเกดิ
ความพึงพอใจร้อยละ  
๘๐ 

-ประชาชนท่ัวไปและ
พนักงานเทศบาลมี
สุขภาพแข็งแรง  

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

๓ โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา 
 

-เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย 
-เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
และเยาวชนได้ออก
ก าลังกาย 
 

-ชุมชนในเขตเทศบาล  
มีอุปกรณ์กีฬาในการ
ออกก าลังกาย  
 

๘๐,๐๐๐  80,000 80,000 -กลุ่มเป้าหมายชุมชน 
๑ - ๙  ในเขตเทศบาล 
มีอุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 
๑๐๐  

-ท าให้เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๑                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๓  การส่งเสริมและพัฒนากฬีาและนันทนาการ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-๑ ครั้ง / ปีบุคลากร
เทศบาลต าบลดอนเขือง
ทุกคน 

40,000  40,000 40,000 - กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
๑๐๐  

-ท าให้เกิดความ
สามัคครีะหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

กอง 
การศึกษา 

๕ เงินอุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านยา 
เสพติด  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

- เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด  
ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

- ๑ ครั้ง/ปี อุดหนุน 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
สว่างแดนดิน 

๒๐,๐๐๐  20,000 
 

20,000 - ประชาชนท่ัวไปและ 
อปท.เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ  ๙๐  

- ประชาชนท่ัวไปและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรม 

กอง 
การศึกษา 

๖ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การออกก าลังกาย 

-เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนภายในเขต
เทศบาล 
 

- ๑ ครั้ง/ปี  เด็กเยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๔๐,๐๐๐  40,000 40,000 -ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

-เด็กประชาชนมีความ
สามัคครีะหว่างชุมชน
และมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

กอง 

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๒                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔  การพัฒนาด้านการศาสนา   วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
ครอบครัว  
 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัว
มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ร่วมกัน 

-  1 ครั้ง/ปี  ผู้สูงอายุ
พร้อมครอบครัว
ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -ผู้สูงอายุและครอบ 
ครัวเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ  ๗๐ 

-ผู้สูงอายุและครอบครัว
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

ส านักปลดัฯ 
 

๒ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

-เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมด้าน
ศาสนา 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีุณธรรม 
จริยธรรม 
-อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

กอง 
การศึกษา 

๓ 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาติ 
 
 

-เพื่อให้เด็กไดเ้ข้าใจความ
เป็นมาของวันส าคัญต่างๆ 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมคีุณธรรม
จริยธรรม 
-เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ดอนเขือง  และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดโพธิ์ชัย  

20,000  20,000 20,000 - กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันส าคญั
ต่างๆ ร้อยละ  ๙๐ 

- เด็กและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวันส าคัญ
ร่วมกัน  
- เด็กเข้าใจความเป็นมา
ของวันส าคัญต่างๆ   

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี ่

-เพื่อให้ประชาชนได้รูจ้ัก
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ ี

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000  20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 

-ประชาชนได้ร่วมกัน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๓                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔  การพัฒนาด้านการศาสนา   วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

5 อุดหนุนโครงการบุญผะ
เหวดเทศน์มหาชาต ิ

-เพื่ออุดหนุนโครงการบญุผะ
เหวดเทศน์มหาชาติองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวง 

- 1 ครั้ง / ปี อุดหนุน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวง 

50,000  50,000 50,000 -ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีอบต.แวงและ
เขตเทศบาลต าบล
ดอนเขืองเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๘๐ 

-เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามของท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

 

๖ อุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมประกวดโคมบัว
บูชาประเภทตกแต่ง
รถยนต์ ขบวนแห่และ
กิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่
บูชาพระ เนื่องในงาน
เทศกาลสปัดาห์ วันวิ
สาขบูชา ประจ าปี  
๒๕๖๐ 
 
 
 
 

-เพื่ออุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมประกวดโคมบัวบูชา
ประเภทตกแต่งรถยนต์ 
ขบวนแห่และกิจกรรม
ประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระ 
เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์ 
วันวิสาขบูชา  
ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

-อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ส่วนราชการ 
หน่วยงาน อปท.และ
ภาคเอกชนไดร้่วมกัน
จัดกิจกรรมเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาร้อยละ 
๘๐  

-ส่วนราชการ หน่วยงาน 
อปท.และภาคเอกชนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา 
-ส่วนราชการ  
หน่วยงาน อปท.และ
พุทธศาสนิกชนได้
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
อันดีงาม 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๔                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔  การพัฒนาด้านการศาสนา   วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการประเพณีแห ่
เทียนเข้าพรรษา 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ให้คงอยู่สืบไป 

- ๑ ครั้ง /ป ีหน่วยงาน
ราชการ ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
๘๐ 

- เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งาม 
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิด
ความรักความสามคัค ี
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษา 

๘ โครงการประเพณ ี
ลอยกระทง  

- เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีลอยกระทง 
ให้คงอยู่สืบไป 

-   ๑ ครั้ง /ป ี
หน่วยงานราชการ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-กลุ่มเป้าหมายมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

- ชุมชนในเขตเทศบาลมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคค ี
-เป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่สืบไป 
 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๕                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔  การพัฒนาด้านการศาสนา   วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙ 

 
 

 

โครงการวันวสิาขบูชา -เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

 
 

- 1 ครั้ง /ป ี

หน่วยงานราชการ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -กล่มเป้าหมายมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

- เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิด
ความรักความสามคัคีสืบ
สานประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

 

กอง 

การศึกษา 

๑๐ 
 
 

โครงการประเพณ ี
วันสงกรานต ์
 
 

- เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีสงกรานต ์
ให้คงอยู่สืบไป 
 -เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณสีงกรานต์
รดน้ าผูสู้งอายุเป็นการ
แสดงออกถึงเกิดความรัก
สามัคค ี

- 1 ครั้ง /ปี 
หน่วยงานราชการ
ประชาชนท่ัวไป 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๐  
 

- เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเกิด
ความรักความสามคัค ี

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๖                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔  การพัฒนาด้านการศาสนา   วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๑ 
 
 
 

โครงการประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 
 

-เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ใหค้งอยู่สืบต่อไป 
-เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
รักสามคัค ี

- 1 ครั้ง / ปี 
หน่วยงานราชการ 
ประชาชนในเขต 
เทศบาล  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม  
ร้อยละ ๘๐  
 

- เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 
-เกิดความรักความ
สามัคคภีายในหมู่บา้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๒ 
 

โครงการประเพณ ี
แข่งขันเรือพายท้องถิ่นเล็ก 

-เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และการสืบทอดวิถีการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้านที่มี
มาแต่ดั้งเดิม 

-1 ครั้ง / ป ี
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนได้เรียนรู้ถึง
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มี
มาแต่ดั้งเดิม 

กอง 
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๗                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕   การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ห่างไกลจากยาเสพติด 

- ๑ ครั้ง /ปี กลุ่ม
เยาวชน /นักเรยีนในเขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -กลุ่มเยาวชน/นักเรียน 
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดยาได้เป็นอย่างดี  
คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 

-เยาวชน/นักเรยีนไม่
ไปเกี่ยวข้องกับยา 
เสพติด 

ส านักปลดัฯ 
 
 
 
 

 
๒ โครงการชุมชนร่วมใจ 

ต้านภัยยาเสพติด  
(ชุมชนสีขาว) 

-เพื่อให้ชุมชนเป็นเขตปลอด
ยาเสพตดิ 

-๑ ครั้ง /ปี ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลดอนเขือง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -สามารถแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพตดิในชุมชนได้
เป็นอย่างดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๐ 

-เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
ปลอดจากยาเสพติด 
 

ส านักปลดัฯ 
 

๓ โครงการอบรมผู้น าชุมชน
และอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน  เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ
อาสาสมัครชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงปัญหายา 
เสพติด  

- ๑ ครั้ง /ปีประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 

๓๕,๐๐๐  35,000 

 

35,000 -สามารถแก้ไขปญัหา
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนได้เป็น
อย่างด ี คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 

 

-เป็นชุมชนที่เข้มแขง็
ปลอดจากยาเสพติด 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๘                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕   การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

4 เงินอุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิอ าเภอ 
สว่างแดนดิน 

- เพื่ออุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิอ าเภอสว่าง 
แดนดิน 

- ๑ ครั้ง/ปี อุดหนุน 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ
สว่างแดนดิน 

๒๐,๐๐๐  20,000 
 

20,000 -เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป
ห่างไกลยาเสพติด 
ร้อยละ ๘๐  

-เด็ก  เยาวชนท่ัวไป
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค -เพื่อเป็นการคุ้มครองด้าน
การบริโภคของประชาชนใน
เขตเทศบาล 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
เกี่ยวกับการบรโิภค 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  ๖๐ คน/ป ี
ได้ทราบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามที่
กฎหมายก าหนด 

-ประชาชนได้รบัการ
คุ้มครองด้านการบริโภค
ตามกฎหมายก าหนด 
 

กอง 
สาธารณสุข  

 

6 โครงการควบคมุป้องกัน
โรคตดิต่อ  เช่นโรค
ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง,
ไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม่ 
ฯลฯ 
 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้

-ประชาชนท่ัวไป 
-ชุมชน  ๑ – ๙ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
๒ ศูนย ์

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -สามารถลดการเกิด
โรคตดิต่อลดลงจากปี
ทีผ่่านมา 

-ไม่เกิดการแพรร่ะบาด
ของโรคติดต่อ 

กอง 
สาธารณสุข 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๐๙                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕  การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๗ โครงการเมืองน่าอยู ่
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี -เพื่อ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-ประขาชนท่ัวไป 

-ชุมชน ๑ - ๙ 
๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -มีครัวเรือนเข้าร่วม

ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็น
บ้านตัวอย่าง อย่างน้อย 
๕๐ ครัวเรือน/ปี และ
ชุมชนมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

๘ โครงการเผยแพร่ข่าวสารด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-จัดท าโปสเตอร์ แผ่น
พับ เอกสาร 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ประชาชนท่ัวไปไดร้ับ
ทราบข้อมูลดา้น
สาธารณสุขได้ง่ายและ
ทั่วถึง 

-ประชาชนได้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

๙ 
 
 
 

โครงการอุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

 

-เพื่อให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเอง ดูแล
ตนเองได ้

-ประชาชนในเขต
เทศบาล และอสม.    
ทุกคน 

๑๓๕,๐๐๐  ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ -ประชาชนท่ัวไปไดร้ับรู้
ข่าวสารและบริการทาง
สาธารณสุขได้ทั่วถึง 
 

-ประชาชนมีจิตส านึก
มีความรับผิดชอบ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๐                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕  การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๐ โครงการดูแลสุขภาพ  เช่น 
หญิงตั้งครรภ์ ,ผู้พิการ ,
ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป 
ฯลฯ  

-เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์  
ผู้พิการ, ผูสู้งอายุและ
ประชาชนท่ัวไปได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่ดี  

หญิงตั้งครรภ์ พิการ, 
ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป  ๙ ชุมชน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -หญิงตั้งครรภ์ ,ผู้
พิการ,ผูสู้งอายุไดร้ับ
การดูแลอย่างถูกต้อง
และเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขทุกราย 

-หญิงตั้งครรภ์ ,ผู้
พิการ,ผูสู้งอายุ ฯลฯ 
ได้รับการดูแลและ
เข้าใจถึงการบริการ
สาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุข 

๑๑ โครงการควบคมุป้องกัน
โรคไม่ตดิต่อและโรคเรื้อรัง 
เช่น เบาหวาน,ความดันสูง 
,มะเร็ง ฯลฯ 

-เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้
เรื่องโรคไม่ตดิต่อและโรค
เรื้อรัง  ที่สามารถป้องกัน
ตนเองได้  

- ประชาชนในชุมชน ใน
เขตเทศบาลต าบลดอน
เขืองที่เสี่ยงต่อโรคที่ไม่
ติดต่อและโรคเรื้อรัง  

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
๘๐ 

-ท าให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และป้องกัน
ตนเอง / ครอบครัว
จากโรคไม่ตดิต่อ  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๑                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕  การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๒ โครงการตลาดสด 
เทศบาลน่าซื้อ 

 

-รักษาความสะอาดของ
ตลาดสดเทศบาล 
- เพื่อให้ผู้ประกอบการไดม้ี
ความรู ้
-เพื่อให้ประชาชนได้บรโิภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย 
-เพื่อพัฒนาตลาดสดใหไ้ด้
มาตรฐาน 

-ด าเนินการท าความ
สะอาดตลาดสด
สม่ าเสมอ 
- กลุ่มผู้ประกอบการ 
- อาคารสถานท่ีสะอาด
ปลอดภัยไดม้าตรฐาน 
 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ - -ตลาดสดผ่านเกณฑ์
รับรองตามที่กรมอนามัย
ก าหนด 

-ท าให้ตลาดสด
เทศบาลมคีวาม
สะอาดเรียบร้อย 
- ประชาชนได้บรโิภค
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
-เกิดความ
สะดวกสบายในการ
บริการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๒                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕  การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๓ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
ค้าในตลาดสด 

-เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนา
ปรับปรุงตลาดสดใหไ้ด้
มาตรฐาน 

- กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า 
จ านวน  ๖๐   คน 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ - -กลุ่มเป้าหมายปรับปรุง
และพัฒนาการคา้ให้ได้
ตามกรมอนามัยก าหนด 

-ตลาดสดได้มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภยั ตาม
มาตรฐานตลาดสด 
 ๕   ดาว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

๑๔ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมของ อสม. 
 

-เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-อสม.ในเขตเทศบาล
ต าบลดอนเขือง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ต่อเนื่องร้อยละ ๘๐ 
 

- อสม.ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๕ 
 

โครงการวัดส่งเสริม
สุขภาพ 

-เพื่อให้พระภิกษุได้รับการ
ดูแลสุขภาพ 
-วัดมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

-วัดในเขตเทศบาล
จ านวน  ๑  แห่ง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ - -วัดได้รบัการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมและพระภิกษุ
สามเณรไดร้ับการดูแล
สุขภาพ 

-พระภิกษุสุขภาพ
แข็งแรง วัดมีความ
สะอาดและมีการ
พัฒนาได้ตามเกณฑ ์

กอง 
สาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๓                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๓   การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕  การส่งเสริมสขุภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑๖ 

 
 
 

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านสุขภาพ 

ของบุคลากรเทศบาล 

และชุมชน 

 

 

-เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมี
ความตระหนักในการมี
สุขภาพท่ีด ี

-เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง 

- บุคลากรเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ - - กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมมีพฤติกรรมด้าน
สุขภาพท่ีถูกต้อง 

-มีบุคคลต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

กอง
สาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๔                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ...................................................................................... 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่ ...................................................   
แนวทางการพัฒนา ที่   ……………………………………………………………………………..…… 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

           

           

           

           



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๕                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 
 


