
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๕๘ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1 โครงการวางท่อระบายน ้า 
ถนนสร้างดู ่ 6 บ้านสร้างดู ่
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิภาวะ
น ้าท่วมขังในชุมชน 

- ขนาดท่อ คสล. 
0.60  เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า  300 เมตร 

-  - 600,000 ขนาดท่อ  คสล. 0.60 
เมตร ยาว  ไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

-  ระบบระบายน ้า
ไหลสะดวกและไม่
เกิดภาวะน า้ท่วม
ขังในพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

2 

 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ซอยอนามัย บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิภาวะ
น ้าท่วมขังในชุมชน 

- ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร  ยาว 74.00 
เมตร 

 

- 

 

 

 250,000 

 

- ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว  74.00 
เมตร 

-  การระบายน ้า
ไหลสะดวกท้าให้
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง
ในพื นที่ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

3 

 

โครงการขยายถนน  คสล.  
สร้างดู่ 6  บ้านสรา้งดู ่

- เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกและ
รวดเร็วมากขึ น 

- ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร  ยาว  300 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

-  450,000 

 

 

- ขนาดกว้าง  1.5 
เมตร ยาว  300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

-  ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอด ภัย
ในการเดินทาง 
และมี ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๕๙ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รอบดอนปู่ตา  (รอบในเขต
ดอนปู่ตา)   บ้านสรา้งดู ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิภาวะ
น ้าท่วมขัง 
 

- ขนาด  กว้าง  4 
เมตร  ยาว 6  เมตร 

16,560  - - ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  6  เมตร 

-  ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอด ภัยใน
การเดินทาง และมี 
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
คสล.ถนนข้างโรงเรียนแวง
พิทยาคม  บ้านสร้างดู ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิภาวะ
น ้าท่วมขังในชุมชน 

- ก่อสร้างรางระบาย
น ้า  ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร  ยาว 1,080 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.43 
เมตร 

450,000  450,000 

 

450,000 ก่อสร้างรางระบายน ้า 
ขนาดกว้าง  0.40 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร  
ลึก 0.43 เมตร  

- ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก   และไมเ่กิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

6 

 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยแจ่มจันทร์ -ล้าห้วยยาม
บ้านสร้างแป้น 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้า หรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก 

- ขนาดกว้าง  3.5 
เมตร ยาว  900 
เมตร   

570,000  570,000 570,000 - ขนาดกว้าง  3.5 เมตร 
ยาว  900 เมตร   

-  ท้าให้เกิดความ
สะดวก  ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๐ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

7 โครงการก่อสร้างถนน   คสล. 
รอบห้วยแม็คโคร   
บ้านดอนเขือง 
 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก 

- ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว  200 เมตร 

400,000  400,000 400,000 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  200  เมตร 

- ท้าให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.ซอยชัยมณี  
บ้านสร้างแป้น 
 
 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิภาวะ
น ้าท่วมขังในชุมชน 

-  ขนาดรางระบายน ้า 
ขนาดกว้าง  0.40 
เมตร  ยาว  238 
เมตร ลึกเฉลี่ย   0.40 
เมตร 

-  251,600 - ขนาดรางระบายน ้า
ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร ยาว  238  
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 

- ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก  และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ถนนสายบ้านสร้างแป้นถึง 
นาเตียง  บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิภาวะ
น ้าท่วมขังในชุมชน 

-  ขนาดกว้าง  0.55 
เมตร ยาว  196 
เมตร 
 

-  274,400 
 

- ขนาดกว้าง  0.55 
เมตร ยาว  196 
เมตร 

- ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก  และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ถนนสร้างดู่  5  ถึงถนนสร้างดู่  
6   บ้านสร้างดู ่

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-  ขนาดกว้าง 0.40 
เมตรยาว 201 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 

-  301,500 - ขนาดกว้าง 0.40 
เมตรยาว 201 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 

- ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก  และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 

1๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. จากบ้านแม่นวลถึงบ้าน
นายพุทธและบ้านนายเสถียร   
ยันตะพันธ ์ บ้านสรา้แป้น 
 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-  ขนาดกว้าง 0.20 
เมตร  ยาว 162  
เมตร 

-  - 180,000 ขนาดกว้าง 0.20 
เมตร  ยาว  162 
เมตร 

- ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก  และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 

1๒ โครงการก่อสร้างบันไดลง 
หนองมะค่า  บ้านสรา้งดู ่

- เพื่อให้ประชาชนลง
ไปท้ากิจกรรมได้
สะดวก 

-  ขนาดกว้าง  6  
เมตร  ยาว 8.20 
เมตร 

-  200,000 - กว้าง  6  เมตร   
ยาว 8.20 เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนลงไป
ท้ากิจกรรมไดส้ะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๒ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. และขยายไหล่ทาง ทางไป
หนองมะค่า   บ้านสร้างดู ่

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-  ขนาดกว้าง 0.30 
เมตรยาว 526 เมตร 
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร 
และพื นที่ คสล. 
1,250 ตรม. 

-  - 1,454,000 ขนาดกว้า0.30 เมตร 
ยาว 526 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.40เมตร  
และพื นที่ คสล.
1,250 ตรม. 

- ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก  และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยดอนเขืองพัฒนา  ๑  
บ้านดอนเขือง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

-  ขนาดกว้าง   5  
เมตร  ยาว  222 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพื นที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,110 
ตร.ม.  

620,000  - - ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว   222 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตรหรือพื นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,110 
ตร.ม. 

- ท้าให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.ทั งสองฝั่งปากซอยเสียง
สวรรค์ถึงซอยซอยเสียงสวรรค์ 
1  บ้านสรา้งดู ่

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-  ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร  ยาว 1,000 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 

500,000  500,000 500,000 - ระบบระบายน ้าไหล
สะดวก  และไม่เกิด
ภาวะน ้าท่วมขังพื นที่
ประชาชน 

ขนาดกว้าง  0.40 เมตร
ยาว  1,000 เมตร   
ลึกเฉลีย่  0.40 เมตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๓ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยข้างสวนอาหารน้องโบว์ 
บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- ขนาดกว้าง    
3  เมตร  ยาว  257 
เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือ
พื นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 
771   ตร.ม.  

-  - 500,000 ขนาดกว้าง   3  เมตร  
ยาว  257  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 771 ตร.ม. 

- ท้าให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนประชาอุทิศ-ป่าช้าดอนขาว
บ้านสร้างแป้น  
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

-  ขนาดกว้าง   
3  เมตร  ยาว  200 
เมตร   หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือ
พื นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม.  

300,000  - - ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
800 ตร.ม.  
 

- ท้าให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม 
ห้วยยาม บ้านสร้างแป้น 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานสา้หรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

-  ขนาดกว้าง  6  
เมตร ยาว  30  เมตร 

-  - 3,000,000 ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว  30  เมตร 

- ท้าให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๔ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับ   
                                 ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

19 
 
 

โครงการก่อสร้างก้าแพงรั วรอบ
อาคารรวมน ้าใจชุมชน 6  
บ้านดอนเขือง 
 

- ป้องกันทรัพย์สินทาง
ราช การศูนย์หาย 

- สูง  1.80 เมตร  
ยาว  161.30 เมตร 

-  400,000 - สูง  1.80  เมตร   
ยาว  161.30 เมตร 

- มีรั วป้องกันทรัพย์ 
สินทางราชการ 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ถนนรวมน ้าใจ -
ถนนประชาอุทิศ บ้านสร้างแป้น 
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

- ขนาดท่อระบายน ้า 
คสล. มอก.ชั น 3 Ø 
0.60 x 1.00 เมตร  
พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดกว้าง 1.04 x 
1.24  เมตร   
ยาว  812  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ขนาดท่อระบายน ้า 
คสล. มอก.ชั น 3 Ø 
0.60 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาดกว้าง  1.04 x  
1.24  เมตร    ยาว  
 812  เมตร 

-  ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
พื นที่ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

21 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังถนน 
ทล.22-ซอยราชพัฒนาข้าง
ไปรษณีย์  บ้านดอนเขือง 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง  5  เมตร  
ยาว  226  เมตร   
สูง   1  เมตร  

 ผิวจราจร  ลูกรังหนา
เฉลี่ย  0.30 เมตร 

190,000  - - ขนาดกว้าง  5 เมตร  
ยาว  226  เมตร  
สูง 1  เมตร  ผิวจราจร
ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.30  
เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๕ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

22 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
ที่นานายโจมถึงห้วยแมค็โคร 
หลัง รพ.สต.สร้างแป้น   
บ้านสร้างแป้น 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง 6 เมตร ยาว  
950 เมตร  สูง  1 
เมตร  ผิวจราจรลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

-  1,050,000 - - กว้าง 6 เมตร 
ยาว  950 เมตร  
สูง  1  เมตร   
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลดอนเขือง  และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธ์ิชัย 

-เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม สะอาด
ปลอดภัย น่าอยู ่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลตา้บลดอน
เขือง และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
โพธิ์ชัย 

๑50,๐๐๐  ๑50๐,๐๐๐ ๑50๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๑๐๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
น่าอยู่ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 
2 ศูนย์ เกิดความ
สวยงามสะอาด
ปลอดภัย น่าอยู ่
-เด็กนักเรียนเกิดความ
พึงพอใจ 
 

กองการศึกษา 

24 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรที่ 
นานายโจม,ที่นานายคลา้ยถึงล้า
น ้ายาม  บ้านสร้างแป้น 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง 5 เมตร ยาว  
815  เมตร สูง 1 
เมตรผิวจราจร  ลูกรัง
หนาเฉลี่ย  0.30 
เมตร 

-  - 770,000 กว้าง 5 เมตร  ยาว  
815  เมตร  สูง  1  
เมตร  ผิวจราจร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๖ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

25 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์  บรเิวณศาลเจ้าปู่
มเหศักดิ์   บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ส้าหรับจดั
กิจกรรมไดส้ะดวก 

- ขนาดกว้าง  6 เมตร  
ยาว  8  เมตร  
สูง  3.50  เมตร 

-  320,000 - ขนาดกว้าง  6 เมตร 
ยาว  8  เมตร  สูง 
3.50  เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเริ่มรักษ์  บ้านดอนเขือง 
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง 4 เมตร  
ยาว 37 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
148 ตร.ม.ไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
0.25เมตร 

100,000  - - กว้าง  4  เมตร  
ยาว 37  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
พื นที่ไม่น้อกว่า 148  
ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.25  
เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
คสล. จากนานายโจม 
ถึงล้าน ้ายาม  บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-กว้าง  2.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

-  - 250,000 กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว  500 เมตร 

- การระบายน ้าไหล
สะดวกท้าใหไ้ม่เกดิน ้า
ท่วมขังในพื นที่ของ
ประชาชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๗ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทพมงคล  บ้านดอนเขือง  
 (ต่อจากโครงการเดิม) 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง  4  เมตร ยาว  
740 เมตร 

300,000  400,000 300,000 - กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
740  เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางไปวัดโนนสร้างหิน  
บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง  2.50 เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร หรือพื นที่ไม ่
น้อยกว่า 500 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้าง
ละ 0.25 เมตร 

-  250,000 - กว้าง  2.50 เมตรยาว  
200  เมตรหนาเฉลี่ย  
0.15เมตร  หรือพื นที่
ไม่น้อยกว่า  500 
 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.25 
เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างบ้านนายหงอกถึง 
ล้าน ้ายาม  บ้านดอนเขือง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง  4  เมตร ยาว  
750  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร 

550,000  550,000 550,000 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 215 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๘ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

31 โครงการก่อสร้างผนังกันตะลิ่ง
ล้าน ้ายาม บ้านสรา้งแป้น 

- เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน ้า 
 

-กว้าง 6.00  เมตร
ยาว  30.00  เมตร 

-  - 3,000,000 กว้าง 6.00 เมตร   
ยาว  30.00 เมตร 

- เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน ้า 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
แยกซอยมณีชัย  บ้านสร้างแป้น 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง 3  เมตร ยาว  
22  เมตร 

-  40,000 - กว้าง 3   เมตร  
ยาว  22   เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงอาคารสหกรณ ์ 
2 บ้านสร้างแป้น (สหกรณ์ 2 ) 

- เพื่อขยายอาคาร
สหกรณ ์ 2 บ้านสร้าง
แป้นให้สามารถใช้
ประโยชนไ์ด ้

- กว้าง  4  เมตร  
ยาว  8  เมตร 

200,000  - - กว้าง  8  เมตร  
ยาว  12  เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การท้างาน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างศาลารวมญาติ
ป่าช้าดอนขาว   บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้าพิธีทางศาสนา 

- กว้าง  8  เมตร  
ยาว  16  เมตร 

-  - 750,000 กว้าง  8   เมตร  
ยาว  16  เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖๙ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบป่าช้าดอนขาว  
บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

300,000  300,000 300,000 กว้าง 4  เมตร  
ยาว  400 เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตรถนนเลยีบ 
ห้วยโพนทอง   
บ้านสร้างดู ่

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง 3 เมตร  
ยาว 120 เมตร  
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30
เมตร 

-  140,000 - กว้าง 3 เมตร ยาว 
120  เมตร ลูกรังหนา
เฉลี่ย  0.30เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้าดอนขาว 
บ้านสร้างแป้น 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้าพิธีทางศาสนา 

- กว้าง  8  เมตร  
ยาว   12  เมตร 

-  360,000 - กว้าง  8  เมตร  
ยาว  12  เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. หอพักเฉลียวถึงถนน
ประปา  บ้านดอนเขือง 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว  200  เมตร 

-  - 480,000 กว้าง  0.40 เมตร 
ยาว  200  เมตร 

- การระบายน ้าไหล
สะดวกท้าใหไ้ม่เกดิน ้า
ท่วมขังในพื นที่ของ
ประชาชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๐ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

39 โครงการต่อเติมอาคารประชา
ร่วมใจ ชุมชน 6 บ้านดอนเขือง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 
 

-กว้าง  6.00 เมตร
ยาว  24.00 เมตร 

-  800,000 - กว้าง  6.00  เมตร ยาว  
24.00  เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างโดมอเนก 
ประสงค์ ลานประชาร่วมใจ 
ชุมชน  6  บ้านดอนเขือง 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

-กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร  

-  1,000,000 - กว้าง  10.00 เมตร 
ยาว  24.00 เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

กองช่าง 

41 โครงการเสรมิผิวจราจร 
แอสฟัลติกส์คอนกรีต  
ถนนดอนเขือง-สร้างดู่  
(ต่อจากโครงการเดมิ) 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนน ส้าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
สะดวก 

- กว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,120  เมตร 

500,000  500,000 500,000 กว้าง  6  เมตร  
ยาว 1,120  เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

42 โครงการเทพื น คสล. บริเวณ
พื นที่ดอนปู่ตา  บ้านสร้างดู ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

-พื นที่ คสล. 500 
ตรม. 

 

-  600,000 - พื นที่ คสล. 500 ตรม. - เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

43 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หลังเก่า  
บ้านสร้างดู ่
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

- กว้าง 9.๐๐  เมตร  
ยาว  20.๐๐ เมตร 

-  550,000 - กว้าง  9.00  เมตร  
ยาว  20.00  เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
บริเวณส้านักงานเทศบาล 
 

-เพื่อความสะดวกใน
การใช้พื นที ่

- กว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว  18.๐๐  เมตร 

400,000  - - กว้าง  6.๐๐ เมตร 
ยาว  18.๐๐  เมตร 

-เพื่อความสะดวกใน
การใช้พื นที ่

กองช่าง 

45 โครงการเสรมิผิวจราจรถนน
ดอนเขือง-สร้างแป้น 
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

-เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- ปูแอสฟัลท์ติก  
กว้าง 5.๐๐ เมตร  
ยาว  400 เมตร  
หนา 0.40 เมตร 

500,000  500,000 500,000 - ปูแอสฟัลท์ติก  กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.40 เมตร 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงคเ์ทศบาลต้าบลดอนเขือง 
 

- เพื่อใช้ท้ากิจกรรม
ต่างๆ  เช่น ประชุม 
อบรม 

- กว้าง  9  เมตร 
 ยาว  20.00  เมตร 

-  - 1,500,000 กว้าง 9.00 เมตร 
 ยาว  20.00  เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ท้ากิจกรรม 
ประชุม อบรม สัมมนา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๒ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

47 โครงการลงหินลูกรัง 
ตลอดเส้นทางล้าน ้ายาม   
บ้านสร้างแป้น  
 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- ปริมาตร 3,000 
ลบ.ม. 

100,000  100,000 100,000 - ปริมาตร  3,000 ลบ.ม. - ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ซอยโพธาราม    บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

-กว้าง  0.20  เมตร 
ยาว  42.00  เมตร 

-  - 100,000 -กว้าง 0.20  เมตร 
ยาว 42  เมตร 

- การระบายน ้าไหล
สะดวกท้าใหไ้ม่เกดิ
น ้าท่วมขังในพื นที่
ของประชาชน 

กองช่าง 

49 โครงการขยายผิวจราจร  
บ้านสร้างแป้นถึงบ้านหนองแสง   
บ้านสร้างแป้น 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 0.50 -
1.00 ม. ทั งสองข้าง 

100,000  - - ขนาดกว้าง 0.50 - 1.00 
เมตร   ทั งสองข้าง 

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างโดม 
ดอนปู่ตา   บ้านสร้างดู ่

-  ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีส้าหรับจัด
กิจกรรม 

- ขนาดกว้าง  5 เมตร 
ยาว  22 เมตร 

440,000  - - ขนาดกว้าง  5  เมตร   
ยาว  22   เมตร 

-  ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีส้าหรับจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๓ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

51 โครงการเทลาน คสล. 
ป่าช้าดอนขาว   บ้านสร้างแป้น 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ส้าหรับใช้ในงาน 

- ขนาดพื นท่ีกว้าง 
600  ตรม. หนา 
0.15 เมตร  

350,000  - - - ขนาดพื นท่ีกว้าง 600  
ตรม. หนา 0.15 เมตร 

-   เพื่อให้ประชาชน
มีพื นท่ีส้าหรับใช้ใน
งาน 

กองช่าง 
 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ซอยรื่นรมย์   บ้านสร้างแป้น 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

- ขนาดกว้าง 0.20 
เมตร ยาว 55.00 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.20 
เมตร 
 

100,000 
 
 

 - 
 

- กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 
55.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

-  การระบายน ้าไหล
สะดวกท้าใหไ้ม่เกดิ
น ้าท่วมขังในพื นที่
ของประชาชน 

กองช่าง 
 
 

53 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. อาคารประชาร่วมใจ 
ชุมชน   6  บ้านดอนเขือง 

-  ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีส้าหรับออก
ก้าลังกาย 

- พื นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  1,068 
 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร 

600,000  - - พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
1,068 ตร.ม.  หนา เฉลีย่ 
0.15  เมตร 

-  ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีส้าหรับ 
จัดกิจกรรมออก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 

54 โครงการต่อเติมอาคารอเนก 
ประสงค์   บ้านสร้างดู ่
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

-  ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีส้าหรับจัด
กิจกรรม 

- ขนาดกว้าง 6.30 
เมตร  ยาว  7.90 
เมตร 

300,000  - - ขนาดกว้าง 6.30 เมตร 
ยาว  7.90 ม. 

-  ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีส้าหรับจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๔ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่   ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๑   การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เกาะกลางถนน   อาคาร  สถานที่   ระบบระบายน้ า   และโทรคมนาคมให้สามารถรองรับ   
                                  ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

55 โครงการขยายผิวจราจร  
ถนนศรีจ้าปา  บ้านดอนเขือง 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ถนนส้าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวก 

- พื นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  338  
ตร.ม.  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร 

200,000  - - พื นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 338  
ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  

- ท้าให้เกิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

56 โครงการเทลาน  คสล. 
บริเวณพื นท่ีสวนสมุนไพร 

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ส้าหรับ 
จอดรถ 

- ขนาดพื นท่ีกว้าง 50  
เมตร  ยาว  80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

500,000  500,000 500,000 - ขนาดพื นท่ีกว้าง50 
เมตร ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

-   เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ส้าหรับจอดรถ 

กองช่าง 
 

57 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพัก  ถนนโนนแสงทองถึง 
สระใหญ่   บ้านสร้างดู ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

- ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร  ยาว 145 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
1.04 เมตรX1.24 
เมตร 

500,000 
 
 

 - 
 

- กว้าง 1.50 เมตร ยาว  
145  เมตร พร้อมบ่อ
พัก 1.04 เมตรX1.24 
เมตร 

-  การระบายน ้าไหล
สะดวกท้าใหไ้ม่เกดิน ้า
ท่วมขังในพื นที่ของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

58 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อม
บ่อพักเชื่อมต่อถนนแฝงจันทร์  
ข้างบ้านนายศุพรชัย อุปโคตร   
บ้านสร้างดู ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบระบายน ้าไหล
สะดวกและไม่เกดิ
ภาวะน ้าท่วมขังใน
ชุมชน 

- วางท่อระบายน ้า 
คสล. 0.40 x 1.00 
ยาว 35  เมตร 

120,000 
 

 - 
 

- วางท่อระบายน ้า คสล. 
0.40 x 1.00  
ยาว 35  เมตร 

-  การระบายน ้าไหล
สะดวกท้าใหไ้ม่เกดิน ้า
ท่วมขังในพื นที่ของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๕ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๒   การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่   ๒    การพัฒนาระบบไฟฟ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
 

-  เพื่ออุดหนุนอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ้าเภอสว่างแดนดิน 
 

-   ขยายเขตบริการ
ไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาลตา้บลดอน
เขือง 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

- ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกมไีฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
-ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
 

2 โครงการจดัซื อวัสดุ - ครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้า 

-เพื่อจัดหาครภุัณฑ์
ไฟฟ้าส้าหรับให้
ประชาชนไดร้ับบริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
 

- วัสดุครุภณัฑไ์ฟฟ้า 100,000  100,000 100,000 -วัสด-ุครุภณัฑไ์ฟฟ้า - ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๖ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่  ๓   การพัฒนาระบบประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ เงินอุดหนุนขยายเขตประปา 
 

- เพื่ออุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมภิาค
อ้าเภอสว่างแดนดิน  

-   ขยายเขตบริการ
น ้าประปาภายในเขต
เทศบาลตา้บลดอน
เขือง 
 

200,000.- 
 

 200,000.- 
 

200,000.- 
 

- ทุกครัวเรือนมี
น ้าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง 

-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการใช้
น ้าประปา 
- ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ส้านักงานเทศบาลต้าบลดอน
เขือง 
 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาด
ใช้ได้ตลอดเวลา 

- ปั๊มน ้า  1  ชุด 
- ถังน ้าใส  1   ถัง 

200,000  - - ปั๊มน ้า  1 ชุด 
- ถังน ้าใส  1   ถัง 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาด
ใช้ได้ตลอดเวลา 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๗ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่  ๔  การพัฒนาระบบขนส่ง  และระบบจราจร  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการจดัซื อวัสดุ – ครุภณัฑ์
การจราจร  ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนนิตโยและถนนภายในเขต
เทศบาลตา้บลดอนเขือง 

- เพื่อจัดซื อวัสด-ุ
ครุภณัฑ์การจราจร  
เพื่อน้ามาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนนิตโย
ตลอดจนซ่อมแซมป้าย
และเครื่องหมายบังคับ
จราจร 
 

- จัดซื อวัสดุ ครภุัณฑ์
การจราจร  เช่น  ไฟ
กระพริบ  ป้ายจราจร 
กระทง  ต้นไม ้

-  200,000- - ประชาชน 
ร้อยละ  ๑๐๐    
มีความปลอดภัย  

-เทศบาลมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม 
-ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาเกิดความพึงพอใจ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

๒ โครงการปรับปรุงและตดิตั ง
สัญญาณไฟจราจร 

-  เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปรู้เส้น ทางและมี
ระเบียบ 
 

-  ปรับปรุงและตดิตั ง
สัญญาณไฟจราจร  
จ้านวน   15  แห่ง 

100,000.- 
 

 100,000.- 
 

 

100,000.- 
 

-ปรับปรุงและติดตั ง 
สัญญาณไฟจราจร 
จ้านวน   15  แห่ง 

-  ท้าให้ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุจาก
การจราจร 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๘ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่  ๕   การพัฒนาแหล่งน้ า  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1 โครงการขุดลอกห้วย 
แม็คโคร  บ้านดอนเขือง  
(ต่อจากโครงการเดมิ) 

- เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อการท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

- ขนาดกว้าง  20 เมตร  
ยาว  400 เมตร   
ลึกเฉลีย่  2.00 เมตร 

200,000  200,000 200,000 ขนาดกว้าง  24  เมตร  
ยาว  600  เมตร   
ลึกเฉลีย่ 2.00  เมตร 

- เกษตรกรมีน ้าใช้
เพื่อการท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกห้วย 
โพนทอง  บ้านสร้างดู ่

- เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อการท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

- ขนาดกว้าง  6 - 8 
เมตร ยาว   1,000 
เมตร  ลึกเพิ่ม 1.00 
เมตร 

200,000  200,000 200,000 - ขนาดกว้าง  6 – 8  
เมตร  ยาว  1,000 เมตร   
ลึกเพิ่ม 1.00 เมตร 

- เกษตรกรมีน ้าใช้
เพื่อการท้า
การเกษตรใน 
ฤดูแล้ง 
 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก 
ล้าห้วยยาม 

- เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อการท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

- ขนาดกว้าง  24 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
ลึก  3.20 เมตร 

500,000  500,000 500,000 - ขนาดกว้าง  24 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร ลึก  
3.20 เมตร 

- เกษตรกรมีน ้าใช้
เพื่อการท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างฝายกั น 
น ้าล้าห้วยยาม  

-เพื่อกักเก็บน ้าให้
ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

-ขนาดกว้าง  20  เมตร  
ยาว 5 เมตร สันฝายสูง 
2.50  เมตร 

500,00  500,000 500,000  -ขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว  5 เมตร สันฝายสูง   
2.50 เมตร 

ท้าให้ประชาชนม ี
น ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกบ่อใหญ ่
บ้านสร้างดู ่

-เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
อุปโภคบรโิภค 
-เพื่อประชาชนมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง  

- ขนาดกว้าง  50  
เมตร  ยาว 80  เมตร  
ลึกเพิ่มเฉลี่ย  2.00  
เมตร 

-  300,000 - - ขนาดกว้าง  50 เมตร  
ยาว 80 เมตร  ลึกเพิ่ม
เฉลี่ย  2.00  เมตร  

-ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๙ 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา ที่  ๕   การพัฒนาแหล่งน้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการขุดเจาะน า้
บาดาลพื นที่สาธารณะ 
ในเขตเทศบาล 
 

-เพื่อขุดเจาะน ้าบาดาล 
-เพื่อให้ประชาชนมี 
น ้าใช้อย่างเพียงพอ 

- พื นที่สาธารณะ 
ในเขตเทศบาล 
 

-  100,000 - 
 

 
 

-ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคร้อยละ 
 ๘๐     

-ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกสระน ้า
สาธารณะภายในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขนาดกว้าง  31  เมตร 
ยาว  68   เมตร  
 ลึกเพิ่ม  2  เมตร 

-  200,000 - -ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค และใช้ใน
การเกษตรร้อยละ 
 ๘๐     

เกษตรกรมีน ้าใช้เพื่อ
การท้าการเกษตรใน 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกคลองน ้า
ระบายลงล้าน ้ายาม  
 (บ้านสร้างแป้น) 

-  เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ 
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

- ขนาดกว้าง  6  เมตร  
ยาว  100 เมตร  
ลึก  3  เมตร 
 

-  200,000 - 
 

ประชาชนเกิดความพึง
พอใจร้อยละ  ๘๐ 

-  ท้าให้ประชาชนมี
น ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๘๐ 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 
 


