
( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )

๕๒๔๖ ถนนนิตโย  อ ำเภอสว่ำงแดนดิน   จังหวดัสกลนคร 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอนเขือง

โทร. ๐๔๒-๗๒๙-๐๙๑ www.donkhueang.go.th



 

คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเดิมขอ ๑๗ โดยใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนความตองการอําเภอ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

ในพ้ืนท่ีไดอยางมี  ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  จึงดําเนินการทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ  ๑๘ กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมือง

พัทยาและองคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีทีกฎหมายจัดต้ังใหจัดทําทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม

กอนปงบประมาณถัดไป พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐) ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เร่ืองซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน ” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด 

วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธโดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ 

แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและให

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเดิมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  หวังเปนอยางยิ่งวาการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ ) ฉบับนี้จะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริงตอไป 

                                                         เทศบาลตําบลดอนเขือง  ตําบลแวง 

                                                          อําเภอสวางแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง                        หนา 

 

สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน        
 ๑) ดานกายภาพ                                                                 ๑ – ๕                                                                                               

 ๒) ดานการเมือง / การปกครอง                                                 ๕ – ๖ 

 ๓) ประชากร                                                                   ๖ – ๘ 

 ๔) สภาพทางสังคม                                                             ๙ – ๑๐ 

 ๕ ) ระบบบริการพ้ืนฐาน                                                        ๑๐ – ๑๒ 

 ๖) ระบบเศรษฐกิจ                                                              ๑๒ – ๑๕ 

 ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                                                 ๑๕ – ๑๖ 

 ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ                                                         ๑๗  

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับภาค                                    ๑๘ – ๓๖ 

๒) ยุทธศาสตรขององคปกครองสวนทองถ่ิน                                       ๓๗ – ๔๑ 

๓) การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                                             ๔๒ – ๔๔ 
 

สวนที่  ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน                                            ๔๕–๔๖                                                                        

๒) บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน ( ผ ๐๑ )                                    ๔๗–๔๙ 

    - รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผ.๐๒)                                     ๕๐–๑๓๕ 

 - บัญชีสรุปโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท. ใชสําหรับการประสานแผนฯ (ผ.๐๑)  ๑๓๖–๑๓๗  

 - รายละเอียดโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.ใชสําหรับการปรสานแผนฯ(ผ.๐๒/๒) ๑๗๘-๑๔๔                             

 - บัญชีครุภัณฑ  (ผ.๐๓ )                                                            ๑๔๕                                                       

 - รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ  ( ผ.๐๓ )            ๑๔๖                                                         

สวนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล  
 ๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร                                       ๑๔๗ – ๑๔๘ 

 ๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ                                         ๑๔๙ – ๑๕๐ 

 ๓) สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน                                                   ๑๕๑ – ๑๕๕ 

 ๔) ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต                          ๑๕๖ 

ภาคผนวก 
- รูปภาพการประชุมประชาคมทองถ่ิน  ( วันท่ี  ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ) 

- รูปภาพการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ )  

- รูปภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทองถ่ิน   ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) 

- รูปภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง    ( ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) 

 

-  



  
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวดัสกลนคร 

 

 

 

สวนที่ ๑ 
 
 

 
 

๑. ดานกายภาพ 
 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง  ตําบลแวง   ประกอบดวย 
     หมูท่ี    ๔    บานสรางแปน    ตําบลแวง   อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 
      หมูท่ี    ๖    บานสรางดู    ตําบลแวง   อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 
       หมูท่ี   ๑๐   บานดอนเขือง   ตําบลแวง   อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 
         

เทศบาลแบงเขตการปกครองดังนี้  
ชุมชนท่ี  ๑  ชุมชนรวมใจสามัคคี    หมูท่ี   ๔  บานสรางแปน  
ชุมชนท่ี  ๒  ชุมชนมเหศักดิ์    หมูท่ี   ๔  บานสรางแปน     
ชุมชนท่ี  ๓  ชุมชนโพธาราม     หมูท่ี   ๔  บานสรางแปน   
ชุมชนท่ี  ๔  ชุมชนพัฒนาสามัคคี    หมูท่ี   ๔  บานสรางแปน 
ชุมชนท่ี  ๕  ชุมชนรวมใจพานพราว   หมูท่ี  ๑๐  บานดอนเขือง 
ชุมชนท่ี  ๖  ชุมชนประชารวมใจ    หมูท่ี  ๑๐  บานดอนเขือง  
ชุมชนท่ี  ๗  ชุมชนเทพประทานพร หมูท่ี   ๖  บานสรางดู  
ชุมชนท่ี  ๘  ชุมชนหลักเมือง    หมูท่ี   ๖  บานสรางดู 
ชุมชนท่ี  ๙  ชุมชนโนนสีดา   หมูท่ี   ๖  บานสรางดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 



  
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวดัสกลนคร 

 

 

แผนที่แสดงหมูบานและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวดัสกลนคร 

 

 

 
   สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเขือง     

 

 ( ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ณ วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒)  
ตั้งอยูท่ีเลขท่ี  ๕๒๔๖  หมู  ๑๐  ถนนนิตโย  ตําบลแวง   อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

-  นายกเทศมนตรี    โทรศัพท ๐๔๒ ๗๒๙ ๓๘๔ 
-  ปลัดเทศบาล        “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๐๔๔ 
-  สํานักปลัดเทศบาล        “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๐๙๑ 
-  กองคลัง       “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๕๘๔ 
-  กองชาง         “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๕๘๕ 
-  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๕๘๖ 
-  กองการศึกษา            “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๕๘๘ 
-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    “  ๐๔๒ ๗๒๙ ๐๘๒ 

   -   ศูนยบริการประชาชน ( One Stop Service )  ๐๔๒ ๗๒๙ ๓๘๔    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         /ชองทาง.... 
 



  
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวดัสกลนคร 

 

 

ชองทางการติดตอเทศบาลตําบลดอนเขือง 
 
 

๑. เว็บไซต 
                http://www.donkhueang.go.th/ 

 
๒. เพจ facebook  
 

https://www.facebook.com/donkhueangsakon/ 

 
 

๓. ไลน สแควร  ศูนยรับเรื่องรองทุกข  รองเรียน  เทศบาลตําบลดอนเขือง 
 

https://line.me/ti/g2/ZWHMO2M4HC 

    
 

   / ๑.๒ ลักษณะ... 
 
 

http://www.donkhueang.go.th/
https://www.facebook.com/donkhueangsakon/
https://line.me/ti/g2/ZWHMO2M4HC


  
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวดัสกลนคร 

 

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

โดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุมสลับกับท่ีดอน  ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก  และบางครั้งจะเกิดน้ําทวมในบริเวณท่ี
เปนท่ีลุม  สวนในฤดูแลงน้ําจะแหงขอดทําให ประชาชนขาดแคลนน้ําการอุปโภคบริโภค  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  ไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ไดพัดเอาความหนาวเย็น 
และความแหงแลงเขามาและยังไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดเอาฝนและความชื้นเขามาทําให
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปตางกัน แบงเปน  ๓ ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ฤดูหนาว และฤดูรอน 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายพ้ืนราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว และมีสภาพเปน
ดินเค็มบางสวน  
 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลดอนเขืองเดิมเปนสุขาภิบาลดอนเขือง  ตั้งอยูท่ีบานดอนเขือง  ตําบลแวง   
อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๐๙ และไดยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลดอนเขือง  เม่ือวันท่ี ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๑๖  ตอน ๙ ก ลงวันท่ี  
๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๔๒  ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒)  เปนเทศบาลขนาดกลาง  ไดสราง
สํานักงานข้ึนใหมเปนอาคารสองชั้น  ตั้งอยูถนนสายสกลนคร– อุดรธานี (ถนนนิตโย)  หางจากท่ีตั้งจังหวัด
สกลนคร ประมาณ ๖๗  กิโลเมตร และอยูหางจากอําเภอสวางแดนดิน ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
                

อาณาเขตของเทศบาลตําบลดอนเขือง 
            ทิศเหนือ       -  จดเขตติดตอบานโนนเสาขวัญ  และบานโนนเรือ 
            ทิศใต             -  จดเขตติดตอองคการบริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง   
            ทิศตะวันออก      -  จดเขตติดตอองคการบริหารสวนตําบลแวง และ อบต. ตาลเนิ้ง 

     ทิศตะวันตก       -  จดเขตติดตอเทศบาลพันนาและองคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง 
เทศบาลแบงเขตการปกครอง   ดังนี้   

ชุมชนท่ี  ๑  ชุมชนรวมใจสามัคคีท่ี    หมูท่ี   ๔   บานสรางแปน  
ชุมชนท่ี  ๒  ชุมชนมเหศักดิ์    หมูท่ี   ๔   บานสรางแปน     
ชุมชนท่ี  ๓  ชุมชนโพธาราม     หมูท่ี   ๔   บานสรางแปน   
ชุมชนท่ี  ๔  ชุมชนพัฒนาสามมัคคี   หมูท่ี   ๔   บานสรางแปน 
ชุมชนท่ี  ๕  ชุมชนรวมใจพานพราว   หมูท่ี  ๑๐   บานดอนเขือง 
ชุมชนท่ี  ๖  ชุมชนประชารวมใจ    หมูท่ี  ๑๐   บานดอนเขือง  
ชุมชนท่ี  ๗  ชุมชนเทพประทานพร หมูท่ี   ๖   บานสรางดู  
ชุมชนท่ี  ๘  ชุมชนหลักเมือง    หมูท่ี   ๖   บานสรางดู 
ชุมชนท่ี  ๙  ชุมชนโนนสีดา   หมูท่ี   ๖   บานสรางดู 
 

/  ๒.๒ การเลือก.... 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลดอนเขือง เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก  
สภาเทศบาลตําบลดอนเขือง  ครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี  ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๔๓๓     คน   
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง      ๒,๓๐๑    คน    คิดเปนรอยละ  ๖๗.๐๓ 
บัตรดี          ๑,๘๙๙  บัตร  คิดเปนรอยละ  ๘๒.๕๓ 
บัตรเสีย      ๑๔๗  บัตร คิดเปนรอยละ  ๖.๓๙ 
บัตรไมไประสงคเลือกผูใด    ๒๕๕ บัตร คิดเปนรอยละ   ๑๑.๐๘ 
โครงสรางการบริหารเทศบาลตําบลดอนเขือง  ดานฝายการเมือง   ประกอบดวย   

ผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขือง ) จํานวน ๑  คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน ๒  คน  
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน  ๑  คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน  ๑  คน สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลดอนเขือง  ๑๒  คน  ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงเปนผูบริหารทองถ่ิน จํานวน ๑  คน และผูท่ีไดรับแตงตั้ง  
จํานวน  ๔   คน 
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
    จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร  จากขอมูลของสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล
ตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ( ขอมูล  ณ  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔)     พบวาเทศบาล
ตําบลดอนเขือง    มีจํานวนประชากร   ท้ังสิ้น  ๔,๑๗๖    คน  จําแนกเปนชาย   จํานวน ๒,๐๖๗  คน   หญิง  
จํานวน ๒,๑๐๙  คน และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  ๑,๒๖๑  ครัวเรือน 
 

 

ตาราง ๓.๑   จํานวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 
 

หมูท่ี หมูบาน พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔ 
 
 

บานสรางแปน 
 
 
 
 

๑,๖๗๖ ๑,๖๖๒ ๑,๖๕๓ ๑,๖๕๓ 
 ๖ 

 
บานสรางดู 
 

๑,๒๔๒ ๑,๒๓๘ ๑,๒๒๑ ๑,๒๑๗ 
๑๐ บานดอนเขือง ๑,๓๒๑ ๑,๓๒๑ ๑,๓๒๐ ๑,๓๐๖ 

 รวม ๔,๒๓๙ ๔,๒๒๑ ๔,๑๙๔ ๔,๑๗๖ 
 
 
 
 
 
 

/๓.๒ ชวงอายุ…… 
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
ประชากรชวงวัยทารก  (แรกเกิด - ๒ ป ) จํานวน  ๖๗    คน  คิดเปนรอยละ ๑.๖๐  

ประชากร ชวงวัยเด็ก (เริ่มตั่งแตอายุ ๒ ป – ๑๒ ป) จํานวน  ๓๘๘  คน  คิดเปนรอยละ ๙.๒๘  

ประชากรชวงวัยรุน(เริ่มตั่งแตอายุ ๑๓ป – ๒๐ ป )  จํานวน  ๔๐๙  คน  คิดเปนรอยละ  ๙.๗๘   

ประชากร ชวงวัยผูใหญ (เริ่มตั่งแตอายุ๒๑ป - ๔๐ป) จํานวน ๑,๐๙๙ คน  คิดเปนรอยละ ๒๖.๒๘

ประชากรชวงวัยกลางคน (เริ่มตั่งแตอายุ ๔๑ป-๕๙ป) จํานวน ๑,๔๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๓ 

ประชากรชวงวัยผูสูงอายุ (เริ่มตั่งแตอายุ ๖๐ป ข้ึนไป) จํานวน  ๗๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๐๓ 

ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน (เริ่มตั้งแตอายุ๑๕ - ๕๙ ป) จํานวน ๒,๘๓๒ คน คิดเปนรอยละ 

๖๗.๗๒ 

หมายเหตุ :  รวมประชากร จํานวน   ๔,๑๘๒   คน 

แผนภูมิ ๓.๒ ชวงวัยของประชากร 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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 ~ ๘ ~ 
 

 

ตาราง  ๓.๒   จํานวนประชากรระหวางป พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  

หมูท่ี หมูบาน 
พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒ พ.ศ.๒๔๖๓ พ.ศ.๒๔๖๔ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๔ บานสรางแปน 
 
 
 
 

   ๘๒๐ ๘๕๖ ๑,๖๗๐ ๘๑๒ ๘๕๐ ๑,๖๖๒ ๘๐๕ ๘๔๘   ๑,๖๕๓ ๘๐๔   ๘๔๙   ๑,๖๕๓ 

๖ บานสรางดู 
 

๖๒๕ ๖๑๗ ๑,๒๔๒ ๖๒๕ ๖๑๓ ๑,๒๓๘ ๖๑๔ ๖๐๗ ๑,๒๒๑ ๖๐๙ ๖๐๘ ๑,๒๑๗ 

๑๐ บานดอนเขือง ๖๕๗ ๖๖๔ ๑,๓๒๑ ๖๖๕ ๖๕๖ ๑,๓๒๑ ๖๖๔ ๖๕๖ ๑,๓๒๐ ๖๕๔ ๖๕๒ ๑,๓๐๖ 

รวมท้ังส้ิน 
6๒,๑๐๒ 6๒,๑๓๗ 

 
6๔,๒๓๕ 6๒,๑๐๒ 6๒,๑๑๙ 6๔,๒๒๑ 6๒,๐๘๓ 6๒,๑๑๑ 6๔,๑๙๔ 6๒,๐๖๗ 6๒,๑๐๙ 6๔,๑๗๖ 

 

 ขอมูล ณ  เดือน  กันยายน  ๒๕๖๔  
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๔. สภาพทางสังคม 
 

๔.๑ การศึกษา 
ระบบการศึกษาเทศบาลตําบลดอนเขือง   มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้    

   ๑.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเขือง     สถานท่ีตั้งบานสรางแปน 
๒.  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดโพธิ์ชัยบานสรางดู  สถานท่ีตั้งบานสรางดู 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้   
๑. โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ๑  แหง 
    ๑.๑ โรงเรียนแวงพิทยาคม     โทรศัพท   ๐๔๒ ๗๒๙๐ ๙๐ 
๒. โรงเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ   ๒  แหง   
 ๑.๒ โรงเรียนชุมชนบานสรางดูดอนเขือง    โทรศัพท   ๐๔๒ ๗๒๙๐ ๘๔ 
 ๑.๓ โรงเรียนบานสรางแปน     โทรศัพท   ๐๔๒ ๗๒๙๓ ๖๙ 

  สถานศึกษาของเอกชนระดับชั้นอนุบาล 
   ๑.๑  โรงเรียนอนุบาลจุฬาลักษณ     โทรศัพท  ๐๔๒ ๗๒๙๒ ๙๒  
   

๔.๒ สาธารณสุข 
ประชากรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิด

แกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน โลหิตสูง  เบาหวาน โรคไขเลือดออก   มือ-ปาก-เทาในเด็ก  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ ( โควิด – ๑๙ ) เทศบาลจัดใหมีศูนยพักคอยภายในหมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลดอนเขือง  และอ่ืนๆ อีกมากมายเทศบาลไดมีโครงการ/จัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่งประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานสรางแปน จํานวน   ๑  แหง  

  โทรศัพท  ๐๔๒  ๗๒๙๐๗๗ 
  - สถานพยาบาล   จํานวน   ๒   แหง 
  - คลินิก     จํานวน   ๑   แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน   ๒   แหง 
  - อสม.      จํานวน   ๗๘  คน 

- ศูนยพักคอยและแยกกักตัว  จํานวน   ๒   แหง ของเทศบาล 
- สถานท่ีกักกัน     จํานวน   ๒   แหง ของหมูบาน 

  - อัตราครัวเรือนท่ีใชสวมราดน้ํา    รอยละ   ๑๐๐ 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
   -  เทศบาลยังไมเคยมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน 
 
 
 

/๔.๔ ยาเสพติด….. 
 

    

~ ๙ ~ 
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๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรแวงไดแจงใหกับ

เทศบาลทราบนั้น  พบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา
เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยู
เปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน การณรงค  การ 

ประชาสัมพันธ   การแจงเบาะแส   การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็
เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี  ท้ังนี้เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด       
 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห   ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการระหวางเทศบาลกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษยจังหวัดสกลนคร  
๔. ตั้งโครงการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส 
  

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนสง  

ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๘๐  
เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ จะ
ดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  ปจจุบันเทศบาลมีเสนทางคมนาคม  ดังนี้ 

 (๑)  การคมนาคมขนสงทางบก  
    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดนิ    
    -  หมายเลข   ๒๒   ถนนนิตโย   สายอุดรธานี – สกลนคร 
   ๑.๒)  การจัดการขนสงมวลชน    ประกอบดวย 
    - ทารถโดยสารปรับอากาศสกลนคร - กรุงเทพฯ             
(บริษัทเชิดชัยทัวร  , บริษัทโลตัสพิบูลทัวร  ,  บริษัท ๔๐๗ พัฒนา , บริษัทอิสานทัวร) 

     - รถโดยสารประจําทาง สาย  อุดรธานี – นครพนม 
    - รถโดยสารประจําทาง สาย  อุดรธานี - สกลนคร 
    - รถโดยสารประจําทาง สาย  อุดรธานี – อุบลราชธานี 
    - รถโดยสารประจําทาง สาย  นครพนม – เชียงราย  
    - รถโดยสารประจําทาง สาย  อุดรธานี – บึงกาฬ 
    - รถโดยสารประจําทาง สาย  อุดรธานี – บานแพง 
    - รถตูโดยสารประจําทาง สาย อุดรธานี – มุกดาหาร 
 
 

   /๑.๓)  ถนน….. 



  
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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๑.๓)   ถนน 

    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเขืองและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
มีดังนี้ 
    ๑. ทางหลวงแผนดิน    
     หมายเลข ๒๒ ถนนนิตโยสายอุดรธานี–สกลนคร ระยะทาง ๓.๔๙๐ กิโลเมตร 
   ๒. ทางหลวงชนบท 

- สน ๒๐๔๑ บานดอนเขือง – บานตาลโกน (ถนนลาดยาง)  
ระยะทาง   ๒.๖๘๐   กิโลเมตร 
- สน ๒๐๔๒ บานดอนเขือง – บานโนนเสาขวัญ (ถนนลาดยาง)     
ระยะทาง  ๑.๔๔๕   กิโลเมตร 
- สน ๓๐๐๘ บานดอนเขือง – วาริชภูมิ (ถนนลาดยาง)  
ระยะทาง ๐.๙๒๐ กิโลเมตร 

   ๓. ทางหลวงทองถิ่น  ๑๐  สายทาง 
    - ถนนลาดยาง   ระยะทาง   ๔.๔๙๕  กิโลเมตร 
    - ถนน คสล.  ระยะทาง   ๔.๕๐๕  กิโลเมตร  
     
   ๔. ทางเทศบาลตําบลดอนเขือง  

- ทางเทศบาลฝงทิศเหนือถนนนิตโย   ๓๒   สายทาง 
     - ถนน คสล. ระยะทาง    ๕.๖๔๓  กิโลเมตร  
     - ถนนลูกรัง   ระยะทาง    ๐.๗๒๖  กิโลเมตร 

- ทางเทศบาลฝงทิศใตถนนนิตโย   ๔๕  สายทาง 
- ถนน คสล. ระยะทาง   ๘.๑๔๑   กิโลเมตร  

     - ถนนลูกรัง   ระยะทาง   ๐.๙๙๕   กิโลเมตร 
 ๕.๒ การไฟฟา 

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี ้
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  คิดเปน  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  ปญหาคือ

ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณใน
การดําเนินการมีจํานวน การแกปญหาคือประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝายเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว
และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบัน
ในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช  ดังนี้ 

 (๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา              หลังคาเรือน   
(ขอมูลจากการไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอสวางแดนดิน  ณ   เดือนกันยายน  ๒๕๖๔ )   

   (๒)  ไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  474  จุด  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
(ขอมูลจากกองชาง เทศบาลตําบลดอนเขือง   ณ   เดือนกันยายน   ๒๕๖๔ )   
 
 

   /๕.๓ การประปา……. 



  
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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๕.๓ การประปา 
 

การประปา เปนของการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน สามารถใหบริการได และมี
น้ําใชตลอดท้ังปปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา  ๗๙๗   หลังคาเรือน 
(๒)  มีการประปาสวนภูมิภาคสวางแดนดิน   จํานวน   ๑  แหง 
(๓)  ปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ยประมาณ   ๓๗๒    ลบ.ม. ตอวัน  
(๔)  ปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ยประมาณ   ๑๑,๑๕๖  ลบ.ม. ตอเดือน 
(๔)  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจากบอตาโมและลําหวยยาม 
(ขอมูลจากการประปาสวนภูมภิาคอําเภอสวางแดนดิน  ณ  เดือนกันยายน   ๒๕๖๔ )   

 

๕.๔ โทรศัพท 
 (๑)  เสียงตามสายในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุม รอยละ ๑๐๐  ของพ้ืนท่ีเทศบาล 
 (๒)  ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 

 

๕.๕ ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
 เทศบาลตําบลดอนเขือง มีระบบการขนสงใกลท่ีสุดคือในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดอน

เขือง    ดังนี้  
  (๑)  มีไปรษณีย  สาขาดอนเขือง  ใหบริการ  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ในวันจันทร – เสาร  ( วันเสารครึ่งวัน )  หยุดวันอาทิตย   โทรศัพท   ๐๔๒ ๗๒๙๐๗๒ 
  (๒) มีบริษัทขนสง  Flash Home  สงงาย ใกลบาน  สาขาดอนเขือง  ใหบริการ     เวลา 
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   ทุกวันไมมีวันหยุด   โทรศัพท  ๐๙๕ ๖๔๙๔๔๔๐ 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 

๖.๑ การเกษตร 
                   ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาล สวนมากอยูในภาคการเกษตรกรรม ผลผลิตท่ีสําคัญ 
คือ การปลูกขาวและปลูกพืชหมุนเวียน ซ่ึงมูลคาทางการเกษตรยังต่ํา เพราะการเพาะปลูกขาวไดเฉพาะปละครั้ง
หรือขาวนาป  มีสถานีสูบน้ําดวยระบบไฟฟาเพ่ือการเกษตร จํานวน ๑ แหงซ่ึงยังไมเพียงพอตอความตองการ
ของพ่ีนองประชาชนในชวงฤดูแลง และระบบการชลประทานยังไมมี 

  

๖.๒ การประมง 
 -  เขตพ้ืนท่ีเทศบาลไมมีการประมง 
  
๖.๓ การปศศุัตว 

-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เชน  การ
เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  ฯลฯ 

 
 

         /๖.๔ การบริการ…… 
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๖.๔ การบริการ 
-  การพาณิชย 
ธนาคาร  (ธ.ก.ส.)   จํานวน   ๑ แหง   
ตลาดสดเทศบาลฯ  จํานวน   ๑ แหง 
ตลาดนัดคลองถม(ทุกวันจันทร) จํานวน   ๑    แหง 
รานคาในตลาดสด  จํานวน   ๒๒  แหง   
รานคาตางๆ   จํานวน   ๑๕ แหง 
รานทอง    จํานวน    ๑   แหง   
สถานีบริการน้ํามัน(ปตท.)  จํานวน    ๑   แหง 
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ  จํานวน    ๑ แหง 
โรงสีไฟนําเซง ๑๙๙๑  จํากัด จํานวน    ๑   แหง 

-  สถานบริการ 
สถานท่ีพัก /รีสอรท จํานวน    ๔ แหง 

๑. อุนไอรัก  โทรศัพท  ๐๘๘ ๕๖๐๔๒๔๐  
๒. รมโพธิ์ทอง   โทรศัพท  ๐๙๒ ๘๒๕๙๖ ๑๗ 
๓. ทับทิมวนา      โทรศัพท ๐๘ ๑๖๗๘๘๒๑๕  , ๐๘๖ ๒๓๒๓๗๖๐ 
๔.  โฮมแกรนด   โทรศัพท  ๐๘๕  ๔๕๖๘๙๘๐ 

รานอาหาร จํานวน   ๑๒  แหง 
๑. รานลานไมปลาจุม (ปลา,เนื้อ) โทรศัพท  ๐๙๑ ๗๗๕๖๙๓๘ 
๒. แสงจันทรหมูกระทะ   โทรศัพท  ๐๘๕ ๕๓๔๑๗๗ 
๓. รานอาหารทิพรส(อาหารตามสัง่) )โทรศัพท ๐๔๒ ๗๒๙๐๕๔ 
๔. รานเจเตงกุงเผา-ปลาเผา  โทรศัพท ๐๙๓ ๒๕๖๑๘๑๖     
๕. ครัวเจนก (อาหารตามสั่ง)  โทรศัพท  ๐๙๑ ๒๓๑๓๓๗๗ 
๖. รานเจนุช  (กวยเตี๋ยวหมู)  โทรศัพท  ๐๙๐ ๘๘๖๖๙๗๒ 
๗. ครัวนายหัว (อาหารตามสั่ง)  โทรศัพท ๐๙๕ ๖๖๒๔๒๐๖ 
๘. รานลาบยายป    โทรศัพท ๐๖๔ ๐๑๓๕๔๗๙ 
๙. รานกวยเตี๋ยวไกมะระ ขาวมันไก โทรศัพท ๐๘๘ ๕๗๒๕๔๘๑ 
๑๐. รานนั่นเดยํานี้ละตํา   โทรศัพท ๐๖๓ ๒๔๒๘๙๙๔ 
๑๑. รานทิพยผัดไท หอยทอด  โทรศัพท ๐๖๒ ๘๒๗๓๗๗๑ 
๑๒. รานไกยางวิเชียร   โทรศัพท ๐๖๑ ๐๖๕๔๖๒๘ 

ฯลฯ 
ตูเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย     จํานวน   ๑   แหง 
ตูเอทีเอ็มธนาคารออมสิน     จํานวน   ๑   แหง 
ตูเอทีเอ็ม ธกส.       จํานวน   ๑   แหง 
สถานีตํารวจภูธรแวง        จํานวน   ๑   แหง โทรศัพท ๐๔๒ ๗๒๙๑๒๓ 
 
 

           /๖.๕ การทองเท่ียว…… 
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๖.๕ การทองเท่ียว 
-  มีสถานท่ีทองเท่ียว  คือ  “ทีฆายุโกเจติยานุสรณเจดีย ”  เปนเจดียท่ีบรรจุอัฐิธาตุ 

ของพระอาจารยหลวงปูสมัย ทีฆายุโก  และเปนท่ีเก็บรักษาเครื่องอัฐบริขารขององคหลวงปูสมัยทีฆายุโกสมควร
ไดรับการบูชาเปนอยางยิ่ง ทานไดรับการอบรมสั่งสอนและฝกปฏิบัติจากองคพอแม ครูบาอาจารยหลายทาน
ดวยกัน  เชน หลวงปูฝน  อาจาโร,หลวงปูขาว อนาลโย ,หลวงปูออน ญาณสิริ, หลวงปูแหวน  สุจิณโณ , หลวงปู
มหาบุญมี  สิริธโร , หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปนโน เปนตน  ซ่ึงท่ังหมดลวนแลวแตเปนลูกศิษยของ องคหลวง
ปูม่ัน  ภูริทัตโต  พระผูเปนพระอาจารยใหญสายวิปสสนากรรมฐานในยุคปจจุบันและพระอัฐิธาตุของพอแมครู
บาอาจารยอันเปนท่ีเคารพ  ศัรทธา เลื่อมใส  สักการะของพุทธศาสนิกชน  ระยะเวลาในการกอสรางมีพิธีวาง
ศิลาฤกษวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  รวมระยะเวลากอสราง  ๔  ป  ใชงบประมาณ  ๑๒,๕๐๐,๐๐๐  
บาท  

 ท้ังนี้  เทศบาลไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  การ
จัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QR Code  (คิวอาร โคด)  รูปภาพสถานท่ีทองเท่ียว  “ ทีฆายุโกเจติยานุสรณเจดีย  ” 

 
 

 
 
 
 

/๖.๖ อุตสาหกรรม... 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   ( โรงสีขาว )    

บานดอนเขือง     จํานวน   ๑   แหง 
บานสรางดู   จํานวน   ๓   แหง 
บานสรางแปน   จํานวน   ๓    แหง 

  

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
 ธนาคาร  (ธ.ก.ส.)  จํานวน   ๑ แหง  
 สถานีบริการน้ํามัน(ปตท.) จํานวน   ๑     แหง 
 ตลาดสด   จํานวน   ๑ แหง  
 โรงฆาสัตว   จํานวน   ๑ แหง 
 

กลุมอาชีพ 
 มีกลุมอาชีพ  จํานวน  ๔  กลุม 

   ๑. กลุมไมกวาดดอกหญา  
   ๒. กลุมทอผา 
   ๓. กลุมเกษตร    
   ๔. กลุมจักรสาน 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอย
ละ ๙๕ เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได      
      
๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม  
      ๗.๑ การนับถือศาสนา  
             ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเขืองสวนมากนับถือศาสนาพุทธ   

ศาสนสถาน   จํานวน    ๕    แหง   
๑. วัดปาโนนแสงทอง    บานสรางดู 
๒. วัดโพธิ์ชัย   บานสรางดู 
๓. วัดโพธาราม   บานสรางแปน 
๔. วัดปามงคลธรรมวาส    บานสรางแปน 
๕.  วัดปาบานดอนเขือง  บานดอนเขือง   
 

                      / สถานท่ีฌาปนสถาน .....   
 



  
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

  

สถานท่ีฌาปนสถาน    จํานวน   ๔    แหง   
๑. วัดปาโนนแสงทอง  บานสรางดู 
๒. วัดโพธิ์ชัย   บานสรางดู 

 ๓.  วัดปามงคลธรรมวาส  บานสรางแปน   
   ๔.  ปาชาดอนขาว    บานสรางแปน 
    

๗.๒ ประเพณีและงานประจําป 
 

ชวงเวลาเนินการ 

(เดือน) 

 

ประเพณี สถานท่ีดําเนินการ 

มกราคม บุญคูณลาน    (ปจจุบันไมมีแลว) ทุกหมูบาน 
กุมภาพันธ บุญขาวจี ่       (ปจจุบันไมมีแลว) ทุกหมูบาน 
มีนาคม บุญผะเหวด   (หรือบุญเดือนสี่ ) ทุกหมูบาน 
เมษายน บุญวันเนา  (วันสงกรานต ) ทุกหมูบาน 
พฤษภาคม บุญบั้งไฟ ทุกหมูบาน 
มิถุนายน บุญชําระ  ( บุญเบิกบาน) ทุกหมูบาน 
กรกฎาคม บุญเขาพรรษา ทุกหมูบาน 
สิงหาคม บุญขาวประดับดิน ทุกหมูบาน 
กันยายน บุญขาวสาก ทุกหมูบาน 
ตุลาคม บุญออกพรรษา ทุกหมูบาน 
พฤศจิกายน บญุกฐิน / ลอยกระทง ทุกหมูบาน 

ธันวาคม เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ทุกหมูบาน 
 

 

๗.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น   ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา
เครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ฯ 
  ภาษาถิ่น   คือ  ภาษาอิสาน  
 

๗.๔  OTOP  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ไมมีสินคา OTOP  ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะแตประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพ้ืนเมือง
ข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไว จําหนายบาง  ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ  ไม
กวาดดอกหญา  ฯลฯ   
 
 
 
 

/๘. ทรัพยากรธรรมชาติ… 
 



  
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑ น้ํา   

น้ําท่ีใชในการอุปโภค - บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากหวยแม็คโคร   
ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา ของการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน  
  มีแหลงน้ําเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  และเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึน
ใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  -  หนอง   บึง   จํานวน  ๓  แหง  ไดแก  หนองมะคา , หนองไผลอม , หนองตาโม 
หนองสระใหญ และโนนสรางหิน 
               -  คลอง   ลําธาร หวย จํานวน  ๕  แหง  ไดแก  หวยโพนทอง , หวยแม็คโคร  ,หวยข้ีเหล็ก   และ
หวยยาม 
  มีแหลงน้ําสรางข้ึนมาใหม 
  - ฝายก้ันน้ําลําหวยยาม  บานสรางแปน 
  - ฝายก้ันน้ําลําหวยยาม  บานดอนเขือง 
  - ฝายก้ันน้ําลําหวยข้ีเหล็ก  ๒  จุด  บานดอนเขือง 
 

๘.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลไมมีปาไม 
 

๘.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลไมมีภูเขา 
        

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ 
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคาสถานประกอบการ  

ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  
ตนไม อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม หรือไมก็เปนน้ํากรอย  
ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝนน้ําใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับ
การเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็
มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการ
ของประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญ
ตางๆ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองให
รมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ   

 
      

 



   

  สวนที่ ๒ 

 
 

 

 
 

๑.)  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ )    
   

วิสัยทัศน 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคัง่ ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑. ความมั่นคง 

๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปล่ียนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ     

ท้ังมิติเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และการเมือง 

๑.๒ ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร

ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมี

ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีท่ีอยู

อาศัย  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมประชาชนมีความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้ํา              

๒. ความมั่งคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ  อยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 

ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญในระดับภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การ

ผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง

เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 

ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๓. ความยั่งยืน 

๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี มีสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอมจน

เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

/๓.๒ การผลิต…… 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 หนา ๑๖ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม

โลกซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

๓.๓  มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

๓.๔ ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร    มียุทธศาสตรในการดําเนินการ  ๖ ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี   ๑  ดานความมั่นคง 

  ๑) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย       

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

  ๒) ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ  ขจัดคอรรัปชั่น  สรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า 

กระจายอํานาจและสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  ๓) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุข

และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

  ๔) บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวน

ยุทธศาสตรความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรม 

เรงรัดการจัดทําหลักเกณฑแดน  แกไขปญหาพ้ืนท่ีทับซอน  และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ 

  ๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม

ขามชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร           

  ๖) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกําลัง

และยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือน

บานและมิตรประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

  ๗) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอมและการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน 

และน้ํา 

  ๘) ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน  กําหนดการ

บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินงาน  และใหความสําเร็จกับการ

ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การสรางความสามารถในการแขงขัน 

  ๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

   - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน  โดยดําเนินนโยบายการคลังและ

การเงินใหมีความสอดคลองกัน  รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียน  และสรางความ

เชื่อม่ันในตางประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุกระดับ 

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน     

                  / - สงเสริม..... 



 หนา ๑๗ 

   - สงเสริมการคาและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ

และยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และใหอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

   - พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล  และการพัฒนา

นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดาน

โครงสรางและระบบ  ดานปจจัยสนับสนุน  และดานบุคลากร 

  ๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

   ภาคเกษตร 

   - เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 

   - เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 

   - สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 

   - พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน 

   ภาคอุตสาหกรรม 

   - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

   ภาคบริการ 

   - สรางรายไดจากการทองเท่ียว 

   - ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ 

   - สงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 

   พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 

   - พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการ

รูปแบบใหมใหมีจุดเดน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด  และกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลก ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบานในการ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย  เพ่ือสนองตอบผูบริโภคทุก

ระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสรางเคร่ืองหมายการคาของ

ตนเอง และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผูประกอบการเดิมใหสามารถปรับตัว

และเตรียมความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ และมาตรการทางการคาในรูปแบบตางๆ  

   - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

   - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง

เพ่ือเปนพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันสงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต

บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

   - ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล 

   - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

กลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

                              /การพัฒนา…. 



 หนา ๑๘ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

   - เขตเศรษฐกิจชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ

ความเจริญสูภูมิภาค สรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการผลิตรวมและ

ชองทางการตลาดรวมกัน 

   - พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง 

มีบริการทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 

   - พ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางความเจริญ พัฒนาเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และนาอยู 

ใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด จัดการส่ิงแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมี

อนาคต มีระบบรางเชื่องโยงเมืองศูนยกลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

มีขีดความสามารถสูง 

   การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   - ดานการขนสง ปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงท่ีตนทุนตํ่า 

รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงไปสูเมืองศูนยกลางของภูมิภาค

ท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซอมบํารุง

อากาศยาน และการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ 

   - ดานความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย

ประเภทของเชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพดานพลังงาน พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะเปน

ฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน    

   - ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ICT ท่ีเปนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ

เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการสรางนวัตกรรม

การบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

   - ดานการวิจัยและพัฒนา  เพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๓   

โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน  ๒๐:๘๐  สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศเพ่ิม

จํานวนบุคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน  ๗๐  คนตอประชากร   ๑๐,๐๐๐   คน 

   การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

   - สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา  กับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค และนานา

ประเทศท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือสงเสริมความม่ันคง เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาและลดความ

เหล่ือมลํ้าอยางยั่งยืนรวมกัน 

   - สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การ

ใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ

พัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย 

   - สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการใน

ตางประเทศ 

       - สงเสริม.... 
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   - สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ  ในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน 

ดานอาหาร ดานส่ิงแวดลอม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ  รวมท้ังการปองกันภัยในทุกรูปแบบ 

   - สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและถวงดุลระหวางกลุม

อํานาจตางๆ และแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธท่ีดีกับ

ประเทศและองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเน่ือง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ

ปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตางๆ  

   - เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ ในการผลักดันการ

พัฒนาในอนุภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงินและทาง

เทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย 

   - สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และสงเสริม

การคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เรงรัดการใชประโยชนจาก

ขอตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทางปองกัน

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

   - สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศ

และผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตางๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกในการ

สรางความเขาใจ ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓    การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเร่ิม

ต้ังแตในครรภและตอเน่ืองไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (๑) ชวงการต้ังครรภ/แรกเกิด/ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓) 

วัยรุน/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผูสูงอายุ 

  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึงโดยการปฏิรูป 

โครงสรางและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเชาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง  และการ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบ

การผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังใหมีการปฏิรูประบบการ

เรียนรู 

  ๓) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 

การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิต

ท่ีดี สรางและเผยแพรความรูดานสุขภาพเพ่ือนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือ

สุขภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย 

  ๔) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย  สุจริต 

จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุนและมั่นคง

ใหสมาชิกในครอบครัว 

 

 

/ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ......  



 หนา ๒๐ 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๔   การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความ

ม่ันคงทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน ฐาน

ทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส ความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม 

  ๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐ ๓  กองทุน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหล่ือมลํ้าในระบบหลักประกัน

สุขภาพ การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

  ๓ ) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมวัย โดยเตรียมการดาน

โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

  ๔ ) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน โดยการฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเปนฐานราก

ท่ีเขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือใหชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน 

  ๕ ) พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของ

ส่ือมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบส่ือ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนใหมีความรูเทาทัน

ส่ือโดยเฉพาะส่ือออนไลน 

ยุทธศาสตรท่ี   ๕  การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๑ ) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  - ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุก

ทําลายปาอยางเขมงวด 

- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ  บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมบนพ้ืนฐาน

ใหคนและชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใชบริการของระบบนิเวศและการสราง

รายไดจากการอนุรักษ 

- วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง 

- เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

  ๒ ) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

- เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  ใหมีแหลงกักเก็บน้ําตนทุน

และแหลงชะลอน้ําท่ีเพียงพอ เพ่ิมขีดความสามรถในการเก็บกักน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผัน

น้ํา และการพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ และการเตือนภัย และการแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี ตลอดจน

การปรับปรุงองคกรและกฎหมาย รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 

- พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

-  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 

- กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยาง

ถูกตองและตอเนื่อง         /๓) พัฒนาเมือง...... 



 หนา ๒๑ 

  ๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ และบรรจุใหเปน

แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนท่ี 

- สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบใหเอ้ือตอ

การพัฒนา 

- เพ่ิมศักยภาพเมืองดานส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพ่ิมปะสิทธิภาพการ

จัดการของเสีย 

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนแหลงดูดซับและเก็บกักคารบอน 

- พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมิงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน 

  ๔) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการกอกาซเรือนกระจก 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความ

ตอเนื่องของธุรกิจ 

  ๕) ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดลอม 

- จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเส่ียงหรือความเสียหายตอส่ิงแวดลอม 

- ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกและ

อนุรักษส่ิงแวดลอม 

- สงเสริมการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ โครงสราง

องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรม  และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑ ) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

- ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ  เพ่ือเพ่ิมรายไดของภาครัฐและเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมขีดความ

สามรถในการแขงขันและลดความเหล่ือมลํ้า 

- ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายท่ี

เปนกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  มีการจัดทํางบประมาณปานกลางและระยะยาว  เพ่ือสนับสนุน

การขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ 

- มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเปนตัวต้ังและให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน 

- มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระพัฒนาเปนตัวต้ังและใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน 

 

   / ๒) ปรับปรุง..... 



 หนา ๒๒ 

๒) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยภาครัฐ 

- ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวนอ่ืน 

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับตางๆ ระหวางราชการบริหารสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก  และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ี   

ตัวต้ัง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัดในสัดสวนเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร  ใหมีความเหมาะสม  ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ 

- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาระบบราชการไทย  สนับสนุนใหมี

การแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

- เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงต้ัง   โยกยาย 

๕) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ

เครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง  ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐวาง

มาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ 

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการฝกอบรมเขา

มาดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ 

๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริการ 

- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทํา

ฐานขอมูลงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก 

- ยกระดับประสิทธิภาพใหบริการ  การบริการ  online  ผานทางเว็บไซด  โทรศัพทมือถือ 

๗ ) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการแผนดินการ

ประกอบธุรกิจ ขอมูลระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีให

ความเห็นกฎหมายใหสามรถปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็ว สามรถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได 

 

 

 

 

 

 

/๒.  แผนพัฒนา…. 
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๒.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการ 

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ กรอบ

หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน ศูนยกลางของการ

พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผน พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได 

ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนําไปสูการ

บรรลุวิสัยทัศนระยะยาว   “  ม่ันคง ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  ”  ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 

๑) การหลุดพนจากกับคักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 

           ๑.๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP 

Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.)  

และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ ๒.๕ ตอป 

๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ ลงทุน 

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณ

การ สงออกขยายตัวเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโต ของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย 

อยางมีคุณภาพ 

๒.๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security)  

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

๒.๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๓) การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 

๓.๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔)  การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔.๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชน 

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 

๔.๒) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

(๕) มีการบริหารจัดการนํ้าใหสมดุลระหวางการอุปสงค   และอุปทานของนํ้า 

/๕)  การบริหาร… 



 หนา ๒๔ 

๕)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.๑)  การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

๕.๒)  ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

   ๕.๓)  มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 

๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๑.๑) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสราง

พ้ืนฐานและดานการบริหารจัดการ  รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยให

ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

    ๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใน 

การพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับ

การเปดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี   เรงรัดให

แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการ

ผลิตมีความยืดหยุนในการเคล่ือนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิตเพ่ือใหแรงงานสามารถ

เคล่ือนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ

แรงงานไทย                

     ๑.๓)  การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแขงและพาณิชยดิจิตอล   พัฒนาขีดความสามรถของ

ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน   สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการ

การกีดกันการคาในรูปแบบตางๆ  เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมี  

แบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือ

เขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๑.๔  การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน  เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ 

คมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ  ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟ

ใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ  พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขาย

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมี

ศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ  รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน  อุตสาหกรรมซอม

บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เปนตน  เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับ

ประเทศในการฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๕  การปรับโครงสรางการผลิต   ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคา

การเกษตรข้ันปฐม  เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสรางความ

เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามรถในการ

แขงขันลงสูระดับท่ีจําเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให 

/สอดคลองกับ….. 



 หนา ๒๕ 

สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําดานกายภาพและเศรษฐกิจรวมท้ัง 

สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเขาของคนเดียวเปนการประกอบการลักษณะสหกรณ  หางหุนสวน 

และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใช

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม  ใชกลไกตลาดในการปองกันความเส่ียง  ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิด

การทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดย

เรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก  ทางนํ้า  และทางอากาศ เรง

พัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญ เพ่ือรับรองการเตอบโตของการทองเท่ียวทางทะเล  ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและ

รองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติรวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน

ลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว  โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทาง

กายภาพ  วิถีชวิีต / วัฒนธรรมทองถ่ิน  และกิจกรรมการทองเท่ียวตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมดยงดาน

การทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน   ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกัน

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอด

เทคโนโลยี  เชื่อมดยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ  และเปนกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส  และพลังงานรวมท้ังปจจัยสนับสนุนการ

ลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน  สงเสริมการนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกสเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ดิจิตอล  ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเลกทรอนิกส  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ

สรางเศษรฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู  มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใช

เทคโนโลยีข้ันสูง  และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดาน

การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ  บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการ

ใหความสําคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

 ๒) การพัฒนาศักยภาพตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

  ๒.๑)  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ      

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู  ทักษะชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงาน

เพ่ือสราง  ผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสงการณ    

มีรายไดในการดํารงชีวิต  มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร่ือรัง

ตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล  ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

  ๒.๒)การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  โดย

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบ

ตอผลลัพธ  ( Accoountability ) (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน  สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท่ัวระบบ  ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา  และการคัดเลือกใหไดคนเกง  รวมท้ังระบบการ

ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู  โดยมุงเนนจัดการเรียนรู 

             /เพ่ือสราง...... 



 หนา ๒๖ 

เพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาส่ือเพ่ือการ

เรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด   การวิจัย

และการใชเทคโนโลยีและส่ือเพ่ือการเรียนรู 

  ๒.๓) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย

เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ  ยกระดับการบริหาร

จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการ

บริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากร

รวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ  

( Medical Service Hub ) ศูนยกลางบริการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใช

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ  รวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุก

นโยบายสาธารณะ  ( Health  in All  Policies )  เพ่ือใหการขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึง

ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

  ๒.๔) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย   และพัฒนาการระบบการดูแลผูสูงอายุใน

รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุ

เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

  ๓.๑)  การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานโดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐานปรับ

โครงสราง คาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง  เรงผลักดันใหการใชระบบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้  เพ่ิมผลิตภาพ

ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี

สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร  ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการ

ผลิต 

  ๓.๒)  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และเนนการสรางภูมิคุมกัน

ระดับปจเจก  โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางเขาถึงอยางหลากหลาย  

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒)  

สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย 

แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ี

จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย ( Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

แตกตาง โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน ( Cost Shring ) 

  ๓.๓)  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร   

สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน 

      /ปฏิรูประบบ..... 



 หนา ๒๗ 

ปฏิรูประบบการจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร

น้ําและบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน  และสรางกระบวนการมีสวนรวมรวมท้ังปรับ

โครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม  เชน  ภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสราง  ภาษีมรดกและภาษีส่ิงแวดลอมเปนตน 

  ๓.๔) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค    การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและ

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแขงดานกฎหมายใหแก

ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้า  เชน  กฎหมายปาชุมชน  

กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน  เปนตน   

 ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  

  ๔.๑) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ

พรอมความเปนเมือง   ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง  ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบ

คมนาคมขนสง  ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม   ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ

และเพียงพอตอความตองการของคนเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ

การพัฒนา          

  ๔.๒) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการ

พัฒนาระบบบริการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การ

ลงทุน และการบริการ  โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ

ในหวงโซอุปทานและปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทาง

การคาขนสง  และโลสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

  ๔.๓) การสงเสริมการลงทุน  การคาชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    

ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย

และประเทศเพ่ือนบาน   รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ

การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน  การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน  การบริหารจัดการแรงงานตางดาว  และ

การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ

ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน  

๕.) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  ๕.๑)  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว  ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม  โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ

สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริการจัดการ  บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดย

สงเสริมการปลูกปาไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว   อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ  และการ

สรางรายไดจากการอนุรักษ  จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร  กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ  การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา  กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม 

และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของตางชาติ  บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั้งยืน บูรณาการ 

ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี   

เชน  คณะกรรมการลุมนํ้าและองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ลดความขัดแยงเชิง

นโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง 

      /๕.๒) การสงเสริม..... 
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  ๕.๒) การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ี

มีประสิทธิภาพขับเคล่ือนสู  Zero Waste Sociey ผานมาตรการตางๆ เชน  การปฏิรูประบบภาษีและ

คาธรรมเนียมเพ่ือส่ิงแวดลอมการศึกษาเพ่ือส่ิงแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา  เปนตน  

  ๕.๓) การสงเสริมการผลิต  การงทุน   และการสรางงานสีเขียว   เพ่ือยกระดับประเทศสู

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให

สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Supply Chain /Green 

Value Chain ) สงเสริมการคาเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย  

เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  

  ๕.๔ ) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง

ทางอากาศ  ขยะ  นํ้าเสีย และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี

ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก  โดยสงเสริมใหเกิดกลไกลการคัดแยกขยะเพ่ือนํา

กลับมาใชใหมใหไดมากท่ีสุด  เรงกําจัดขยะมูลฝอยท่ีตกคางสะสมในสถานการท่ีจํากัดในพ้ืนท่ีวิกฤต  สรางรูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม  เนนการแปรรูป เปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติ

มุงสูการจัดการท่ียั่งยืนโดยใหความรูแกประชาชน  และการบังคับใชกฎหมาย  

  ๕.๕ ) การจัดการมลพิษและรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  ผลักดันการจัดทํา

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียน  หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน

และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน  การเคล่ือนยายแรงงาน  การบิหารจัดการพลังงาน 

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๕.๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ   เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ

เปล่ียนปลงสภาพอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน  สงเสริมการวิจัย

และพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ใหความสําคัญกับการปองกันนํ้าทวม วางแผนปองกัน

เมืองและพ้ืนท่ีชายฝง  พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (Climate  

Resilience City ) การใหบริการของระบบนิเวศ  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง

แนวปองกันตามธรรมชาติ  และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่องรวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี

ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 ๖.)   การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ   

  ๖.๑) การสรางความโปรงใส   ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยใหมีชองทางใหทุกภาค

สวนสามารถเขาถึง  เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  เชน ขอมูลการประกวดราคา   จัดซื้อ

จัดจางโครงการของทางราชการ   ขอมูลการประมูลโครงการ  ผูชนะการประมูลราคาและราคาปดประมูล   

ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน  คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอรรัปชั่น

และคดีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

  ๖.๒)  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือน

ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกระทัดรัดแตมี

ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง                                       / ๖.๓) การสรางรูป…… 
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  ๖.๓) การสรางรูปแบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม  สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดลอม  รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ใน

ระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๖.๔) การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ

รวดเร็วและนาเชื่อถือสามารถเปนเคร่ืองมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายไดโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมากและเปนโครงการท่ีมี

ผลกระทบในวงกวาง  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  

ประกอบดวย  ๑๐   ยุทธศาสตรหลัก  ดังนี้  

  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ   

                          และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

  ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

   ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดนพันา 
๓.๑  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

       แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะคณะกรรมการ

บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเปนแผนท่ีจะกําหนดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานของแตละ

ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ไดมีการกําหนดเปาหมาย “การพัฒนาอีสานสูมิติ

ใหมใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง” ผานแนวทางการขับเคล่ือนสําคัญ ๖ ดาน ดังนี้  

๑. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน : 

พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ําระหวางลุมน้ํา พัฒนาระบบสงและกระจายน้ํา และบริหารจัดการน้ํา

แบบบูรณาการ  

๒. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม : พัฒนาอาชีพและรายไดของคนรายไดนอย พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู ทักษะ

อาชีพ พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก และการอํานวยความยุติธรรม 

ลดความเหล่ือมลํ้า  

    /๓.๑.๓ สรางความ…… 
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๓. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม : พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกรรายยอย พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาว

หอมมะลิ สงเสริมการปรับเปล่ียนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหม พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMEs 

Startup พัฒนาผลิตภัณฑผาเพ่ือกาวสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัด 

ฟนฟูทรัพยากรปาไมและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย    

๔. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณี

วัฒนธรรม สงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมนํ้าโขง พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร พัฒนา

และสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติ และพัฒนาแหลงทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน  

๕. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค : 

เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก EEC) พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงใหสมบูรณ พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบราง

ในเมืองท่ีมีศักยภาพ และพัฒนาอุตสากรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  

        ๖. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณ

ดานศุลกากร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน และเรงรัดการดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ไดมีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัดฯ ใหมากท่ีสุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) ฉบับ

ทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ไดมีการทบทวนประเด็นการพัฒนา  ๔  ประเด็นพัฒนา ดังตอไปนี้ 

 ๑. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 

๒.  การพัฒนาการทองเท่ียว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน 

๓. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนและโลจิสติกสใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 

๔. การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม และความม่ันคง 

 

  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด (Vision)  

“สงเสริมการเกษตรดวยนวัตกรรม ทองเท่ียว ๓  ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศ มุงพัฒนาเศรษฐกิจสูอาเซียน” 

  พันธกิจกลุมจังหวัด (Mission) 

 “ประสานความรวมมือในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในดานการทองเท่ียว การเกษตร 

และการคา การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายไดของประชาชนในกลุมจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัด  เปนรายการเก่ียวกับโครงการและแผนงานตางๆของจังหวัด  กลุมจังหวัดท่ี

จําเปนตองจัดทําเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและทิศทางโดยครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาตอบสนองความตองการและ

แกไขปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดและขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามศักยภาพและโครงการของจังหวัด 

              /๓.๓. ยุทธศาสตร...... 



 หนา ๓๑ 

 

 ๓.๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

 ๓.๓.๑  เปาหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

“ เปนแหลงเกษตรปลอดภัย  กาวไกลการคา  การลงทุน  พัฒนาการทองเท่ียวสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ” 
 

 ๓.๓.๒  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

       เปาหมายรวม  

“ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม   และรายไดของประชาชน ” 
 ตัวชี้วัดรวม 

 ๑.  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม  จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ จากปท่ีผานมา 

 ๒.  รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ จากปท่ีผานมา 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 วัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหไดมาตรฐานโดยนวัตกรรมสูความม่ันคงและยั่งยืน 

 ๒.  เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเปนมหานครแหงพฤกษเวช 

 ๓.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดใหมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 ๔.  เพ่ือใหการพัฒนาการทองเท่ียว  ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ  และวัฒนธรรมประเพณี)ของจังหวัด

สกลนคร เปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย 

 ๕.  เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.  เพ่ือใหการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และ

สามารถตอบสนองตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๗.  เพ่ือใหการบริหารงานของจังหวัดสกลนครเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง สามารถ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด  

 

 

 

          



 หนา ๓๒ 

๓.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
 

วิสัยทัศน 
 

“สกลนครนาอยู  มุงสูนวัตกรรม  รองรับประชาคมอาเซียน  สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 พันธกิจ 

 ๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ํา  และไฟฟา 

 ๒) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 

 ๓) สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย 

 ๔) สงเสริมและเสริมสรางการคา  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 

 ๕) สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๖) สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๗) พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน 

  ๘) เสริมสรางความรูรักสามัคคี  และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพลังงานแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและยั่งยืน           

  ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ

ม่ันคง 

 เปาประสงค 

  ๑) ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอยางท่ัวถึง 

  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ๓) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย 

  ๔) การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ 

  ๕) สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง 

  ๖) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  ๗) ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

  ๘) ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 

 

 

/๓.๕ ยุทธศาสตร….. 

 



 หนา ๓๓ 

๓.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
 

วิสัยทัศน 

“  สกลนครนาอยู  มุงสูนวัตกรรม  รองรับ  AEC  สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 พันธกิจ 

๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ํา  และไฟฟา 

๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 

๓. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย 

๔. สงเสริมและเสริมสรางการคา  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 

๕. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๖. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๗. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน 

๘. เสริมสรางความรูรักสามัคคี  และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

 เปาประสงค  

  ๑. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอยางท่ัวถึง 

  ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย 

  ๔. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ 

  ๕. สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง 

  ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  ๗. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

  ๘. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 ยุทธศาสตรและกลยุทธ  ประกอบดวย  ๕  ยุทธศาสตร  และ  ๒๐  กลยุทธ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

     กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง 

     กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคา  

              เกษตรและเชื่อมโยงเครือขาย 

     กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว   

  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  

       สูเศรษฐกิจ สรางสรรค 

     กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว 

     กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ  

  กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียวเชิงนวัตกรรม 

  /ยุทธศาสตรท่ี  ๓...... 
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     ยุทธศาสตรท่ี  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 

     กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ 

     กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึงและมีมาตรฐาน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพลังงานแบบบูรณา

การอยางสมดุลและยั่งยืน   

  กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนสรางจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการ  

        การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

     กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี 

  กลยุทธท่ี  ๓  การสาธิตและสงเสริมดานพลังงาน และพลังงานทดแทน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 

     กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย 

     กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาองคกรและบุคลากร 

     กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ 

        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     กลยุทธท่ี ๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 

       อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

     กลยุทธท่ี ๖ เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
 

๒.) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑. วิสัยทัศน  ( VISION )  ในการพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขืองไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ     

ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ       

ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  

คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

“   ชุมชนนาอยู   คูคณุธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  ” 
 

พันธกิจ  (MISSION) 

๑. สงเสริมความเจริญดานโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีจําเปนและ    

   พัฒนาแหลงน้ํา ไดอยางท่ัวถึง 

 ๒. สงเสริมกลุมอาชีพ การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 

 ๔. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบรอย 

๕. สงเสริมและอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 ๖. สงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๗. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  รวมถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชน  

          /๒. ยุทธศาสตร..... 
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๒. ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก 

                             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาการจัดการการศึกษาเด็กและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
   

๓.  เปาประสงค  ( Goals ) 

เทศบาลตําบลดอนเขือง มุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ซึ่งจะสงผลทํา 

ใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี  และสะดวกสบายมากข้ึนจึงไดกําหนดเปาประสงคเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัด

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

   ๑. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอยางท่ัวถึง 

   ๒. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

   ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย 

   ๔.  พัฒนาสงเสริมกลุมอาชีพ  และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี 

   และภูมิปญญาทองถ่ิน  

   ๖. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานสังคมสงเคราะห และสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง 

๗. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน   

๘. การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใหบริการสาธารณะให 

   มีคุณภาพแกประชาชน 

   ๙. สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  

๔. ตัวชี้วัด 

๑. รอยละการเพ่ิมข้ึนของทางหลวงทองถ่ินท่ีมีมาตรฐาน 

๒. รอยละของสาธารณูปโภคท่ีไดรับการพัฒนา 

๓. รอยละของเด็กกอนระดับวัยเรียน / ประถมศึกษาท่ีไดรับบริการดานการศึกษา 

    ของทองถ่ิน 

๔. จํานวนกิจกรรมท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. จํานวนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ทองถ่ินท่ีไดรับการสงเสริมการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

๖. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๗. รอยละของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนลดลง 

๘. รอยละประชาชนท่ีมีการของเก่ียวกับติดยาเสพติดท่ีลดลง 

๙. รอยละของผูปวยโรคติดตอท่ีลดลง 

๑๐. รอยละของประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขของทองถ่ิน 

 



 หนา ๓๖ 

 

๑๑. รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูยากไรัท่ีไดรับการชวยเหลือดาน 

     สวัสดิการสังคม  หรือการสังคมสงเคราะห 

๑๒ รอยละประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมความรูดานเกษตร /การประกอบอาชีพ 

๑๓ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

๑๔ รอยละความพ่ึงพอใจของประชาชน  และผูท่ีมีสวนไดเสียตอการบริการสาธารณะ 

    ของทองถ่ิน 

๑๕ รอยละประชาชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาของทองถ่ิน 

   ๑๖ รอยละของปริมาณขยะครัวเรือนท่ีลดลง 

๑๗ รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ  

    ส่ิงแวดลอม 
 

๕.  คาเปาหมาย 

๑. เสนทางคมนาคมไดมาตรฐาน ประชาชนใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก รวดเร็วและ  

   ปลอดภัย 

๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษา กีฬา  

   นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษพ้ืเนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ 

   ปญญา ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

๕. ชุมชนมีความสงบเรียบรอย ประชาชนไดรับการชวยเหลือบรรเทาปญหาความ     

   เดือดรอน จากสาธารณภัยอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

๖. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

๗. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง 

๘. กลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเกษตรกร มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา 

   ทองถ่ิน ประชาชนมีอาชีพ รายได สามารถพ่ึงพาตนเองได 

๙. องคกรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

๑๐. ประชาชนในทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการบริการ และมีสวนรวมในการพัฒนา 

    ทองถ่ิน 

๑๑. ปริมาณขยะตกคางครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือใน 

    การอนุรักษ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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๖.  กลยุทธ 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลดอนเขือง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับ

การวางบทบาทการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ในอนาคตอยางเหมาะสมสอดคลองกับปญหาความ

ตองการของประชาชนรวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของเทศบาลเพ่ือจะใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด  ดังนั้น จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  ๕ ยุทธศาสตร  ๒๗  กลยุทธ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก 

        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี ๑  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ี นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

 กลยุทธท่ี ๒  การพัฒนาดานอาชีพ สงเสริมการลงทุนและพัฒนาฝมือแรงงาน  
 

ยุทธศาสตรท่ี   ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี  ๑ การพัฒนาดานระบบกอสราง ปรับปรุง  บํารุงรักษา ซอมแซม  ถนน   

               สะพาน ทางเทา เกาะกลางถนน  อาคาร สถานท่ี ระบบระบายน้ํา   

และโทรคมนาคม  

 กลยุทธท่ี  ๒ การพัฒนาระบบไฟฟา 

กลยุทธท่ี  ๓ การพัฒนาระบบประปา 

 กลยุทธท่ี  ๔ การพัฒนาระบบขนสง และระบบจราจร 

 กลยุทธท่ี  ๕ การพัฒนาแหลงน้ํา 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาการจัดการการศึกษาเด็กและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 กลยุทธท่ี  ๑  การพัฒนาดานการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน สังคม  

 กลยุทธท่ี  ๒ จัดใหมีการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก เยาวชน สตรี  

 ผูสูงอายุ และดอยโอกาสอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

 กลยุทธท่ี  ๓ การสงเสริมและพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 

 กลยุทธท่ี  ๔ การสงเสริมและพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 กลยุทธท่ี  ๕ การสงเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแกไขปญหายาเสพติด 

กลยุทธท่ี  ๖ การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมศาสนาและการสงเสริม 

             สนับสนุนวิถีชีวิตภูมิปญญาและประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี  ๑ การรักษาความสะอาด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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อยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี  ๒ การจัดทําสวนสาธารณะ พัฒนาท่ีสาธารณะและสรางชุมชนสีเขียว 

กลยุทธท่ี  ๓ การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย  และการคัดแยกขยะเพ่ือ 

     สงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน 
 

    /ยุทธศาสตรท่ี  ๕ ...... 

 
   

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธท่ี  ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารองคกร และบุคลากรใหเปนองคกรท่ีมี 

สมรรถนะสูง   

          กลยุทธท่ี  ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

 กลยุทธท่ี  ๓ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และบริการประชาชน 

กลยุทธท่ี  ๔ การพัฒนาระบบการส่ือสาร ขอมูลขาวสารขององคกร 

กลยุทธท่ี  ๕ การบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกันระหวางหนวยงาน 

     ภาครัฐ  เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินสราง 

     ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเทศบาล  

 กลยุทธท่ี  ๖  การพัฒนาและควบคุมผังเมือง 

กลยุทธท่ี  ๗  การสงเสริมประชาธิปไตย 

กลยุทธท่ี  ๘  การจัดหาและพัฒนารายได   

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร 

   เทศบาลตําบลดอนเขือง  ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการ

สาธารณะ หรือโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาดาน

การศึกษาฯ อันเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพสูง การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคูกับ

การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน     

โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา 

วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนา เทศบาล

ตําบลดอนเขืองจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว  ๕  ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาการจัดการการศึกษาเด็กและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   
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/๘. ความเชื่อม..... 

๘. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลดอนเขือง  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ แผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  

โดยสามารถอธิบายไดตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลดอนเขือง  จํานวน  ๕  ยุทธศาสตร  ดังนี้       

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑)  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

ในยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒)  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การ

พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การสงเสริมพัฒนาการผลิตการสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร และครัวปลอดภัย 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคล่ือน

สําคัญดานท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๖) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ ใน

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

๗) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  

ในยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาการคา  การลงทุน  และการทองเท่ียว 

  ๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
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๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การ

พัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

๔) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ใน

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาการทองเท่ียว  ๓  ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศ

เพ่ือนบาน และประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การสงเสริมพัฒนาการผลิตการสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร  และครัว

อาหารปลอดภัย 

/๕) มีความเชื่อม...... 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคล่ือน

สําคัญดานท่ี ๔ พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ และดานท่ี ๖ พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลง

กับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

๖) มีความเชื่ อมโยง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชา ติ ฉบับ ท่ี ๑๒             

ในยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

๗) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน 

            

  ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาการจัดการการศึกษาเด็กและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  ๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  

ในยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

  ๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๔) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒      

ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม และความม่ันคง 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคล่ือน

สําคัญดานท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 

๖) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในยุทธศาสตร

ท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม 

๗) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและการ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

  ๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  

ในยุทธศาสตรท่ี  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 
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  ๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพลังงานแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและยั่งยืน 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 

๔) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒      

ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๔  การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม และความม่ันคง 

           /๕) มีความ..... 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคล่ือน

สําคัญดานท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๖) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในยุทธศาสตร

ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๗) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

      

ยุทธศาสตรท่ี  ๕ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

  ๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  

ในยุทธศาสตรท่ี  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

  ๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๕        

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๔) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒     

ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม และความม่ันคง 

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคล่ือน

สําคัญดานท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า และดานท่ี ๕ 

ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม 

๖) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในยุทธศาสตร

ท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ยุทธศาสตรท่ี  ๕ การสรางความม่ันคงแหงชาติ

เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่งยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี  ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๗) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตรท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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/๓.) การวิเคราะห….. 
 

 

 

 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลดอนเขืองไดใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม            

ดานทรัพยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. เปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สามารถแกไขปญหาและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

๒. ผูบริหารทองถ่ินมีวิสัยทัศน  และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปน 

สําคัญ 

๓. ผูนําทองท่ี  (ผูใหญบาน ,ประธานชุมชน)  มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความ 

รวมมือในการพัฒนาทองถ่ินรวมกับเทศบาล 

๔. รูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ัง  ทําใหการบริหารงาน 

เอกภาพ  การบริหารกิจกรรมตาง ๆ มีความตอเนื่องนายกเทศมนตรีมีนโยบายท่ีชัดเจนเปน 

เคร่ืองมือในการบริหารทําใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง       

ตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว   

๕. กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ไดมีการแกไข  ปรับปรุง  ทําใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนไดดีข้ึน 

๖. นายกเทศมนตรีใชแผนเปนเคร่ืองชี้นําการพัฒนา และถือปฏิบัติตามแผนทําใหสามารถ  

ตอบสนองตรงกับความตองการของประชาชน 

๗. นโยบายดานการบริหารมีความชัดเจน มีการกระจายอํานาจ และการจัดสรรงบประมาณไม

เหล่ือมลํ้าเกินความเปนจริง ทําใหการบริหารนโยบาย การบริหารแผนมีความเปนไปไดสูง 

๘. เทศบาลไดปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพการพัฒนารายไดโดยใชระบบแผนท่ีภาษีเปนเคร่ืองมือ

กํากับ  ตรวจสอบการจัดเก็บรายได ทําใหรายไดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน การบริหารจัดการพัสดุใช

แผนการจัดหาพัสดุ  และการควบคุมภายในเปนเคร่ืองมือ  และเปนไปตามระบบ  ระเบียบ

แบบแผนงานพัสดุ 

๓.  การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
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๙. เทศบาลไดนําระบบ  IT มาใชเพ่ือการรับรูขาวสารท่ีรวดเร็วทันสมัย ตลอดจนระบบการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคกรไปในทางท่ีดี และ

สรางสรรค เพ่ิมศรัทธาความเชื่อม่ันใหกับองคกร 

๑๐. มีสายการบังคับบัญชาท่ีมีเอกภาพ 

๑๑. มีกลไกการบริหารราชการประชาคม  ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีทุกระดับท้ังประชาชนผูนําชุมชน     

    และผูแทนทําใหรับทราบปญหาของประชาชนไดครอบคลุมมากข้ึน  

๑๒. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  

 

      /จุดออน…… 

จุดออน  (Weakness = W ) 

๑. การบริหารการพัฒนาเปนไปคอนขางเชื่องชา  เนื่องจากปจจัยการบริหารไมสมดุลกับกิจกรรมท่ีมี

ความตองการพัฒนา  โดยเฉพาะเงินงบประมาณประจําปท่ีจะตองนํามาแกไขปญหาการพัฒนาใน

พ้ืนท่ี  มีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอในการบริการประชาชน 

๒. การบริหารงานบุคคล กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ซึ่งไดกําหนดไวในระดับหน่ึง เม่ือเหตุการณ  

เปล่ียนไปนโยบายการกระจายอํานาจ กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจใหแกทองถ่ินทําใหมีความ

ตองการกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จึงตองมีการปรับปรุง

ตําแหนงเพ่ือความเหมาะสมอยูเสมอ และมีบุคลากรไมเพียงพอ    

๓. บุคลากรในหนวยงานกาวไมทันเทคโนโลยี 

๔. งบประมาณยังมีจํากัดในบางภารกิจท่ีเปนนโยบายสําคัญ  ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมาก  

จึงไมเพียงพอท่ีจะใชในการปฏิบัติงาน 

๕. เกษตรกรขาดอาชีพรองรับหลังจากเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร 

๖. การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ไมครบถวนสมบูรณ และ

ขาดความถูกตอง  ยากตอการไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาชุมชน 

โอกาส (Opportunity = O) 

๑.  มีชุมชนเขมแข็ง  ผูนําชุมชนมีศักยภาพ ใหความรวมมือกับเทศบาลเปนอยางดี 

  ๒.  ประชาชนมีความพรอมในการพัฒนา 

๓.  ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญตอการบริหารการพัฒนาสูง  

  ๔.  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากข้ึน ทําใหการเมืองมีความม่ันคงมากข้ึน 

๕.  นโยบายของรัฐเอ้ือตอการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๖.  นโยบายของรัฐในการจัดสรรรายไดสูทองถ่ินมีมากข้ึน 

๗.  เทศบาลตําบลดอนเขือง   มีพ้ืนท่ี  ๗  ตร.กม.  จํานวนครัวเรือน  ๑,๒๖๑  ครัวเรือน 

ประชากร ๔,๑๗๖  คน แยกเปนชาย  ๒,๐๖๗   คน  หญิง   ๒,๑๐๙    คน    

(จากขอมูลทะเบียนราษฎร   ณ   เดือน กันยายน ๒๕๖๔ )  รายไดอยูในเกณฑเทศบาลขนาด

กลางสามารถพัฒนาไดงาย 

๘.  บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และพรอมท่ีจะใหบริการประชาชน 

๙.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน จะทําใหการทํางานไดรับขอมูลท่ีเปนจริง     

ทําใหภาคราชการโดยเฉพาะสวนราชการท่ีตองทํางานรวมกับประชาชน  สามารถรับรูความ
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ตองการของประชาชนไดมากข้ึน อันจะเปนการสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยาง

ถูกตอง  ตรงตามจุดหมายท่ีประชาชนตองการได 

๑๐. ความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการเชื่อม      

การส่ือสารสารสนเทศจากสวนราชการสูทองถ่ินและสูภูมิภาคในรูปแบบของตาขายงาน  

 (NET  WORK)  ไดดีมากยิ่งข้ึน  

๑๒. นโยบายรัฐท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมเกษตรแนว

ทฤษฎีใหมแบบผสมผสานเพ่ือแกไขปญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน 

กระตุนชุมชนพ่ึงตนเอง 

๑๓. มีระบบกําจัดขยะแบบครบวงจร           /อุปสรรค…… 

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. เงินงบประมาณกับสภาพความตองการพัฒนาในพ้ืนท่ีไมสมดุลกัน ทําใหเกิดการพัฒนา  

แบบคอยเปนคอยไป 

๒. การสรางงานในพ้ืนท่ีมีนอย 

  ๓. สภาพภูมิประเทศไมเหมาะสําหรับเปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ 

๔. การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติตามกรอบอํานาจ หนาท่ี

กฎหมาย   ขอบังคับ  ท่ีบัญญัติไวเทานั้นทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 

๕ .การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมายจึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตองอาศัย

ความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางคร้ังก็ทําไดยากมาก 

 

การสรุปสถานการณพัฒนา   (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค) 

        เทศบาลตําบลดอนเขือง  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  

ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 

    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 

๑)  มีเสนทางคมนาคม ในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รอยละ  ๙๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ  

จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะ

ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  เทศบาลก็ไดต้ังงบประมาณใน

สวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ 

เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  

เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดต้ังไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการ

ไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝายเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชน

ในพ้ืนท่ีและวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  เทศบาลก็ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  
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๓)  การประปา  เทศบาลมีประปาเปนของการประปาสวนภูมิภาคสวาง

แดนดิน  สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๙๕ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป ปญหา

คือ  มีขอรองเรียนเร่ืองน้ําประปาขุนบอยคร้ัง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา  

ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา เทศบาลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือท่ีจะ

พิจารณาดําเนินการอุดหนุนในปตอๆไป  เมื่อมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป 

 

 

 

          /(๒) การวิเคราะห…..   

(๒)  การวิเคราะหขอมลูดานเศรษฐกิจ 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ  

๘๐ เชน ขาว รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและ

นอกพ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนสวนมากมีอาชีพคาขาย  รานคา  ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่ง

ภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไมเทากัน  ไมมีการเก็บออม  สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรตํ่าคา

ครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง  พ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เร่ิม

เกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูราง

ระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังเทศบาล  การแกปญหาคือ เทศบาลก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาใน

ทุกคร้ัง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในชุมชน โดยการจางแรงงานในชุมชน ผลทีได

ปญหาการระบายนํ้าลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง

เทศบาล  ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร  เนื่องจากกลุม

อาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด       

  (๓)  การวิเคราะหขอมูลสงัคม   

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  

โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือ

ประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปการแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงาน

สาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเร่ืองน้ีซึ่งก็ไดผลในระดับ

หนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  การใชยา

เพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการ

ตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข 

จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

 ดานการศึกษา 

    จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  

อาน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
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ป  ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยู

ในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรม

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

 ดานคานยิมของคนในพ้ืนท่ี 

    จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  

ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหา

คือ ประชากรในครัวเรือนมีการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี รวมท้ังท่ีเปนคร้ังคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน          

การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวม 

/และรณรงค….. 

และรณรงคใหเห็นถึงโทษของการด่ืมสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  

แอโรบิค  งานประเพณี  เปนตน          

    ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยาง

ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  วิธีการแกปญหาของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจ

หนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดต้ังกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดต้ังสัญญาณไฟ

กระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมี

วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุม

วัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไข

ปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  

และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  

อปพร. เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  

ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝายเปนเร่ืองท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได   

    ดานยาเสพติด  

    ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรแวงไดแจง

ใหกับเทศบาลทราบน้ันพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา 

เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน

ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค การ

ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี ก็เปนเร่ืองของอําเภอ

หรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา สถาน

ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  

ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็มหรือไมก็เปน

น้ํากรอย ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคได  ตองอาศัยนํ้าดิบจากแหลงอ่ืนและน้ําฝน  

น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงนํ้าใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับ



 หนา ๔๗ 

การเกษตรไดเพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน ปญหาดานขยะเม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึนการแกไข

ปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน 

โครงการจัดการขยะชุมชนอยางย่ังยืน  มีการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ  โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โครงการรักษโลกรักษส่ิงแวดลอม และ

โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองให

รมร่ืนสวยงาม  ใหเปนเมืองนาอยู  เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

 

 

    /๓.๒ การประเมิน..... 

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของเทศบาลตําบลดอนเขืองดวยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 
 

๑. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. เปนภารกิจ/อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 

๒. ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

จุดออน  (Weakness = W ) 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity = O) 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  ๑๒  ใหความสําคัญ 

๒. ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหเรียนฟรี ๑๒ ป              

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. บุคลากรทางดานการศึกษายังไมเพียงพอ 

๒. โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังขาดแคลนส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนการ 

สอน และวัสดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓. ผูปกครองยังมีคานิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง 

๔. ขาดความตอเนื่องในการสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

๕. สภาพเศรษฐกิจปจจุบันสงผลตอการศึกษาของเยาวชน 
 

 ๒. ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญ 
 

จุดออน  (Weakness = W ) 

๑. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารงานดานเศรษฐกิจและการพัฒนา 

อาชีพดานตางๆ 

โอกาส (Opportunity = O) 



 หนา ๔๘ 

๑. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญ 

๒. การเกษตรเปนสาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด 

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. คาครองชีพท่ีสูงข้ึน 

๒. เทคโนโลยีสมัยใหมราคาแพง 

๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า แตตนทุนการผลิตสูง 

๔. การใชสารเคมีในการเกษตร 

๕. ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร การมีสวนรวมของชุมชนเปนลักษณะตางคนตางทํา 

 

/๓. ดานสังคม…… 

 ๓. ดานสังคม 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑.ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญ 

๒. เปนภารกิจ/อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จุดออน  (Weakness = W) 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity = O) 

๑. การกีฬา 

   - รัฐสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

๒. ยาเสพติด 

-รัฐบาลใหความสําคัญในการแกไขปญหายาเสพติด 

- มีแหลงบําบัดฟนฟูทุกโรงพยาบาล 

๓. สังคมสงเคราะห 

- นโยบายกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- ในหมูบาน / ชุมชนมีสายตรวจคอยดูแล 

๕. สาธารณสุข 

- มี รพ.สงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

- มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมูบาน 

- ประชาชนใหความสําคัญดานสาธารณสุขมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. ดานกีฬา 

- ขาดพ้ืนท่ีสาธารณะในการเลนกีฬา 

    - ขาดอุปกรณในการเลนกีฬา 

    - ขาดผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานในการใหคําแนะนําอยางถูกวิธี 

๒. ยาเสพติด 

   -  มีการลักลอบการผลิต และจําหนาย 



 หนา ๔๙ 

  - ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

  - ความเจริญทางวัตถุ/คานิยมในสังคมปจจุบัน 

๓. สังคมสงเคราะห 

 - ขาดโอกาสเขาถึงบริการ 

 - ไมรูสิทธิของตัวเองในการขอรับความชวยเหลือ 

- จํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนในสังคม 

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เจาหนาท่ีไมเพียงพอและดูแลไมท่ัวถึง 

๕. สาธารณสุข 

- โรคติดตอตามฤดูกาล เชน โรคไขเลือดออก            /๔. ดานบริการ….. 
 

  ๔. ดานบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญ 

๒. เปนภารกิจ/อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 

จุดออน  (Weakness = W ) 

๑. มีงบประมาณในการพัฒนา  ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

โอกาส (Opportunity = O) 

๑. เปนนโยบายท่ียุทธศาสตรจังหวัดใหความสําคัญ 

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. ถนนในตําบลยังไมไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน 

๒. การบรรทุกน้ําหนักเกินและไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ๕. ดานสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญ 

๒. เปนภารกิจ/อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 

จุดออน  (Weakness = W ) 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity = O) 

๑. เปนนโยบายท่ียุทธศาสตรจังหวัดใหความสําคัญ 

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. หวย หนอง คลอง บึงต้ืนเขิน 

๒. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
 

  ๖. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. ผูบริหารทองถ่ินใหความสําคัญ 

๒. เปนภารกิจ/อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 



 หนา ๕๐ 

๓. มีการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน 

จุดออน  (Weakness = W ) 

๑. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของมีจํานวนมาก และมีการปรับเปล่ียนบอยคร้ังทําใหการ 

ปฏิบัติงานยุงยากข้ึน 

โอกาส (Opportunity = O) 

  ๑. เปนนโยบายท่ียุทธศาสตรจังหวัดใหความสําคัญ 

อุปสรรค (Threat = T ) 

๑. ประชาชนขาดความเขาใจในการทํางานของภาครัฐ  
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~ ๔๕ ~ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

 
 

  สวนที่ ๓ 
 
 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
 

ท่ี 
 

ยุทธศาสตร 
 

ดาน 
 

แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนา 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

สํานักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตําบล

ดอนเขือง 

     
๒ การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 
 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 

๓ การพัฒนาการ
จัดการการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุขฯ กอง 
สาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กอง 
สาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

การเศรษฐกิจ 
 

การพาณิชย 
การเกษตร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

   

งบกลาง 
 

แผนงานงบกลาง 
สํานักปลัดเทศบาล  

 
 
 
 
 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



~ ๔๖ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

ท่ี 
 

ยุทธศาสตร 
 

ดาน 
 

แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๔ ดานการบริหารจัดการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

บริหารงานท่ัวไป 
 

บริหารงานท่ัวไป 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล

ดอนเขือง  

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

สาธารณสุขฯ 
กอง 

สาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
กอง 

สาธารณสุขฯ 
๕ ดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
บริหารงานท่ัวไป 

 
บริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

  บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล 
 

รวม 
 

 ๕  ยุทธศาสตร 
  

 ๔   ดาน 
 

 ๑๒  แผนงาน 
      
 ๑ สํานัก/๔ กอง 

 



 แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 90,000             2 90,000             2 90,000              2 90,000             2 90,000            10 450,000             

1.2 แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน 1 50,000             1 50,000             1 50,000              1 50,000             1 50,000            5 250,000             

รวมยุทธศาสตรที่ 1 3 140,000        3 140,000        3 140,000         3 140,000       3 140,000       15 700,000         

2) ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,157,300     5        1,125,000      -  - 2 200,000        2 600,000       15     3,082,300       

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 5,014,670     13      3,681,500     7 1,590,000       7 2,772,000     10 4,495,000     58     17,553,170     

2.3 แผนงานการพาณิชย 1 100,000        1 100,000        1 100,000         1 100,000        1 100,000       5       500,000          

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 200,000        1        200,000        1 200,000         1 200,000        1 200,000       5       1,000,000       

รวมยุทธศาสตรที่ 2 29 6,471,970     20     5,106,500     9 1,890,000      11 3,272,000     14 5,395,000    83    22,135,470    

47

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

รวม 5 ป



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

จัดการการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

3.1 แผนงานการศึกษา 31 3,265,000     31 3,265,000     31 3,265,000       31 3,265,000     31 3,265,000     155 16,325,000     

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 11 450,000     11 450,000     11 450,000      11 450,000     11 450,000     55 2,250,000    
3.3 แผนงานสาธารณสุข 20 620,000        19 600,000        20 620,000         19 600,000        20 620,000       98 3,060,000       

3.4แผนงานสังคมสงเคราะห 3 8,565,000     3 9,265,000     3 9,965,000       3 10,665,000   3 11,365,000  15 49,825,000     

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 400,000        2 400,000        2 400,000         2 400,000        2 400,000       10 2,000,000       

3.6 แผนงานการพาณิชย 3 130,000        3 130,000        3 130,000         3 130,000        3 130,000       15 650000

รวมยุทธศาสตรที่ 3 70 13,430,000   69 14,110,000   70 14,830,000    69 15,510,000   70 16,230,000  348 74,110,000    

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2      40,000       2      40,000       2     40,000        2        40,000       2 40,000       10     200,000          

4.2 แผนงานการเกษตร 5      80,000       5      80,000       5      80,000            5        80,000          5       80,000          25     400,000          

รวมยุทธศาสตรที่ 4 7     120,000     7      120,000     7      120,000         7       120,000       7 120,000       35    600,000         

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล

5.1 แผนงงานบริหารงานทวไป 15 817,000        15 817,000        15 1,217,000       15 817,000        15 817,000       75 4,485,000       

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 270,000        3 250,000        4 280,000         3 250,000        3 250,000.0     17 1,300,000       

รวมยุทธศาสตรที่ 5 19 1,087,000     18 1,067,000     19 1,497,000      18 1,067,000     18 1,067,000    92 5,785,000      

รวมยุทธศาสตรที่ 1 - 5 121 21,128,970   110   20,423,500   108 18,477,000    108   20,109,000   112 22,952,000  559  103,090,470  

ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป
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ป 2566 ป 2567



 แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานอุตสาหกรรมและ 9 13,155,100   9        13,155,100   9 13,155,100    11 13,188,100   9 13,155,100  47     65,808,500     

การโยธา

รวม 9 13,155,100   9       13,155,100   9 13,155,100    11 13,188,100   9 13,155,100  47    65,808,500    
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น



 

 

๑๓๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร ที่ ๓ การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๑  ดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     แผนงานสังคมสงเคราะห   : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  

 

 

 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการพัฒนากลุมสตร ี  เพื่อสงเสริมสนับสนนุ

พัฒนากลุม ใหมี

ศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

กลุมสตรีภายในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

มีเขารวม

โครงการ 

กลุมสตรีเทศบาล

ตําบลดอนเขืองใหมี

ศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการฝกอบรมอาชพี เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ

ประชาชนใหมีอาชพีเสริม

เพิ่มรายไดสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 

 

ประชาชนใน 

เขตเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

มีเขารวม

โครงการ 

ผูเขารับการอบรมมี

ความรูและนําไปใช

ดําเนนิชวีิตไดอีกท้ัง 

เพิ่มรายไดภายใน

ครอบครวั 

 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๑๓๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๑  ดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการ

ดําเนนิงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออบรมใหความ 

รูเก่ียวกับการ

ดําเนนิงาน 

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

และศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

ประชาชนใน 

เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

มีเขารวม

โครงการ 

ผูรับการอบรมนํา

ความรูมาใชในการ

ดําเนนิชวีิตได 

 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๑๓๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่ ๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟาและประปา  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา 

สองสวางถนนรอบบอตาโม  

บานดอนเขือง 
 

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อปรบัปรุงใหเปน

พื้นท่ีออกกําลังกาย 

พักผอนหยอนใจ 

ขยายเขตไฟฟาสอง

สวาง ยาว ๕๐๐ 

เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขตไฟฟา 

สองสวาง  

ยาว ๕๐๐ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

 

กองชาง 

 

 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า  

ซอยบุญรักษา  

บานดอนเขือง 

( อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

.เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า   

ยาว ๒๘๒  เมตร 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรง

ตํ่า ยาว ๒๘๒ 

เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟา 

สองสวางถนนพานพราว 

บานดอนเขือง 
( อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค--

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขนาดความยาว 

๒๒๐ เมตร 

จํานวนไฟฟาสอง

สวาง ๙ จุด  

๑๖๘,๓๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- - ขนาดความยาว 

๒๒๐ เมตร 

จํานวนไฟฟาสอง

สวาง ๙ จุด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



 

 

๑๓๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่ ๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟาและประปา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรง 

สูงและแรงตํ่าลําหวยยาม

บานสรางแปน 
( อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค-อําเภอสวางแดนดิน)  

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง

เกษตรกรมีไฟฟาใช

ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาระบบ

ไฟฟาแรงตํ่า ยาว 

๖๐๐ เมตร 

- ๓๑๕,๐๐๐ - - - ขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า 

ยาว ๖๐๐ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า 

ซอยรวมญาติ  

บานดอนเขือง 
( อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค-อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระบบ

ไฟฟาแรงตํ่า  

ยาว ๒๔๘ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

- - ขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า 

ยาว ๒๔๘ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงต่าํถนน 

โรงฆาสัตวเทศบาลตําบล 

ดอนเขือง 
( อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา  

ยาว ๓๒๐ เมตร 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

ขยายเขตไฟฟาระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา ยาว 

๓๒๐ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 



 

 

๑๔๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่ ๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟาและประปา  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาด 

วาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟา 

ระบบไฟฟาแรงตํ่า  

ซอยเริ่มรักษ  ๒ 

บานดอนเขือง 
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า 

ยาว ๒๒๘ เมตร 

- 

 

- - 

 

๖๐,๐๐๐ 

 
- ขยายเขตไฟฟา

ระบบไฟฟาแรงตํ่า 

ยาว ๒๒๘ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวางถนนทุงทอง 

บานดอนเขือง 
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

สองสวาง ยาว 

๓๙๒ เมตร  

- - 

 

- 

 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ขยายเขตไฟฟา 

สองสวาง ยาว 

๓๙๒ เมตร  

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวางซอยพุธธรรม 

บานดอนเขือง 
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา 

สองสวาง ยาว 

๓๗๘ เมตร  

๒๘๙,๐๐๐ 

 
- 

 

- 

 

- - ขยายเขตไฟฟา 

สองสวาง ยาว 

๓๗๘ เมตร  

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและ 

ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



 

 

๑๔๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่ ๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟาและประปา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการขยายเขต 

ระบบประปาซอยรวมญาติ 

บานดอนเขือง 
 

(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชนมี

ระบบประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ยาว ๒๔๘  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - ขยายเขตประปา 

ยาว ๒๔๘ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีประปาใชอยาง

เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๑ โครงการขยายเขตประปาถนน 

ทล.๒๒  ฝงทิศเหนือ  

(ตรงขามถนนโรงเรียนชุมชน-

บานสรางดูดอนเขือง)  

(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาภายในเขต

เทศบาลตําบลดอนเขือง 

 

ขยายเขตประปา 

ยาว ๙๘๔  เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - ขยายเขตประปายาว 

๙๘๔ เมตร 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกมีน้ํา

น้ําประปาใชอยาง

ท่ัวถึงประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ 

กองชาง 

 

 

 

 

๑๒ โครงการขยายเขตระบบ

ประปาจาก ถนน ทล.๒๒ 

ถึงหนาบานสมหวังพละชีวะ 

บานสรางแปน 
(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค

อําเภอสวางแดนดิน) 
 

เพื่อใหประชาชนมี

ระบบประปาใชอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ยาว ๓๔๒  เมตร 
 

- 

 

 

- - ๑๔๐,๐๐๐ 

 

- ขยายเขตประปา 

ยาว ๓๔๒ เมตร 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีประปาใชอยาง

เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 



 

 

๑๔๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่ ๒ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แผนงานเคหะและชุมชน  : งานไฟฟาและประปา  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการขยายเขตระบบ

ประปาถนน ทล.๒๒  

จากบานนายทินกร ไชยรบ

ถึงรีสอรทอุนไอรัก  

บานดอนเขือง 
(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค-
อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชน

มีระบบประปาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ยาว ๕๘๗ เมตร 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- ขยายเขตประปา 

ยาว ๕๘๗ เมตร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีประปาใชอยาง

เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๔ โครงการขยายเขตระบบ

ประปาถนน ทล.๒๒  

จากบานนายปานถึงแยก 

ประชาอุทิศบานดอนเขือง 
(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค-
อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชน

มีระบบประปาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ยาว ๔๗๗ เมตร 
 

- 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - - ขยายเขตประปา 

ยาว ๔๗๗ เมตร 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีประปาใชอยาง

เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๕ โครงการขยายเขตระบบ

ประปา ถนนชัยมงคล ๑  

ไปซอยสรางแปน ๑ 

(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค-

อําเภอสวางแดนดิน) 

เพื่อใหประชาชน

มีระบบประปาใช

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตประปา 

ยาว ๖๐๖ เมตร 
 

- 

 

๒๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- - ขยายเขตประปา 

ยาว ๖๐๖  เมตร 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

มีประปาใชอยาง

เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 



 

 

๑๔๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการเทลาน  

คสล. บริเวณพืน้ท่ี 

สวนสมุนไพร 

บานสรางดู 

 

เพื่อใหประชาชน 

มีพื้นท่ีสําหรับ 

จอดรถ และสําหรบั

จัดกิจกรรมตาง ๆ 

 พื้นท่ี ๘๐๐  ตาราง

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

 

- - - - ๔๘๐,๐๐๐  พื้นท่ี  ๘๐๐ 

ตารางเมตร  หนา 

๐.๑๕ เมตร 

 

 

 

 

เพื่อใหประชาชน 

มีพื้นท่ีสําหรับจอด

รถ และสําหรบัจดั

กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 



 

 

๑๔๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ 

 

 

 

โครงการกอสราง 

ถนน คสล. รอบหวย

แม็คโคร 

บานดอนเขือง 

 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนนสําหรบัใช

ในการคมนาคมได

สะดวก 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

๘๐๐ ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๒  กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

๘๐๐ ตารางเมตร 

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

๘๐๐ ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๒  กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

๘๐๐ ตารางเมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนน 

คสล.เชื่อมถนน  

สน.ถ ๑๔-๐๐๑   

แยกบานสรางดูถึง 

บานสรางแปน  

บานดอนเขือง 

(ตอจากโครงการเดิม) 

เพื่อใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไปมา

เดินทางไดสะดวก

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง ๔ เมตร 

ยาว ๒๐ เมตร หนา 

๐.๑๕  เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล.ไมนอย

กวา ๘๐ ตารางเมตร 

๔๘,๐๐๐ - - - - ขนาดกวาง ๔ 

เมตร ยาว ๒๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล.ไมนอยกวา 

๘๐  ตารางเมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 
 

กองชาง 



 

 

๑๔๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการกอสรางถนน 

คสล.เชื่อมถนนศรีจําปา 

บานดอนเขือง 

เพื่อใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไปมา

เดินทางไดสะดวก

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง ๓ เมตร 

ยาว ๑๑๗ เมตร 

หนา ๐.๑๕  เมตร 

หรือพื้นท่ี คสล. 

ไมนอยกวา ๓๕๑ 

ตารางเมตร 

๒๑๖,๘๐๐ - - - - ขนาดกวาง ๓ 

เมตร ยาว ๑๑๗ 

เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล.ไมนอยกวา 

๓๕๑ ตร.ม. 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 
 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยจันทรฝาย 

บานสรางแปน  

(ตอจากโครงการเดิม) 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนนสําหรบัใช

ในการคมนาคมได

สะดวก 

ขนาด กวาง ๓ เมตร 

ยาว ๕๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตรหรือ

พื้นท่ีคสล.ไมนอยกวา 

๑๕๐ ตารางเมตร    

๙๓,๘๐๐ - - - - ขนาดกวาง ๓ ม. 

ยาว ๕๐ ม. หนา  

๐.๑๕  เมตรหรือ

พื้นท่ี คสล.ไมนอย

กวา ๑๕๐ ตร.ม. 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางถนน 

คสล. ถนนเชือ่มถนน

ประชาอุทิศ 

(บริเวณหนาบานนาย 

สมหวัง พละชีวะ)  

บานสรางแปน 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนนสําหรบัใช

ในการคมนาคมได

สะดวก 

ขนาด กวาง ๓ เมตร 

ยาว ๗๐ เมตร  

หนา  ๐.๑๕  เมตร

หรือพื้นท่ี คสล. 

ไมนอยกวา ๑๕๐  

ตารางเมตร   

๑๓๘,๐๐๐ - - - - ขนาด กวาง ๓ ม. 

ยาว ๗๐ ม. หนา 

๐.๑๕  ม.หรือพืน้ท่ี 

คสล.ไมนอยกวา 

๑๕๐  ตร.ม. 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 



 

 

๑๔๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง 

 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ 

 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 

คสล.บริเวณลาน

เอนกประสงค  

บานสรางดู  

เพื่อใหประชาชนได

มีสถานท่ีจัด

กิจกรรมของชุมชน 
 

เทพื้น คสล.ขนาด 

พื้นท่ี ๕๖๙ ตาราง

เมตร หนา ๐.๑๒ 

เมตร 

๒๗๓,๒๒๐ - - - - ประชาชนมีความ

พอใจ 

ประชาชนไดมี

สถานท่ีจัดกิจกรรม

ของชุมชน 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางถนน  

คสล.เลียบหวยโพนทอง 

บานสรางดู 

(ตอจากโครงการเดิม) 

 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนนสําหรบัใช

ในการคมนาคมได

สะดวก 
 

ขนาด กวาง ๒.๕ 

เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร 

หนา  ๐.๑๕  เมตร 
 

๒๓๑,๙๐๐ 

 

- - - - 

 

ขนาด กวาง ๒.๕ 

เมตร ยาว ๓๐๕ 

เมตร หนา  ๐.๑๕  

เมตร 

 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

๙ โครงการเทลาน คสล. 

บริเวณพืน้ท่ีดานหลังอาคาร

อเนกประสงคบานสรางดู  

เพื่อใหมีพื้นท่ีใช

ประโยชนใชใน

ชุมชนและใชจัด

กิจกรรม 

 

พื้นท่ี คสล.ไมนอยกวา 

๒๓๘  ตารางเมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 
 

 

๑๓๕,๐๐๐ 
 

 

 

 

- 

 

- 
 

- พื้นท่ี คสล.ไมนอย

กวา ๒๓๘ ตาราง

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

เพือ่ใหมีพื้นท่ีใช

ประโยชนใชใน

ชุมชนและใชจัด

กิจกรรม 

กองชาง 

 

 

 

 



 

 

๑๔๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยรวมญาติ  

บานดอนเขือง 

(ตอจากโครงการเดิม) 

เพื่อใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร

ไปมาเดนิทางได 

สะดวกปลอดภัย 

 

ขนาดกวาง  ๓ เมตร 

ยาว  ๒๖ เมตร  

หนา ๐.๑๕  เมตร 

๔๔,๔๖๐ 

 

- - - 

 

- 

 

ขนาดกวาง  ๓ 

เมตร ยาว  ๒๖ 

เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอยสรางแปน ๑ 

บานสรางแปน  

(ตอจากโครงการเดิม) 

เพื่อใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร

ไปมาเดนิทางได 

สะดวกปลอดภัย 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๔๘๓ 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๒  กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๔๘๓ 

ตารางเมตร 

- ๒๘๐,๐๐๐ 

 

๒๘๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๑๖๑ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล. ๔๘๓ 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง 

๓ เมตร ยาว 

๑๖๑ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๔๘๓ 

ตารางเมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 

กองชาง 



 

 

๑๔๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 
๑๒ 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน 

คสล.ซอยโนนสรางหิน

ถึงปาชาดอนขาว 

บานสรางแปน  

(ตอจากโครงการเดิม)  

เพื่อใหประชาชน

ท่ีเดินทางสัญจร

ไปมาเดนิทางได 

สะดวกปลอดภัย 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๖๐๐ 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๖๐๐ 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๓ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๕๖๗ 

ตารางเมตร 

๓๔๘,๐๐๐ 

 

๓๔๘,๐๐๐ 

 

๓๓๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล. ๖๐๐ ตาราง

เมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล. ๖๐๐ ตาราง

เมตร 

ชวงท่ี ๓ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๑๘๙ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล. ๕๖๗ ตาราง

เมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 

กองชาง 



 

 

๑๔๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๓ โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยบางนา  

บานสรางแปน  

เพื่อใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไปมา

เดินทางได 

สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง ๓  เมตร 

ยาว  ๒๙ เมตร 

หนา ๐.๑๕  เมตร 

๔๙,๕๙๐ 

 

- - - 

 

- 

 

ขนาดกวาง  ๓ 

เมตร ยาว  ๒๙ 

เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 

กองชาง 

๑๔ โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยเชื่อมถนน

สรางแปน – ตาลโกน 

บานสรางแปน  

เพื่อใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป 

มาเดินทางได 

สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกวาง  ๓ เมตร 

ยาว  ๒๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕  เมตร

หรือพื้นท่ี คสล. 

๗๕๐ ตารางเมตร 

- ๔๒๗,๕๐๐ - - 

 

- 

 

ขนาดกวาง ๓ 

เมตร ยาว  

๒๕๐ เมตร หนา 

๐.๑๕  เมตรหรือ

พื้นท่ี คสล.๗๕๐ 

ตารางเมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 

กองชาง 

๑๕ โครงการเทลาน คสล. 

บริเวณจุดพักคอย  

โนนสรางหิน  

บานสรางแปน  

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนในการทํา

กิจกรรมรวมกัน 

 

ขนาดกวาง  ๑๖ 

เมตร ยาว  ๒๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร 

- - - - 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ขนาดกวาง  ๑๖ 

เมตร ยาว  ๒๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร 

ประชาชนไดใช

ประโยชนในการทํา

กิจกรรมรวมกัน 

กองชาง 



 

 

๑๕๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๖ โครงการกอสรางถนน 

คสล. ถนนเทพมงคล 

บานสรางดู  

(ตอจากโครงการเดิม)  

เพื่อใหประชาชนท่ี

เดินทางสัญจรไป

มาเดินทางได 

สะดวกปลอดภัย 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นท่ี คสล. ๙๐๐ 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๒๔๗ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 

๗๔๑ ตารางเมตร 

 

๕๒๒,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ - - 

 

- 

 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล. ๙๐๐ ตาราง

เมตร 

ชวงท่ี ๒ กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๒๔๗ 

เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้นท่ี 

คสล. ๗๔๑ ตาราง

เมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทางสัญจร

ไปมา 

กองชาง 

๑๗ โครงการเทลาน คสล. 

บริเวณพืน้ท่ีดอนปูตา 

บานสรางดู 

เพื่อใหประชาชนได

ใชประโยชนในการ

ทํากิจกรรมรวมกัน 

 

ขนาดพื้นท่ี คสล.  

ไมนอยกวา ๗๐๙ 

ตารางเมตร  

หนา ๐.๑๕  เมตร 

๔๒๕,๕๐๐ - - - 

 

- 

 

ขนาดพื้นท่ี คสล. 

ไมนอยกวา ๗๐๙ 

ตารางเมตร  

หนา ๐.๑๕  เมตร 

ประชาชนไดใช

ประโยชนในการทํา

กิจกรรมรวมกัน 

กองชาง 



 

 

๑๕๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๘ โครงการเสริมผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีตถนน

แยกสรางดู สรางแปน - 
ทล.๒๒ (ซอยโพธิ์ศรี ) 

บานสรางแปน 

 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนน สําหรบั

ใชในการคมนาคม

ไดสะดวก 

ปูแอสฟลทติก 

คอนกรีต พืน้ท่ีไมนอย

กวา ๑,๖๐๙  

ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔  

เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ปูแอสฟลทติก 

คอนกรีต พืน้ท่ีไม

นอยกวา ๑,๖๐๙ 

ตร.ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๐๔  เมตร 

ประชาชนมีถนน

เพื่อการสัญจรไป

มาสะดวกและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 

๑๙ โครงการเสริมผิวแอส

ฟลทติกคอนกรีต  

ถนนรอบบอตาโม  

บานดอนเขือง 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนนสําหรบัใช

ในการคมนาคมได

สะดวก 

ปูแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๐๔  

เมตร 

 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ปูแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๖๖๐ 

เมตรหนาเฉลี่ย 

๐.๐๔  เมตร 

 

ประชาชนมีถนน

เพื่อการสัญจรไป

มาสะดวกและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 



 

 

๑๕๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๐ โครงการวางทอ

ระบายน้ําคสล. 

พรอมบอพัก และ

ขยายผิวจราจร 

ถนนลูกรังซอยแจม

จันทร ชวงนานาย

โจมถึงลําหวยยาม  

บานสรางแปน 

(ตอจากโครงการเดิม) 

เพื่อให

ประชาชนมี

ระบบระบายน้ํา

ไหลสะดวกไม

ทวมขังท่ีนาและ

ขยายผิวจราจร

ใหเดินทาง

สะดวกข้ึน 

ชวงท่ี ๑ ขนาดทอระบายน้ํา คสล.ม

อก.ช้ัน ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร 

พรอมบอพัก คสล.ขนาดกวาง   

๑.๐๔x๑.๒๔ เมตร ยาว ๑๔๐  เมตร

ขยายผิวจราจรลูกรังขนาดกวาง  ๒ 

เมตร ยาว  ๑๔๐  เมตร 

ชวงท่ี ๒ ขนาดทอระบายน้ํา คสล.ม

อก.ช้ัน ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร 

พรอมบอพัก คสล.ขนาดกวาง   

๑.๐๔x๑.๒๔ เมตร ยาว ๑๔๐  เมตร

ขยายผิวจราจรลูกรังขนาดกวาง  ๒ 

เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 

ชวงท่ี ๓ ขนาดทอระบายน้ํา คสล.ม

อก.ช้ัน ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร 

พรอมบอพัก คสล.ขนาดกวาง   

๑.๐๔x๑.๒๔ เมตร ยาว ๘๐  เมตร

ขยายผิวจราจรลูกรังขนาดกวาง  ๒ 

เมตร ยาว ๘๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ - - ชวงท่ี ๑ ขนาดทอระบายน้ํา  

คสล.มอก.ช้ัน ๓ Ø ๐.๘๐ x 

๑.๐๐ เมตร พรอมบอพัก คสล.

ขนาดกวาง ๑.๐๔x๑.๒๔ เมตร 

ยาว ๑๔๐  เมตรขยายผิวจราจร

ลูกรังขนาดกวาง ๒ เมตร ยาว 

๑๔๐ เมตร 

ชวงท่ี ๒ ขนาดทอระบายน้ํา คส

ล.มอก.ช้ัน ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ 

เมตร พรอมบอพัก คสล.ขนาด

กวาง ๑.๐๔x๑.๒๔ เมตร ยาว 

๑๔๐  เมตรขยายผิวจราจรลูกรัง

ขนาดกวาง ๒ เมตร ยาว ๑๔๐ 

เมตรชวงท่ี ๓ ขนาดทอระบาย

น้ํา คสล.มอก.ช้ัน ๓ Ø ๐.๘๐ x 

๑.๐๐ เมตร พรอมบอพัก คสล.

ขนาดกวาง ๑.๐๔x๑.๒๔ เมตร 

ยาว ๘๐  เมตรขยายผิวจราจร

ลูกรังขนาดกวาง ๒ เมตร ยาว 

๘๐ เมตร 

การระบายน้ํา

ไหลสะดวกทําให

ไมเกิดน้ําทวมขัง

ในพืน้ท่ีนาของ

ประชาชน และ

การเดินทาง

สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 



 

 

๑๕๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๑ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ํา คสล.  

ถนนพรานพราว 

ถึงถนนประปา  

ชวงหอพักเฉลียว   

บานดอนเขือง 

เพื่อใหประชาชนมี

ระบบระบายน้ําไหล

สะดวกและไมเกิด

ภาวะน้าํทวมขังใน

ชุมชน 

กวาง  ๐.๓๐ เมตร 

ยาว  ๒๐๐  เมตร 

 ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 

- 

 

 

- - 

 

- ๒๖๐,๐๐๐ กวาง  ๐.๓๐ 

เมตร ยาว  ๒๐๐  

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๓๐ เมตร 

การระบาย 

น้ําสะดวกไมทวมขัง 

กองชาง 

 

๒๒ โครงการกอสรางราง

ระบาย คสล. ระบบ

ธนาคารน้ําใตดนิ  

ถนนสรางดู   ๒ 

บานสรางดู  

 

เพื่อระบายน้าํท่ีทวม

ขังบริเวณดังกลาว 

ขนาดกวาง ๐.๓๐ 

เมตร ยาว ๗๘ เมตร 

ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 

บอผันน้ําลงใตดิน 

ขนาด ๐.๓๐x๒.๐x๑.๐ 

เมตร จํานวน ๑๓ บอ 

- - ๑๓๑,๐๐๐ 
 

- - 

 

 

ประชาชนมีความ

พอใจ 

ไมมีน้ําทวมขัง

บริเวณดังกลาว 

กองชาง 

๒๓ 

 

 

โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก คสล.ถนน

สรางดู  ๖ เชือ่มรองน้าํ

สาธารณะ  

บานสรางดู  

เพื่อระบายน้าํท่ีทวม

ขังบริเวณดังกลาว 

 

 

วางทอระบายน้ํา คสล.

ขนาด ๐.๖๐x๑.๐ 

เมตร พรอมบอพัก 

คสล.ยาว ๖๒ เมตร 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑๖๒,๐๐๐ 
 

 

- 

 

 

ประชาชนมีความ

พอใจ 

 

 

ไมมีน้ําทวมขัง

บริเวณดังกลาว 

 

กองชาง 

 



 

 

๑๕๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๔ 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล.  

ระบบธนาคารน้าํใตดิน  

ถนนสรางดูซอย ๔ 

บานสรางดู  

(ตอจากโครงการเดิม) 

.เพื่อระบายน้าํท่ี

ทวมขังบริเวณ

ดังกลาว 

 

 

 

ขนาดกวาง ๐.๓๐ 

เมตร ยาว ๓๗๖ 

เมตร ลึก ๐.๓๐ 

เมตร บอพักทอ

ระบายน้ําลงดนิกวาง 

ขนาด ๐.๔๐x๒.๐x

๑.๐ เมตร  

จํานวน  ๖๒  บอ 

- 
 

 

- 

 

 

 

 

 

๓๑๕,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

ขนาดกวาง ๐.๓๐ 

เมตร ยาว ๓๗๖ 

เมตร ลึก ๐.๓๐ 

เมตร บอพักทอ

ระบายน้ําลงดนิ

กวาง ขนาด ๐.๔๐

x๒.๐x๑.๐ เมตร 

จํานวน ๖๒ บอ 

ไมมีน้ําทวมขัง

บริเวณดังกลาว 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

๒๕ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ํา คสล.  

ซอยราชพัฒนา  

บานดอนเขือง 
 

เพื่อการระบายน้ํา

ออกจากชุมชนไมให

เกิดน้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา กวาง 

๐.๓เมตร ยาว ๘๐ 

เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓ 

เมตร 

๑๓๐,๐๐๐ 

 

- - - - รางระบายน้ํา 

กวาง ๐.๓ เมตร 

ยาว ๘๐  เมตร  

ลึกเฉลี่ย ๐.๓ เมตร 

การระบายน้ําออก

จากชุมชนทําได

รวดเร็วข้ึน ไมเกิด

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

๒๖ โครงการกอสราง 

รางระบายน้ํา คสล.  

หนาอาคารชุมชน ๕  

บานดอนเขือง 

เพื่อการระบายน้ํา

ออกจากชุมชนไมให

เกิดน้ําทวมขัง 

รางระบายน้ํา ขนาด

กวาง  ๐.๓๐ เมตร 

ยาว ๖๔  เมตร  

ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 

๑๐๒,๔๐๐ - - - - รางระบายน้ํา 

ขนาดกวาง ๐.๓๐ 

เมตร ยาว ๖๔  

เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๓๐ เมตร 

การระบายน้ําออก

จากชุมชนทําได

รวดเร็วข้ึน ไมเกิด

น้ําทวมขัง 

กองชาง 



 

 

๑๕๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๗ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. ถนนขาง

โรงเรียนแวงพิทยาคม  

ดานทิศตะวันตก 

บานสรางดู 
 

เพื่อการระบายน้ํา

ออกจากชุมชนไมให

เกิดน้ําทวมขัง 

ชวงท่ี ๑ รางระบายน้ํา 

ขนาดกวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๕๐๐  

เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 

เมตร 

ชวงท่ี ๒ รางระบาย

น้ํา ขนาดกวาง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๒๕๐  

เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 

เมตร 

- - - ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๕๗๕,๐๐๐ ชวงท่ี ๑  ราง

ระบายน้ํา ขนาด

กวาง ๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๕๐๐  เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร 

ชวงท่ี  ๒  ราง

ระบายน้ํา ขนาด

กวาง ๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๒๕๐  เมตร 

ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร 

การระบายน้ําออก

จากชุมชนทําได

รวดเร็วข้ึน  

ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 

๒๘ โครงการกอสรางโดม 

อเนกประสงคบริเวณ 

ลานอาคารประชารวมใจ

ชุมชน  ๖ 

บานดอนเขือง 

 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีทําในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

กวาง ๑๐.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๔.๐๐  เมตร 

สูง  ๖.๐๐  เมตร 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวาง ๑๐.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๔.๐๐ เมตร 

สูง  ๖.๐๐  เมตร 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีทํากิจกรรม

และประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ 

กองชาง 



 

 

๑๕๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒๙ โครงการกอสราง 

โรงจอดรถบริเวณ

สํานักงานเทศบาล 

ตําบลดอนเขือง 

 

เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหประชาชน

ท่ีมารับบรกิาร 

กวาง  ๖.๐๐ เมตร 

ยาว  ๑๘.๐๐  เมตร 
- - - ๔๐๐,๐๐๐ - กวาง ๖.๐๐ เมตร 

ยาว  ๑๘.๐๐  

เมตร 

มีสถานท่ีจอดรถ

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจ 

กองชาง 

 

 

๓๐ โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงคเทศบาล 

ตําบลดอนเขือง 

เพื่อใชทํากิจกรรม

ตางๆ  เชนประชุม 

อบรม ฯลฯ 

ขนาดกวาง ๙  เมตร 

ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขนาดกวาง ๙  

เมตร ยาว 

๒๐.๐๐  เมตร 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีทําสําหรบั

กิจกรรมตางๆ 

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจ 

กองชาง 

 

 

๓๑ 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงซอมแซม

หองน้ําสํานักงานเทศบาล

ตําบลดอนเขือง   

เพื่อใหเกิดความ

สะอาดสวยงาม 

ผูมาใชบริการเกิด

ความพึงพอใจ 

หองน้ําภายในอาคาร

สํานักงานเทศบาล

ตําบลดอนเขือง 

 

 

 

๑๗๖,๐๐๐ 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

หองน้ําภายใน

อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบล

ดอนเขืองสะอาด

สวยงาม 

มีหองน้ําท่ีสะอาด

สวยงามพรอมใช

งาน บุคลากร

ภายในเทศบาลและ

ผูมารับบริการเกิด

ความพึงพอใจ 

กองชาง 



 

 

๑๕๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓๒ โครงการกอสรางกําแพง/

ปรับปรุงรัว้รอบอาคาร

ประชารวมใจ ชุมชน ๖ 

บานดอนเขือง(ตอจาก

โครงการเดิม) 

 

เพื่อปองกันทรัพยสิน

สูญหายและเปนการ

แบงพื้นท่ีชัดเจน 

ชวงท่ี ๑ ยาว ๓๖ 

เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร 

ชวงท่ี ๒ ยาว ๒๔ 

เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

- ชวงท่ี ๑ ยาว ๒๔ 

เมตร สูง ๑.๘๐ 

เมตร 

ชวงท่ี ๒ ยาว ๒๔ 

เมตร สูง ๑.๘๐ 

เมตร 

เพื่อเปนการปองกัน

ทรัพยสินสูญหาย 

กองชาง 

๓๓ โครงการขุดลอกเหมือง

สาธารณะ  

บานสรางแปน 

 

เพื่อการระบายน้ํา

ทวมพื้นท่ีการเกษตร

ไดรวดเรว็น้าํไมทวม

ขัง 

ขนาดกวาง  ๒  เมตร  

ยาว  ๖๘๐  เมตร 

ลึกเพิ่ม ๑.๐  เมตร   

 

- - - - ๑๗๐,๐๐๐ ขนาดกวาง  ๒ 

เมตร ยาว  ๖๘๐ 

เมตร ลึกเพิ่ม 

 ๑.๐  เมตร   

 

การระบายน้ําทวม 

พื้นท่ีการเกษตรได

รวดเร็วน้ําไมทวม

ขัง 

กองชาง 

๓๔ 

 

 

 

โครงการกอสราง 

ถนนลูกรังซอยฤกษงาม 

บานดอนเขือง 

 

เพื่อใหประชาชนมี

พื้นท่ีถนนสําหรบัใช

ในการคมนาคมได

สะดวก 

กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๒๔๕.๔๖ เมตร 

สูง  ๑  เมตร 

ผิวจราจรลูกรังหนา 

เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 

- 

 

 

 

๒๓๐,๐๐๐ 
 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

กวาง  ๖  เมตร  

ยาว ๒๔๕.๔๖ 

เมตร สูง  ๑ เมตร 

ผิวจราจรลูกรังหนา

เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

 

 

 

กองชาง 



 

 

๑๕๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสราง

ปรับปรุงตอเติมซอมแซม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอนเขือง

และศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวดัโพธิ์ชัย  

 

-เพื่อใหเกิดความ

แข็งแรง มันคง 

ปลอดภัย สวยงาม 

สะอาดนาอยู 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ท้ัง ๒ แหง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท้ัง ๒ แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีความแข็งแรง 

ม่ันคง ปลอดภัย 

สวยงามและ สะอาด

นาอยู 

กอง

การศึกษา 



 

 

๑๕๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงกําแพงรัว้ 

โรงฆาสัตว 

-เพื่อปองกันสัตว

ตาง ๆ  

-เพื่อใหโรงฆา

สัตวมีแนวเขต

ชัดเจน 

-ชวงท่ี ๑  ยาว ๗๗ 

เมตร   สูง ๑.๘๐ เมตร  

ชวงท่ี ๒  ยาว ๒๖ 

เมตร สูง ๑.๘๐  เมตร  

๓๐๘,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ - - - -ชวงท่ี  ๑  ยาว 

๗๗ เมตร   

สูง ๑.๘๐ เมตร  

ชวงท่ี ๒  ยาว  

๒๖ เมตร สูง ๑.๘๐  

เมตร 

-มีกําแพงปองกันสัตว

ตาง ๆ  

กอง 

สาธารณสุข 

๒ โครงการปรับปรุงอาคาร 

โรงฆาสัตว (โรงฆาววั) 

-เพื่อใหโรงฆา

สัตวไดตาม

มาตรฐานโรงฆา

สัตว 

-ปรับปรุงอาคาร 

-ปรับปรุงประตู 

- ติดมุงลวด 

ปรับปรุงตามรปูแบบท่ี

เทศบาลกําหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - - อาคารได

มาตรฐานตามท่ี

กําหนด 

-โรงฆาสัตวมีสะอาด

ปลอดภัย ม่ันคง 

 ตรงตามมาตรฐาน 

-ผูใชบรกิารเกิดความ

พึงพอใจ 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

๑๖๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ 

 

 

โครงการปรับปรุงรอง

ระบายน้ํา ภายในบริเวณ

โรงฆาสัตว 

-เพื่อไมใหเกิด

ปญหาเหตุรําคาญ 

เชน น้าํขัง กลิน่ 

แมลงวัน เปนตน 

-รองระบายน้ําภายใน

บริเวณโรงฆาสัตว 

ตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 
 

- ๓๐,๐๐๐ - - - -ปรบัปรุงรอง

ระบายน้ําเสีย

เปนไปตาม

รูปแบบท่ีกําหนด 

-มีการระบายน้ํา

เสียสะดวก สะอาด 

ไมกอใหเกิดเหตุ

รําคาญ 

กอง 

สาธารณสุข 

๔ 

 

 

 

โครงการขุดบอขยะ - เพื่อใหมีบอขยะ

เพียงพอกับปริมาณ

ขยะ 

- จํานวน  ๑  บอ  

ขนาดกวาง  ๑๔  

เมตร ยาว ๒๕  

เมตร ลึก  ๔  เมตร 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -มีบอขยะตามท่ี

กําหนด 

-มีบอขยะรองรับ

ปริมาณขยะอยาง

เพียงพอ 

กอง 

สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๖๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

           แผนงานการพาณิชย : งานโรงฆาสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

โครงการปรับปรุงซอมแซม

โรงฆาสัตวและโรงพัก 

สัตวส่ิงกอสรางอื่นๆ  

ภายในบริเวณโรงฆาสัตว 

เพื่อใหโรงฆาสัตว

ไดมาตรฐานและ

อํานวยความ

สะดวกแกผูมาใช

บริการ 

-สถานท่ีโรงฆาสัตว 

-สถานท่ีโรงพักสัตว 

-ประตูรั้วโรงฆาสัตว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โรงฆาสัตวมี

ความสะอาด 

-โรงฆาสัตว

ถูกตองตาม

มาตรฐาน 

-ผูใชบรกิารโรงฆาสัตว

มีความสะดวก 

-ผูใชบรกิารโรงฆาสัตว

เกิดความพึงพอใจ 

-โรงฆาสัตวมีความ

สะอาดปลอดภัยม่ันคง

ตรงตามมาตรฐาน 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

๑๖๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริการกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนค ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริการกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที  ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานสังคมสงเคราะห: งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการซอมแซม 

ท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน

ผูยากไรและผูดอยโอกาส 

เพื่อซอมแซมท่ี 

อยูอาศัย  ใหแก

ประชาชนผูยากไรและ

ผูดอยโอกาสไดมีท่ีอยู

อาศัยท่ีดีข้ึน 

ประชาชนผูยากไร

และดอยโอกาสในเขต

เทศบาลตําบลดอน

เขืองไดรับการ

ชวยเหลือ 

ดานท่ีอยูอาศัย 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 

ผูยากไรและ

ผูดอยโอกาส 

ประชาชนผูยากไร

และดอยโอกาสมี

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๑๖๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

     แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการแขงขัน

วิชาการ 

ในเด็กปฐมวัย 

-เพื่อเตรียมความพรอม

และเพิ่มทักษะความรู

ทางวิชาการ 

-เด็กในศูนยพฒันา

เด็กเล็กท้ัง  ๒  แหง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก   

๒  แหง 

-เด็กในศูนยพฒันา

เด็กเล็กไดรับการ

พัฒนาตามศักยภาพ 

มีผลประเมินการ

เรียนรูท่ีดีและนําผล

ประเมินไปใชในชั้น

เรียนท่ีสูงข้ึนไป 
 

กอง 

การศึกษา 

๒ โครงการคาราวาน 

เสริมสรางเด็ก 

-เพื่อสงเสริมการเรียนรู

นอกสถานท่ีของเด็ก 

-เด็กในศูนยพฒันา

เด็กเล็กท้ัง ๒ แหง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ 

ของเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

-เด็กไดรับ

ประสบการณใหม

จากการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ี 
 

กอง 

การศึกษา 

๓ โครงการวันแม

แหงชาติ 

-เพื่อสงเสริมใหเด็กได

ตระหนักถึงพระคุณแม

รวมท้ังไดแสดงความ

กตัญูตอแมและมอบใบ

ประกาศแกแมดีเดน 

-เด็กและแมของเด็ก

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ท้ัง ๒ แหง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กรอยละ  ๙๐ 

มีอารมณและ

สติปญญาด ี  

-เด็กไดตระหนักถึง

พระคุณแมรวมท้ังได

แสดงความกตัญู

ตอแมและมอบใบ

ประกาศแกแมดีเดน 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๖๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการจดังานวนัเด็ก

แหงชาติ 

-เพื่อสงเสริมสนับสนนุการ

จัดกิจกรรมวนัเด็กแหงชาติ 

-เด็กในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล 

-เด็กไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนใน

การทํากิจกรรม 

นันทนาการรวมกัน

และสรางโอกาสการ

เรียนรูใหกับเด็ก 

กอง 

การศึกษา 

๕ โครงการตนกลา 

กวีศิลป 

-เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดแสดงออกซ่ึง

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มีจินตนาการและเรียนรูใน

งานศิลปะ 

-เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม

โครงการ 

-เด็กและเยาวชนได

แสดงออกซ่ึง

ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคมี

จินตนาการ 

กอง 

การศึกษา 

๖ โครงการเสวนาให

ความรูพอแม ครู  

ผูดูแลเด็ก 

-เพื่อสงเสริมใหความรูใน

การเล้ียงดูเดก็ใหเดก็มี

พัฒนาการทางดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สงัคมและ

สติปญญาและสงเริมความ

อบอุนในครอบครวั 

-พอแม ผูปกครอง 

ครู/ผูดูแลเด็ก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  

๒ แหง 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม

โครงการ 

-พอแม ผูปกครอง 

ผูดูแลเด็ก ครพูี่เลี้ยง

ผูดูแลเด็ก มีทักษะใน

การในการดูแลเด็ก 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๖๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๗ โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 

-เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาปรบัปรุง

หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน  

-เด็กในศูนยพฒันาเด็ก

เล็กท้ัง ๒ แหง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูเขารวม

โครงการ 

 

-เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาปรบัปรุง

หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน  

กอง 

การศึกษา 

๘ โครงการสงเสริมความ

เขมแข็งกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชน 

-เพื่อจดัต้ังสภาเด็กและ

เยาวชนและเปดโอกาส

ใหเด็กไดทํากิจกรรม

รวมกัน และสราง

โอกาสแหงการเรียนรู

ใหกับเด็กและเยาวชน 

-เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -เด็กและ

เยาวชนในเขต

เทศบาล รอย

ละ ๘๐ 

 

-เด็กและเยาวชนไดรับ

การพัฒนาและเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

-เด็กและเยาวชนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน 

และสรางโอกาสแหง

การเรียนรู 

กอง 

การศึกษา 

๙ โครงการสงเสริมความ

เขมแขง็กิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชน(เงนิอุดหนุน

จากบานพกัเด็กและ

ครอบครัวจังหวัด

สกลนคร) 

-เพื่อจัดตั้งสภาเด็กและ

เยาวชนและเปดโอกาส

ใหเดก็ไดทํากิจกรรม

รวมกัน และสราง

โอกาสแหงการเรียนรู

ใหกับเดก็และเยาวชน 

-เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -เด็กและ

เยาวชนในเขต

เทศบาล รอย

ละ ๘๐ 

 

-เด็กและเยาวชนไดรับ

การพัฒนาและเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

-เด็กและเยาวชนไดรับ

การพัฒนาทกัษะดาน

ผูนํา 

กอง 

การศกึษา 



 

 

๑๖๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการปฐมนิเทศ

ผูปกครอง 

-เพื่อใหผูปกครอง

รับทราบ กฎ 

ระเบียบ และการ

ปฏิบัติของศูนย

อบรมเด็กกอน

เกณฑในวดัโพธิ์ชัย 

 

 

-ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวดัโพธิ์ชัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ 

ของผูปกครอง

เด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

-ผูปกครองไดทราบ

ถึงแนวทางการ

บริหารจัดการภายใน

ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวดัโพธิ์ชัย 

 

กอง 

การศึกษา 

๑๑ โครงการสนามเด็กเลน

สรางปญญา 

เพื่อดําเนินการ

สรางสนามเด็กเลน

สรางปญญา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอน

เขืองและศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑในวัด

โพธิช์ัย 

 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็ก ท้ัง ๒ 

ศูนย 

-เด็กในศูนยพฒันา

เด็กเล็กมีพัฒนาการ

สมบูรณตามวัยครบ

ท้ัง ๔ ดาน โดยผาน

การเลน 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๖๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการผลิตส่ือ

สรางสรรค 

-เพื่อใหครูมีส่ือการ

เรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับ

เนื้อหาสาระ

เก่ียวกับการจัด

ประสบการณใหกับ

เด็ก 

-ครู เด็กเล็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอน

เขืองและศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑในวัด

โพธิช์ัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

ครู ผูปกครอง 

-ครู ผูปกครองสามารถ

ผลิตส่ือเพื่อสงเสริม

พัฒนาการตางๆ ของ

เด็กได 

-มีส่ือท่ีหลากหลาย 

เพียงพอและทันสมัย 

กอง 

การศึกษา 

๑๓ โครงการบานรักการอาน เพื่อสงเสริมใหเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนไดศึกษา

คนควา หาความรู 

เพื่อใหมีนิสัยรัก 

การอาน 

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลดอน

เขือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

ตําบลดอนเขือง 

-เด็กเยาวชนและ

ประชาชนมีนิสัยรักการ

อาน รักการคนควา เกิด

การเรียน 

รูและการใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

กอง 

การศึกษา 

๑๔ โครงการจัดซื้อสื่อและ

เคร่ืองเลนเสริมพฒันา 

การเด็ก 

เพื่อใหศนูยพฒันา

เด็กเล็กไดมสีื่อและ

เคร่ืองเลนเสริม

พัฒนา 

การเด็กที่เหมาะสม  

ศูนยพฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอน

เขืองและศนูยอบรม

เด็กกอนเกณฑในวัด

โพธ์ิชัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐  

ของโครงการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเครื่อง

เลนทีเ่หมาะสมกับพัฒนาการ

เด็กและสะดวกในการ

ปฏิบัติงานและมีเครื่องเลน

เสริมพัฒนาการเด็ก 

กอง 

การศกึษา 



 

 

๑๖๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการการจดั

การศึกษาปฐมวัยแบบ 

New Normal 

-เพื่อใหเด็กเล็กได

ศึกษาและเรียนรู

การดําเนนิชีวิตแบบ

วิถีใหม  

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอน

เขืองและศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑในวัด

โพธิช์ัย 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็ก ท้ัง ๒ 

ศูนย 

-เด็กในศูนยพฒันา

เด็กเล็กสามารถ

นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

กอง 

การศึกษา 

๑๖ โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่น

ผานการเลน 

-เพื่อสงเสริม

พัฒนาการเด็กใน

การเรียนรูดวย

ตนเองผานการเลน 

 

-เด็กเล็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอน

เขืองและศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑในวัด

โพธิช์ัย 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็ก ท้ัง ๒ 

ศูนย 

-เด็กในศูนยพฒันา

เด็กเล็กมีพัฒนาการ

สมบูรณตามวัยครบ

ท้ัง ๔ ดาน โดยผาน

การเลน 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๖๙ 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสรมิคุณภาพชีวติที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน.ในเขตจังหวดัสกลนคร ที ่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขนั 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที ่ ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวยัเรยีนและประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการอาหาร

กลางวนั 

-เด็กเล็กได

รับประทานอาหารท่ี

มีประโยชนและมี

คุณคาทางโภชนาการ 

มีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงสมบูรณและ

เสริมสรางระเบียบ

วินัยของตนเองและ

สังคมในการ

รับประทานอาหาร 

 

-เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ท้ัง ๒ แหง 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  

รอยละ 

๑๐๐% 

-เด็กเล็กไดรบัประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน

และมีคุณคาทาง

โภชนาการ มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สมบูรณและเสริมสราง

ระเบียบวินัยของตนเอง

และสังคมในการ

รับประทานอาหาร 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๒ โครงการอาหาร

เสริม(นม) 

-เพื่อใหนกัเรียนไดรบั

ประทานอาหารเสริม

(นม) และมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สมบูรณ 

-นักเรียนระดับ

อนุบาลถึง

ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

ของโรงเรียนชุมชน

บานสรางดูดอนเขือง

และโรงเรียนบาน

สรางแปน 

-เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ 

แหง 

 

 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน

ไดรบัอาหาร

เสริมนม 

๑๐๐ %   

-นักเรียนไดรับ

อาหารเสริม(นม)ท่ีมี

ประโยชนและมี

คุณคาทาง

โภชนาการ มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สมบูรณ 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการสนับสนนุ

คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา 

-คาจัดการเรียนการ
สอน 

-คาคาอุปกรณการ

เรียน 

-คาเครื่องแบบเด็กเล็ก 

-คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

-คาหนังสือเรียน 

-เพื่อจายเปน

คาใชจาย เงิน

อุดหนนุสําหรบั

คาใชจายในการ

จัดการเรียนการสอน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เด็กเล็กทุกคนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

ท้ัง ๒ แหง 

-เด็กเล็กอายุ ๓ - ๕ 

ป ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ท้ัง ๒ แหง 

 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ เทศบาล

สามารถจาย

คาการจดัการ

เรียนการสอน

ของศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กไดรอยละ 

๑๐๐ตามท่ี

กฎหมาย

กําหนด  

-เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดรับการ

สนับสนนุคาใชจายใน

การจัดการศึกษา 

กอง

การศึกษา 



 

 

๑๗๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการอาหาร

กลางวัน 

(อุดหนุนสําหรับ

โรงเรียนชุมชน 

บานสรางดูดอนเขือง

และโรงเรียนบาน 

สรางแปน) 

-เพื่ออุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็

นักเรียนโรงเรียน

ชุมชนบานสรางดูดอน

เขืองและโรงเรียนบาน

สรางแปน 

ใหเดก็ไดรับประทาน

อาหารกลางวันที่มี

ประโยชนครบ  

๕ หมู 

 

-นักเรียนระดับ

อนุบาลถึง

ประถมศึกษาปที ่๖ 

ของโรงเรียนชุมชน

บานสรางดูดอนเขือง

และโรงเรียนบาน

สรางแปน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐  

เด็กใน 

โรงเรียน

ชุมชนบาน

สรางดูดอน

เขืองและ

โรงเรียนบาน

สรางแปน 

-นักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน

และมคีุณคาทาง

โภชนาการ มสีุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สมบูรณและเสริมสราง

ระเบียบวินัยของตนเอง

และสังคมในการ

รับประทานอาหาร 

กอง 

การศึกษา 

๕ โครงการสงเสริม

พัฒนาการดาน EQ 

IQ เด็กปฐมวัย 

-เพื่อใหเดก็และ

ผูปกครองมีความรู

และมแีนวทางเกีย่วกบั

การสงเสริม

พัฒนาการของเดก็ 

ทั้ง ๔ ดาน 

-เด็กและผูปกครอง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กศนูย

พัฒนาเดก็เล็ก 

เทศบาลตําบล

ดอนเขือง 

-เพื่อใหผูปกครองมี

ความรู มแีนวทาง

เกี่ยวกับการสงเสริม

พัฒนาการเด็กทั้ง ๔ 

ดาน 

กองการศึกษา 



 

 

๑๗๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการพัฒนาผู

ประกอบวชิาชพีครูท่ี

สังกัดศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

-เพื่อสงเสริมใหครู/

ผูดูแลเด็ก/บุคลากร

ทางการศึกษาไดรบั

การฝกอบรมตาม

ความเหมาะสมเพื่อ

เพิ่มทักษะในการ

จัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ 

 

-ครู/ผูดูแลเดก็/

บุคลากรทางการศึกษา 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ท้ัง ๒ แหงไดรับการ

ฝกอบรมมีทักษะในการ

จัดการเรียนการสอน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครู ศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็ก 

-ครู/ผูดูแลเดก็/

บุคลากรทางการ

ศึกษาไดพัฒนา

ความรูความสมารถ

ดานการจดั

การศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

กอง 

การศึกษา 

๗ โครงการหนูนอยวัยใส

ใสใจออกกําลังกาย  

(ฮูลาฮูป) 

-เพื่อสงเสริมใหเด็ก

รักการออกกําลังกาย

และมีสุขภาพแข็งแรง 

-ศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวดัโพธิ์ชัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กมี

สุขภาพ

รางกาย

แข็งแรง 

-เด็กรักการออก

กําลังกายและมี

สุขภาพแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการโรงเรียนสีขาว 

 

(อุดหนนุโรงเรียนชุมชน

บานสรางดูดอนเขือง) 

-เพื่อใหนกัเรียน

รูเทาทันและปฏิบัติ

ตนใหพนจากส่ิง

เสพติดและ

อบายมุขตางๆ 

 

 

-นักเรียนโรงเรียน

ชุมชนบานสรางดูดอน

เขือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

นักเรียน

โรงเรียนชุมชน

บานสรางดู

ดอนเขือง 

-นักเรียนรูเทาทัน

และปฏิบัติตนใหพน

จากส่ิงเสพติดและ

อบายมุขตางๆ 

กอง 

การศึกษา 

๙ 

 

โครงการสืบสานประเพณี

ไทยและประเพณีทองถิน่ 

 

(อุดหนนุโรงเรียนชุมชน

บานสรางดูดอนเขือง) 

-เพื่อใหนกัเรียน

รูจัก  อนรุักษ

ศิลปวฒันธรรม

ทองถิ่นใหคง 

อยูสืบไป 

นักเรียนโรงเรียน 

ชุมชนบานสรางดูดอน

เขือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

กลุมเปาหมาย 

นักเรียน

โรงเรียนชุมชน

บานสรางดู

ดอนเขือง 

เด็กนักเรียนอนุรักษ

ศิลปวฒันธรรม

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการโรงเรียนสีขาว 

 

(อุดหนนุโรงเรียนบาน 

สรางแปน) 

-เพื่อใหนกัเรียน

รูเทาทันและปฏิบัติ

ตนใหพนจากส่ิง

เสพติดและ

อบายมุขตางๆ 

 

 

นักเรียนโรงเรียนบาน

สรางแปน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย

นักเรียน

โรงเรียนบาน

สรางแปน 

 

นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม 

กอง 

การศึกษา 

 

 

๑๑ โครงการสืบสานประเพณี

ไทยและประเพณีทองถิน่ 

 

(อุดหนนุโรงเรียนบาน 

สรางแปน) 

-เพื่อใหนกัเรียน

รูจักอนรุักษ

ศิลปวฒันธรรม

ทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป 

 

นักเรียนโรงเรียนบาน

สรางแปน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

นักเรียน

โรงเรียนบาน

สรางแปน 

เด็กไดรูจักประเพณี

ไทยและประเพณี

ทองถิ่น 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร  ที ่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับมัธยมศึกษา  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการสรางเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

( อุดหนนุโรงเรียนแวง

พิทยาคม ) 

เพื่ออุดหนุนโครงการ

สรางเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

-เพื่อใหนกัเรียนไดฝก

ปฏิบัติตนในพุทธ

ศาสนา ปลูกฝงใหมี

ระเบียบวินัยในตนเอง 

นักเรียนโรงเรียนแวง

พิทยาคม 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กลุมเปาหมาย

นักเรียนโรงเรียน. 

แวงพิทยาคม 

-นักรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและมี

ระเบียบวินัยใน

ตนเอง 

กอง 

การศึกษา 

๑๓ โครงการยกระดบั

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา 

( อุดหนนุโรงเรียนแวง

พิทยาคม ) 

เพื่ออุดหนุนโครงการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียน 

นักเรียนโรงเรียนแวง

พิทยาคม 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กลุมเปาหมาย

นักเรียนโรงเรียน 

แวงพิทยาคม 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาและ

ความรูความสามารถ

ในการเรียน 

กอง 

การศึกษา 

๑๔ โครงการสถานศึกษา 

สีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 

( อุดหนนุโรงเรียนแวง

พิทยาคม ) 

เพื่อใหนักเรียนรูเทาทัน

และปฏิบัติตนใหพน

จากส่ิงเสพติดและ

อบายมุขตางๆ 

นักเรียนโรงเรียนแวง

พิทยาคม 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียน 

แวงพิทยาคม 

-นักเรียนรูเทาทัน

และปฏิบัติตนให

หางไกลจากยาเสพ

ติดและอบายมุข

ตางๆ 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.ในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขือง ที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

      แผนงานการศึกษา : งานระดับมัธยมศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๕ โครงการพัฒนาทักษะ

ดานดนตร ี

 

(อุดหนนุโรงเรียนแวง

พิทยาคม ) 

 

-เพื่อสงเสริมให

นักเรียนมีทักษะ

ดานดนตรีเพิ่ม 

มากข้ึน 

-นักเรียนโรงเรียนแวง

พิทยาคม 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียน. 

แวงพิทยาคม 

-นักเรียนไดรับการ

พัฒนาทักษะดาน

ดนตรีสากลและ

สามารถเลนดนตรี

ไดมากข้ึน 

กองการศึกษา 



 

 

๑๗๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการแขงขัน 

กีฬาระหวาง อปท. 

-เพื่อเปนการเชื่อม

ความสัมพันธระหวาง 

อปท. 

-พนักงานเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย

พนักงานใน

เทศบาลตําบล

ดอนเขือง 

-ทําใหพนักงาน

เทศบาลมีสุขภาพ

แข็งแรงสรางความ

สัมพันธอนัด ี

กอง 

การศึกษา 

๒ โครงการจดัซ้ือ

อุปกรณกีฬาสําหรับ

เยาวชนและ

ประชาชน 

 

-เพื่อสงเสริมใหเด็ก

เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไปในเขตเทศบาลได

ออกกําลังกาย 

-อุปกรณกีฬา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

ชุมชน ๑-๙ ใน

เขตชุมชน 

-ทําใหเด็ก เยาวชน

และประชาชน มี

สุขภาพแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

๓ โครงการแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธตาน 

ยาเสพติด     

 

-เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนเขารวม

แขงขันกีฬา เพื่อใหเด็ก

และเยาวชน  มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงและใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน. 

-เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ในเขต

เทศบาลตําบลดอน

เขือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน

ในเขตเทศบาล  

รอยละ ๗๐ 

ท่ีเขารวม

โครงการ 

 

-เด็ก เยาวชน 

ประชาชน มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงและ

ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๗๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการประเพณ ี

แหเทียนเขาพรรษา 

-เพื่อจดักิจกรรม

สงเสริมศาสนา 

หลอเทียนและ

ถวายเทียนพรรษา

ของประชาชนและ

หนวยงานตางๆ 

ในเขตเทศบาล 

-ประชาชน พนักงาน

เทศบาล หนวยงาน

ตางๆในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

-เปนการอนุรักษ 

ประเพณีทองถิน่อนั

ดีงาม-ประชาชน 

พนักงานเทศบาล

หนวยงานท่ี

เก่ียวของไดเขารวม

กิจกรรม 

กอง 

การศึกษา 

๕ โครงการวันวิสาขบูชา -เพื่อจดักิจกรรม

สงเสริมศาสนาและ

เขารวมขบวนแหท่ี

จังหวัดสกลนคร 

-ประชาชน พนักงาน

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

พนักงานเทศบาล

และประชาชนใน

เขตเทศบาล 

-เปนการ

บํารุงรักษาวัน

สําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

-ประชาชน 

พนักงานเทศบาล

หนวยงานท่ี

เก่ียวของไดเขารวม

กิจกรรม 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๘๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๒  การการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการประเพณ ี

ลอยกระทง 

-เพื่อเปนการให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรม

อนุรักษ สืบสาน

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

-ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

ประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ 

สืบสานประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

กอง 

การศึกษา 

๗ 

 

โครงการประเพณี

สงกรานต 

-เพื่อเปนการให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรม 

อนุรักษ สืบสาน

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

-ประชาชนในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

ประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ 

สืบสานประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๘๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ 

 

 

 

 

 

อุดหนนุโครงการบุญ 

ผะเหวดเทศนมหาชาติ 

 

(องคการบริหารสวน

ตําบลแวง) 

-เปนการสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวม

ในการอนรุักษสืบสาน

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่นและเพื่อ

แสดงออกถึงความ

สามัคคีโดยทุกภาคสวน

มีสวนรวมในกิจกรรม

ประเพณีทองถิน่ 

-ประชาชนในเขต

ตําบลแวงและพืน้ท่ี

ใกลเคียง 

๕๐,๐๐๐ 

 

(หมู ๑) 

๕๐,๐๐๐ 

 

(หมู ๒) 

๕๐,๐๐๐ 

 

(หมู ๓) 

- 

 
(หมู ๔) 

๕๐,๐๐๐ 

 

(หมู ๕) 

กลุมเปาหมาย

ประชาชนใน

เขตตําบลแวง

รอยละ ๘๐  

 

ประชาชนรวมสืบ

สานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

ประเพณีและ

วัฒนธรรมเกิด

ความรูสึกหวงแหน

ศิลปวฒันธรรม 

กอง 

การศึกษา 

๙ โครงการบุญผะเหวด 

เทศนมหาชาติ 

-เปนการสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวม

ในการอนรุักษสืบสาน

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

-ประชาชนในเขต

ตําบลแวงทุก

หมูบานเขารวม

กิจกรรม 

- 

 

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

(หมู ๔) 

- ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

-ประชาชนรวมสืบ

สานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่น 

 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๘๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการขอรบัการ

สนับสนนุงบประมาณ

กิจกรรมประกวดโคมบวั

บูชาประเภทตกแตง

รถยนต ขบวนแหและ

กิจกรรมประกวดโตะหมู

บูชาพระ เนื่องในงาน

เทศกาลสัปดาห 

วันวิสาขบูชา 

 

( อุดหนนุ อปท.ในเขต 

อ.สวางแดนดนิ ) 

 

 

-อุดหนุน อปท.  

ท่ีเปนเจาภาพในการ 

จัดโครงการดังกลาว 

- สวนราชการ /

เอกชน  ประชาชน

ท่ัวไปรวมสงเสริม

และอนุรักษไวซ่ึง

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี เนือ่งใน

วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

สวนราชการ 

หนวยงาน 

อปท.

ภาคเอกชน 

ประชาชนท่ัวไป  

สวนราชการ

หนวยงาน อปท. 

และพุทธศาสนิก 

ชนไดตระหนักและ

เห็นความสําคัญ 

ของการอนุรักษ

ศิลปวฒันธรรม 

อันดีงาม 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๘๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการ “สักการะ

หลวงพอองคดํา งามล้ํา

ประเพณ ีชมของดีเมือง

สวางแดนดนิ ”  

 

( อุดหนนุสภาวัฒนธรรม

อําเภอสวางฯ )  
 

เพื่ออุดหนุนสภา

วัฒนธรรม อําเภอ

สวางแดนดนิเพื่อให

ชาวอาํเภอสวางแดน

ดิน ไดมีงานประเพณีท่ี

เปนศูนยรวมจิตใจและ

ยึดเหนี่ยวของ

ประชาชนชาวอาํเภอ

สวางฯอดุหนนุ สภา

วัฒนธรรม อําเภอ

สวางแดนดนิ 

 

ประชาชนในเขตตําบล

แวง ทุกหมูบานเขา

รวมกิจกรรม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมเปาหมาย 

สวนราชการ 

หนวยงาน 

อปท.

ภาคเอกชน 

ประชาชนท่ัวไป  

-เพื่อใหชาวอาํเภอ

สวางแดนดนิ ไดมี

งานประเพณีท่ีเปน

ศูนยรวมจิตใจและยึด

เหนี่ยวของประชาชน

ชาวอาํเภอสวางฯ 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๘๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่  ๒ การการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการประเพณ ี

บุญบั้งไฟ 

เพื่อเปนการให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรม 

อนุรักษ สืบสาน

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

ขบวนแหบั้งไฟของ 

ชุมชนในเขตเทศบาล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุมเปา 

หมาย 

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

 

ประชาชนมีสวนรวมใน

การอนุรักษ สืบสาน

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

กอง 

การศึกษา 



 

 

๑๘๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  แผนงานสาธารณสุข : งานโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคเอดส 

เพื่อใหความรูแก 

ประชาชนและเยาวชน 

เก่ียวกับการปองกัน 

โรคเอดส 

จัดอบรมใหความรู 

แกประชาชนและ

เยาวชน 

ในเขตเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชน  

เยาวชนเขา 

รวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ ๖๐ 

 

ประชาชนและ

เยาวชนไดรับความรู

เก่ียวกับ 

โรคเอดส 

กอง

สาธารณสุข 

 

๒ โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

(อุดหนนุ สภ.แวง) 

เพื่อใหนักเรียนและ

ประชาชนรูจักพิษภัย

และหางไกลจากยา

เสพติด 

 

-นักเรียนโรงเรียน

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลดอนเขือง 

-ประชาชนท่ัวไป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปองกันการแพร

ระบาดยาเสพติด 

ผูเขาอบรมไมเขาไป

ยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

สํานักปลัด 



 

 

๑๘๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอ  เชน 

โรคไขเลือดออก  

อุจจาระรวง   

ไขหวัดใหญ  

โรคอุบัติใหม ฯลฯ 

 

เพื่อปองกันและควบคุม 

โรคติดตอ โรคอบุัติ

ใหมในเขตเทศบาล 

-ออกรณรงค

ประชาสัมพันธ 

ใหความรูเก่ียวกับ

โรคติดตอ โรคอบุัติ

ใหมในพืน้ท่ี 

-จัดกิจกรรมปองกัน

และควบคุมโรค 
 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ อสม. 

ประชาชน 

เขารวม

กิจกรรมไมนอย

กวา รอยละ 

๖๐ 

สามารถปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 

โรคอุบัติใหม ได 

กอง

สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการควบคุมและ

ปองกันโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙   

-เพื่อปองกันและ

ควบคุม 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙  ในเขต 

เทศบาล 

-ออกรณรงค

ประชาสัมพันธ 

ใหความรูเก่ียวกับโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙  

-จัดกิจกรรมปองกัน

และควบคุมโรค 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไมพบผูปวย

ดวยโรค

ดังกลาวระบาด

ตอตอในเขต

พื้นท่ี 

สามารถปองกันและ

ควบคุม 

โรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา ๒๐๑๙ 

 ในพืน้ท่ี 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๘๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารยพลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิง พลอากาศเอก

หญิง สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนาร ี
 

-เพื่อปองกันและ

ควบคุมโรคพษิ

สุนัขบาในเขต

เทศบาล 

 

 

ออกรณรงค 

ประชาสัมพันธและ 

ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ สุนัขและแมวใน

เขตเทศบาล

ไดรบัการฉีด 

วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา 

ครบ ๑๐๐% 

สามารถปองกัน 

และควบคุมโรค 

พิษสุนัขบาได 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๔ การสํารวจขอมูลจํานวน 

สัตวและข้ึนทะเบียนสัตว 

ตามโครงการสัตวปลอด 

โรค คนปลอดภัย  

จากโรคพษิสุนัขบา 
 

เพื่อสํารวจสัตว

ท้ังท่ีมีเจาของ

และไมมีเจาของ 

สุนัขและแมวในพื้น 

ท่ีเทศบาลตําบล 

ดอนเขือง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จํานวนการ

สํารวจสุนัขและ

แมวท้ังท่ีมีเจา

ของและไมมี 

เจาของ  

มีการสํารวจและ 

ข้ึนทะเบียนสุนัขและ

แมวไดครอบคลุม 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 



 

 

๑๘๘ 

 

ก.ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ 

 

โครงการทําหมัน 

สุนัข-แมว 
 

-เพื่อควบคุมจํานวน

ประชากรสุนัข-แมว 

-เพื่อลดความเส่ียงการ

เกิดโรคพษิสุนัขบา 
 

ใหบริการทําหมันสุนัข

และแมวในเขตพื้นท่ี

เทศบาล ๑ ครั้ง/ป 

 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ -จํานวนสุนัขและ

แมวไดรบับริการทํา

หมัน 

-ลดจํานวน

ประชากรสุนัขและ

แมว 

 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพ 

ในชุมชน 

- เพื่อใหผูนาํดาน

สุขภาพไดรับความรู

สามารถนําไปถายทอด

ความรูตอได 

กรรมการหมูบาน/

ชุมชนผูนําชุมชน/

หมูบาน อสม.,อผส. 

ฯลฯ  ในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูทําหนาท่ีดูแล

สุขภาพ ในชุมชน

ไดรบัความรูความ

เขาใจนําไปสูการ

ปฏิบัติได 
 

ผูทําหนาท่ีดูแล

สุขภาพในชุมชนมี

ความรูพัฒนางาน

สาธารณสุขในเขต

เทศบาล 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๗ 

 

โครงการอาหาร

ปลอดภัย 

-เพื่อใหประชาชนได

บริโภคอาหารท่ีสะอาด

ปลอดภัย 

รานอาหาร หาบเร 

แผงลอยเขารวม

โครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -การมีสวนรวมของ

ผูประกอบอาหาร 

- รานอาหาร หาบ

เร แผงลอยได

มาตรฐาน 

-ประชาชนได

บริโภคอาหารท่ี

สะอาดปลอดภัย 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๘๙ 

 

ก.ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการอบรมหลักสูตร

การสุขาภิบาลอาหาร

สําหรับผูประกอบกิจการ

และผูสัมผัสอาหาร 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู

ประกอบกิจการและผู

สัมผัสอาหารปฏิบัติงาน

ไดถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร 

-ผูบริโภคไดรับบริการท่ี

สะอาด ปลอดภัย 

ผูประกอบกิจการ

และผูสัมผัสอาหาร 

ในเขตเทศบาลตําบล

ดอนเขือง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูประกอบกิจการ

และผูสัมผัส

อาหารผานการ

อบรมตาม

หลักสูตร 

-ประชาชนไดบริโภค

อาหารท่ีสะอาด

ปลอดภัย 

กอง

สาธารณสุขฯ 

๙ โครงการดูแลระยะยาว 

สําหรับผูสูงอายุท่ีมี 

ภาวะพึ่งพิง 

-ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิงไดเขาถึงการ

บริการดานสาธารณสุข 

-จางบุคลากรดาน 

การดูแลผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง 

(นักบริบาล) 

จํานวน ๒ ราย 

 

๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ -มีนักบริบาล 

จํานวน  ๒  ราย 

-ผูสูงอายุท่ีมี 

ภาวะพึ่งพิง ได

รับการบริการ

ดานสาธารณสุข 

ไมนอยกวา ๘ 

คน 

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ 

พึ่งพิงในเขตเทศบาล

ตําบลดอนเขืองไดรับ

การดูแล และ

บริการดาน

สาธารณสุข 

เพิ่มข้ึน 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๑ 
บานสรางแปน 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๒ 
บานสรางแปน 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๓ 
บานสรางแปน 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 
 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๔ 
บานสรางแปน 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๕ 
บานดอนเขือง 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอดุหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๖ 
บานดอนเขือง 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๗ 
บานสรางดู 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๘ 
บานสรางดู 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ) 

 
 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ 
 
 
 

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก 
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
-โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
-โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน 
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
-โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 
-โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) 
-โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

- เพ่ือสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
- เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
คนในชุมชน 
 

ชุมชน ๙ 
บานสรางดู 

20,๐๐0 20,000 20,000 20,000 20,000 -ดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริ
เพ่ือแกไขปญหา
ในชุมชน ๓ 
โครงการ 
-ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

- ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
-ผูไดรับบริการมี
สุขภาพรางกายท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 

 

๑๙๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๓  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    แผนงานสังคมสงเคราะห   : งานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห   

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวาจะไดรบั 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

 ๑ เบี้ยยังชีพใหกับ 

ผูติดเชื้อผูปวย

เอดส  

เพื่อชวยเหลอืผูปวย

ใหสามารถมีชีวิต

อยูไดดวยตนเอง 

ผูปวยและผูติดเชื้อ 

เอดสในเขตพื้นท่ี

เทศบาลตําบล 

ดอนเขือง 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐  ผูปวยไดรับการดูแล

และทําการรักษา/อยู

ในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

สํานักปลัดฯ 

๒ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุให

มีการดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

ผูสูงอายุในเขตพื้นท่ี

เทศบาลตําบลดอน

เขือง 

๖,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ผูมีสิทธิไดรับ

เงินชวยเหลอื

รอยละ ๑๐๐ 

ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนหลังจาก

ไดรบัเบี้ยยังชีพ 

สํานักปลัดฯ 

๓ เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูพิการให

มีการดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

ผูพิการในเขตพื้นท่ี

เทศบาลตําบลดอน

เขือง 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ผูมีสิทธิไดรับ

เงินชวยเหลอื

รอยละ ๑๐๐ 

ผูพิการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึนหลังจากไดรับ

เบี้ยยังชีพ 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๐๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๓  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการอบรมและศึกษา 

ดูงานของคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน  พนักงานจาง   

ผูนําชุมชน  

คณะกรรมการชุมชน   

อสม. และประชาชน 

เพื่ออบรมโครงการ

อบรมและศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน  พนักงานจาง 

ผูนําชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 

 อสม. และประชาชน 

จัดอบรมและ 

ศึกษาดูงาน  

 ๑  ครั้ง/ป 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม

โครงการ 

ผูเขารวม โครงการ

สามารถนําความรูท่ี

ไดมาพัฒนาหมูบาน / 

ชุมชน มีความเขมแข็ง

มากข้ึน 

สํานักปลัด 

๒ 

 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 

(ชราบาลศึกษา) 

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

ไดรบัการเรียนรูตลอด

ชีวิต  และมีกิจกรรม

รวมกันตามศักยภาพ

ของผูสูงอายุ 

 

ผูสูงอายุไดมา

พบปะพดูคุยกัน

และทํากิจกรรม

รวมกัน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลท่ี

เขารวม

โครงการ 

 

ผูสูงอายุไดมาพบ 

ปะพดูคุยกันและทํา

กิจกรรมรวมกัน 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๐๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๓   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๓  ดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

           แผนงานการพาณิชย : งานตลาดสด 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ 

 

โครงการตลาดดีมี

มาตรฐาน 

-เพื่อใหความรูแก

ผูประกอบการใน

ตลาด 

-เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงตลาดใหมี

มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

-ตลาด  ๑ แหง 

-ผูประกอบการในตลาด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน

ตลาดท่ีกําหนด 

-ตลาดไดมาตรฐาน กอง 

สาธารณสุขฯ 

๒ 

 

 

 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมตลาด

ส่ิงกอสรางอื่นๆ  

ภายในบริเวณตลาดสด 

-เพื่อใหตลาดได

มาตรฐานและ

อํานวยความ

สะดวกแกผูมาใช

บริการ 

- อาคารตลาด 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -สถานท่ีมีความ

สะอาด 

-สถานท่ีตาม

เกณฑมาตรฐาน 

-ตลาดมีความสะดวก 

-ผูบริโภคเกิดความ

พึงพอใจ 

-ตลาดสะอาด

ปลอดภัยม่ันคงตรง

ตามมาตรฐาน 

กอง 

สาธารณสุขฯ 



 

 

๒๐๒ 

 

ก.ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๔  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

   แผนงานเคหะและชุมชน : งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจดัการขยะ

ชุมชนอยางย่ังยืน 

เพื่อคัดแยกขยะและ 

ลดปริมาณขยะ

ภายในชุมชน 

รณรงคคัดแยกขยะ 

ต้ังแตตนทางเพื่อลด 

ปริมาณขยะ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน 

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 

รอยละ ๖๐ 
 

มีการคัดแยกขยะ

และปริมาณขยะ

ลดลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

๒ โครงการเทศบาล

ตําบลดอนเขือง 

หนาบานนามอง 

เพื่อพัฒนาพืน้ท่ีเขต 

เทศบาลใหสะอาด

เปนระเบียบ 

พัฒนาทําความสะอาด 

ในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน 

เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 

รอยละ  ๖๐ 
 

พื้นท่ีเขตเทศบาลมี

ความสะอาดเปน 

ระเบียบ 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

๓ โครงการปรับปรุง

สถานท่ีท้ิงขยะ 

เพื่อฝงกลบขยะมูล 

ฝอยและปรบัปรุงภูมิ 

ทัศนโดยรอบ 

-ฝงกลบขยะมูลฝอย ท่ี

บอท้ิงขยะเทศบาล 

-ปรับปรุงถนนในบอขยะ 

 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ฝงกลบขยะ 

มูลฝอย   

ปละ ๑-๒ ครั้ง 

-สถานท่ีกําจดั

สะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอย 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 



 

 

๒๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๔  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

   แผนงานเคหะและชุมชน : งานบําบัดนํ้าเสีย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการจดัการ 

น้ําเสียในชุมชน 

เพื่อจัดการน้าํเสีย

จากครัวเรอืน 

ชุมชน ๑ – ๙ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีระบบการ

จัดการน้ําเสีย 

-ไมเกิดมลพษิ 

ทางน้ํา 

-ไมเกิดเหตุรําคาญ 

 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

๒ โครงการคลอง 

สวยน้ําใส 

เพื่อดูแลรักษาหวย 

หนอง คู คลอง 

สะอาดสวยงาม 

หวย หนอง คู คลอง

ในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หวย หนอง คู คลอง

ในเขตเทศบาลไมมี

วัชพชืผักตบชวา  

หวย หนอง คู 

คลองในเขต

เทศบาลมีความ

สะอาด 

กอง 

สาธารณสุขฯ 



 

 

๒๐๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบรูณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๔  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

             แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการปองกันและ

แกไขสถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก  

PM ๒.๕ 

เพื่อปองกันสุขภาพของ

ประชาชนจากอันตราย

ของฝุนละอองขนาดไม

เกิน ๒.๕ ไมครอน 

 (PM ๒.๕) 

ชุมชน ๑ – ๙ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -ไมพบปญหา

ส่ิงแวดลอม 

-ประชาชนไม

เจ็บปวยจากฝุน 

PM๒.๕ 

-ประชาชนมีความ

เปนอยูท่ีดี ไมมีโรคท่ี

เกิดจากฝุน PM 

๒.๕ 

-อาศัยอยูใน

ส่ิงแวดลอมท่ีด ี

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

- เพื่ออนุรักษพนัธุกรรม

พืชในทองถิ่นและอนุรักษ 

พันธุพืชท่ีใกลสูญพนัธ 

- เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปา

ไมและส่ิงแวดลอมใหคง

อยูในสภาพสมบูรณ 

-ชุมชน ๑ – ๙  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ชุมชนท้ัง ๙ 

ชุมชนเขามา 

มีสวนรวม 

อนุรักษ 

ทรัพยากร 

ทองถิ่น 

-มีการอนุรักษ 

ปลูกขยายพนัธุ 

รักษา

พันธุกรรมพชืท่ี

สําคัญ  

-เกิดการรวมกลุมทํา 

กิจกรรมตามแนว 

พระราชดํารฯิ  

-มีการดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในปาชุมชน ลดการ 

คุกคาม การสูญเสีย 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

กอง 

สาธารณสุขฯ 



 

 

๒๐๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร ที่   ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๔  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

             แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการรักษโลกรักษ

ส่ิงแวดลอม 

เพื่อเปนการปลูก

จิตสํานึกและเปนการ

สงเสริมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ลดฝุน  

ลดโลกรอน 

จัดกิจกรรมปลูก

ตนไมเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวใหกับชุมชนใน

เขตเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พื้นท่ีสีเขียวใน

สถานท่ี

สาธารณะ

เพิ่มข้ึน 

มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน

สภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการพัฒนา 

คุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 
 

เพื่อใหประชาชนมีวิถีการ

ดําเนนิชวีิตท่ีปลอดภัยตอ

ส่ิงแวดลอม 

ใหความรูประชาชน 

ชุมชน ๑ – ๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอย

ละ ๘๐ 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีด ี

กอง 

สาธารณสุขฯ 

๕ โครงการสงเสริมการ

บริหารจัดการกาซ 

เรือนกระจก 

-เพื่อพัฒนาแนวทางการ

ลดการปลอยกาซเรือน

กระจก 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรให

สามารถจัดทําขอมูลการ

ปลอยกาซเรือนกระจก

ภายในองคกร 

-จัดอบรมใหความรู

แกบุคลากร 

-ดําเนินกิจกรรม

คํานวณ Carbon 

Footprint 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ 

ของบุคลากรท่ี

มีสวนรวมใน

การลดการ

ปลอยกาซเรือน

กระจก 

-มีแนวทางในการ

ดําเนนิงานลดการ

ปลอยกาซเรือน

กระจก 

-บุคลากรสามารถ

จัดทําขอมูลการ

ปลอยกาซเรือน

กระจก 

กอง 

สาธารณสุขฯ 



 

 

๒๐๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการขอรบัการ

สนับสนนุการจัด 

งานรฐัพธิ ี
 

( อุดหนนุเทศบาล-
ตําบลสวางแดนดนิ ) 

เพื่ออุดหนุนโครงการ

ขอรับการสนับสนุนการ

จัดงานรัฐพิธีเทศบาล

ตําบลสวางแดนดนิ 

อุดหนนุงบประมาณ 

ใหแก  เทศบาล

ตําบลสวางแดนดนิ 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ประชาชนทุกภาค

สวนเขารวม

กิจกรรมดังกลาว 

ประชาชนทุกภาค

สวนเขารวม

กิจกรรมและ

แสดงออกถึง 

ความจงรักภักด ี

 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการศูนย

ปฏิบัตกิารรวมใน 

การชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

(อุดหนุนองคการ

บริหารสวนตําบล

สวางแดนดิน ) 

- เพื่ออุดหนุนองคการ

บริหารสวนตําบลสวาง

แดนดนิโครงการศูนย

ปฏิบัตกิารรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครอง สวน

ทองถ่ิน  

เพื่อเปนศูนยกลาง 

ในการประสานงานของ 

อปท.ในขณะที่เกดิ 

ภัยตางๆ  

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกแหงในเขต

อําเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

ไดใชสถานที่ศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ของ อปท.เปนศูนย

ปฏิบัติการในการแกไข

ปญหาในการชวยเหลือ

ประชาชน 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ทุกแหงในเขต   

อําเภอสวาง 

แดนดนิ  

จังหวัดสกลนคร  

เพื่อเปนศูนยกลาง

ในการประสานงาน

ของ อปท.ที่จะแกไข

ปญหาอุปสรรค

ในขณะ 

ที่เกิดภัยตางๆ 

อปท.ในเขตอําเภอ

สวางแดนดินมี

แหลงขอมูลที่

ทันสมยัและทัน 

ตอเหตกุารณ  

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๐๗ 

 

ก.ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการรวมน้าํใจ 

ตานภัยยามยาก   
 

 

( อุดหนนุก่ิงกาชาด

อําเภอสวางแดนดนิ ) 

 

-เพื่อใหประชาชนในพืน้ท่ี

ไดรบัความชวยเหลือ

ทันทวงที 

-เพื่อสนบัสนนุกิจการ

ชวยเหลือผูประสบภัย

ยามยากของก่ิงกาชาด

อําเภอสวางแดนดนิและ

เหลากาชาดจังหวดั

สกลนคร 

-เพื่อสรางเสริมกําลังใจ

ใหกับผูประสบภัย  

ผูยากไร  ผูดอยโอกาส  

ผูพิการ ผูปวยติดบาน/

ติดเตียง และผูมีปญหา

ทางสังคม ฯลฯ 
 

ผูประสบภัย ผูยากไร  

ผูดอยโอกาส ผูพิการ  

ผูปวยติดบาน/ติดเตียง

และผูมีปญหาทาง

สังคมฯลฯ  

ในพืน้ท่ีอําเภอ 

สวางแดนดนิซ่ึงคนพบ

ในชุมชนหรือไดรบั

รายงานจากผูนาํชุมชน

หรือผูประสบภัยรองขอ

ไดรบัการชวยเหลือ

บรรเทาความเดือด 

รอนเบื้องตนไดอยาง

ครอบคลุมทุกครวัเรือน 
 

 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผูประสบภัย    

ผูยากไร

ผูดอยโอกาส   

ผูพิการผูปวยติด

บาน/ติดเตียง 

และผูมีปญหาทาง

สังคม ฯลฯ  

ในพืน้ท่ีอําเภอ 

สวางแดนดนิ 

ประชาชนผูประสบภัย  

ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

ผูพิการ ผูปวยติดบาน/

ติดเตียง และผูมี

ปญหาทางสังคม   

มีอุปกรณเครือ่งใช 

พอแกการดํารงชีวิต  

การประกอบอาชีพ  

สามารถดูแลตนเองได  

และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัดฯ 

 

 



 

 

๒๐๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   ๕   การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการอบรม

พัฒนาบุคลากร

เทศบาลตําบล 

ดอนเขือง 

เพื่อพัฒนาบุคลากร

เทศบาลใหมีความรู

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดและ

ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

 

จัดอบรมและศึกษา 

ดูงาน  ๑  ครั้ง/ป 

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงาน ลูกจาง  

พนักงานจางเทศบาล

ตําบลดอนเขืองทุก

คน  

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม

โครงการ 

ขาราชการ

การเมือง และ

พนักงานเขาใจ

บทบาทหนาท่ีและ

มีความรูในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ข้ึนเกิดขวัญกําลังใจ

ในการปฏบิัติงาน 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๐๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการจดัทํา

แผนพัฒนาทองถิน่ 
เพ่ือประชุมประชาคม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  รวมกับประชุม
ประชาคมทองถิ่น  สวน
ราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวของ  แจงแนวทาง
พัฒนาทองถิ่น  รับทราบ
ปญหา ความตองการ  
ประเด็น  การพัฒนาและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจน
ความชวยเหลือทางวิชาการ  
และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือการ

ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน   

-คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลดอน

เขือง   

-สัดสวนประชาคม

ทองถิ่น 

- คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลดอนเขือ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลรบัทราบ
ปญหา ความ
ตองการ  ประเด็น  
การพัฒนาและ
ประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจน
ความชวยเหลือ
ทางวิชาการ  และ
แนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือ
นํามากําหนดแนว
ทางการจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน    

เทศบาลตาํบลดอน
เขือง มีแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงท่ีมาจาก
ปญหาความตองความ
จําเปนของประชาชน
และทุกภาคสวน มี
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
นําไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหาความเดือนรอน
ของประชาชนไดรับ
การแกไขเกิด
ประโยชนสุขแก
ประชาชน 
 

สํานักปลัด 



 

 

๒๑๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการเตรียมการ 

รับเสด็จฯและงาน 

รัฐพธิีตางๆ  

 

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบนั

พระมหากษัตริย 

 

ขาราชการประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

แสดงความจงรักภักดี

ประชาชนสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณและ

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ขาราชการและ

ประชาชนไดรวม

แสดงความ

จงรักภักด ี

 

ขาราชการประชาชน

เขารวมกิจกรรมและ

แสดงความ

จงรักภักดีประชาชน

สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณและความ

จงรักภักดีตอสถาบนั

พระมหากษัตริย 

 

สํานักปลัดฯ 

๗ 

 

โครงการปกปองสถาบัน

สําคญั 

ของชาต ิ

เพื่อใหขาราชการ

ประชาชนทั่วไปตระหนกั

ถึงความสําคญัของชาต ิ 

สงเสริมการสราง

ปรองดองและ

สมานฉนัทของคนใน

ชาติและมีจิตอาสา 

 

ทุกภาคสวน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ทุกภาคสวนตระหนกั

ถึงความสําคญัของ

ชาติ    

 

ทุกภาคสวนเกิด 

ความรักชาตแิละ

ปกปองสถาบัน 

 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๑๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๘ โครงการอบรมให

ความรูดานระเบียบ  

กฎหมายทองถิ่น 

สําหรับผูบริหาร

ทองถิ่นสมาชิกสภา

ทองถิ่น  พนักงาน

สวนทองถิน่ และ

พนักงานจาง 

 เพื่อใหผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลดอนเขือง พนักงาน

ทองถิ่น และพนักงาน

จาง เพิ่มพูนความรูความ

เขาใจระเบียบตางๆ   

 ผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลดอน

เขือง พนักงานทองถิน่ 

และพนักงานจาง

เทศบาลตําบลดอน

เขือง   

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบล

ดอนเขือง พนักงาน

ทองถิ่น และ

พนักงานจาง

เทศบาลตําบลดอน

เขือง 

 

 ผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาลตําบล

ดอนเขือง และ

พนักงานเทศบาลได

เพิ่มพูนความรูความ

เขาใจระเบียบ 

  

 

 

สํานักปลัดฯ 

 



 

 

๒๑๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการเทศบาล

เคลื่อนท่ีพบประชาชน   

เพื่อเปนการบริการ

เชิงรุก เทศบาล

ออกไปใหบริการ

รับทราบปญหา

ความตองการของ

ประชาชน เปนการ

สรางความสัมพัน

อันดีงามระหวาง

เทศบาลกับพี่นอง

ประชาชนและ 

เพื่อเปนการ  

บูรณาการรวมกัน

ระหวางเทศบาล

และหนวยงานอื่น 

 

๑  ครั้ง/ป 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง 

ผูบริหารทองถิน่ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สวนราชการในเขต

และ 

พี่นองประชาชนใน

เขตเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ

รอยละ  ๘๐ 

ประชาชนมี

ความรูสึกท่ีดีตอ

เทศบาลและเกิด

ความพึงพอใจตอ

การใหบริการ

รวมถึงขอมูล

ขาวสารตางๆของ

ทางเทศบาล 

สํานักปลดัฯ 



 

 

๒๑๓ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๐ โครงการเลอืกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่น 

และนายกเทศมนตรี

ตําบลดอนเขือง  

เพื่อใหเปนไปตาม

บทบัญญัติของ

กฎหมายและ

พระราชบัญญัติการ

เลือกต้ังสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น และเพื่อให

การเลือกต้ังเปนไป

ดวยความเรียบรอย  

บริสุทธิ์  เท่ียงธรรม  

และไดคนดีมีคุณภาพ

เขามาบริหารทองถิน่ 

 กรณีครบวาระ 

การดํารงตําแหนงและ 

กรณีแทนตําแหนงวาง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนผูมี

สิทธิเลือกต้ังฯ  

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลดอน

เขือง สํานึกในหนาท่ี 

และมีสวนรวมในการ

เลือกต้ังตัวแทนของ

ตนเขาไปบริหารงาน

ทองถิ่น ตามการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยการ

เตรียมการและการ

ดําเนนิการเลือกต้ัง 

เปนไปตามความ

เรียบรอย บริสุทธิ์  

เท่ียงธรรม ตาม

บทบัญญัติของ

กฎหมาย 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๑๔ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๑ โครงการใหความรู 

ปลุกจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

 

เพื่อปลุกจิตสํานึกและ

สรางคานิยมตอตานการ

ทุจริตแกขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรฐั  และ

ปฏิบัติการเชิงรุกดานการ

ปองกันการทุจริต 

เพื่อใหประชาชนเกิดการ

ยอมรับและเชื่อม่ันในการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  

ลูกจางและพนักงาน 

ของเทศบาลตําบล

ดอนเขืองทุกคนไดรับ

การอบรมใหความรู

ปลุกจิตสํานึกในการ

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต 

 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   

พนักงานเทศบาล  

ลุกจางและพนักงาน

จางของเทศบาล

ตําบลดอนเขืองทุก

คน 

 

ประชาชนเกิดความ

เชื่อม่ันตอการ

ปฏิบัติงานภาครัฐ 

เพิ่มมากข้ึน 

ขาราชการ เจาหนาท่ี

รัฐปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต 

และเกิดคานิยม

ตอตานการทุจริตใน

ภาครัฐ 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๑๕ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑๒ โครงการฝกอบรม

สัมมนาเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อสงเสริมใหคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล  ลูกจางและ

พนักงานจางของ

เทศบาลตําบลดอน

เขืองไดมีความรู ความ

เขาใจดานวนิัย 

คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาของขาราชการ

ท่ีบัญญัติไวเปนขอ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ  

เห็นความสําคัญและ

เสริมสรางภาพลักษณ

ของหนวยงานใหมี

ความโปรงใสและเปน

ธรรม 

คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  

ลูกจางและพนักงาน

จางผานการฝกอบรม

สัมมนาเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาลลูกจางและ

พนักงานจาง 

 

คณะผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล  และนักงาน

จางของเทศบาลตําบล

ดอนเขืองสามารถนาํ

หลักคุณธรรม 

จริยธรรม หลักธรรม

ทางพระพุทะศาสนา

ความรูและระสบการณ

ท่ีไดรับไประยุกตใช 

  



 

 

๒๑๖ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕   การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารภาษ ี

เพื่อใหผูชําระ

ภาษีมีความเขาใจ

ข้ันตอนการชําระ

ภาษีและอัตรา

ภาษ ี

 

- ปายประชาสัมพันธ 

ถึงระยะเวลาการ

ชําระภาษีแตละ

ประเภท 

- เพิ่มระสิทธภิาพ

การจัดเก็บภาษีทุก

ประเภท 

 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เพิ่มประสิทธภิาพ

การจัดเก็บภาษี

ทุกประเภท 

  

ผูชําระภาษีมีความ

เขาใจชําระภาษีเพิ่ม

มากข้ึนเทศบาล

สามารถเก็บภาษีได

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ลดจํานวนผูคางชําระ

ภาษ ี

 

กองคลัง 

๒ โครงการปรับปรุงขอมูล

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน  

-เพื่อเปน

คาใชจายในการ

จัดทําแผนท่ีภาษี

และทะเบียน

ทรัพยสิน  

 

 

ครอบคลุมพืน้ท่ี

ท้ังหมดของเทศบาล

ตําบลดอนเขือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เพิ่มประสิทธภิาพ

ในการปฏบิัติงาน

ดานแผนท่ีภาษ ี

สามารถปฏบิัติงานแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินไดถูกตอง

ตามระเบียบของทาง

ราชการและจัดเก็บ

ภาษีไดเพิ่มข้ึน 

กองคลัง 



 

 

๒๑๗ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการออกบริการ

รับชําระภาษนีอก

สถานท่ี 

เพื่อเปนการบริการ

ประชาชนไดอยาง

ท่ัวถึง  

ประชาชนท่ีเขาขาย

ตองชําระภาษีท่ี    

อยูในเขตเทศบาล

ตําบลดอนเขือง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูชําระภาษใีน

เขตเทศบาล

ตําบลดอนเขือง

มีจํานวนเพิ่ม

มากข้ึน 

เทศบาลตําบลดอน

เขือง มีรายไดจาก

การชําระภาษีเพิ่ม

มากข้ึนและประชาชน

มีความสะดวกในการ

ชําระภาษ ี

กองคลัง 



 

 

๒๑๘ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

. 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการปองกันและ

ลดอบุัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล 

เพื่อเตรียมความพรอม

ในการอํานวยความ

สะดวกใหกับผูใชรถ - 

ใชถนนในชวงเทศกาล

ตางๆ  จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ 

และเดนิรณรงค  

 

ประชาชนในเขต

เทศบาล และ

ประชาชนท่ัวไป 

ท่ีสัญจรไป - มา  

(ตลอดป) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การเกิด

อุบัติเหตุลดลง

เปนศูนย 

มีความพรอมในการ

อํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชน 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการฝกอบรม 

เชิงปฏบิัติการหลัก 

การปฐมพยาบาล

เบื้องตน 

 

เพื่อใหผูเขาอบรมรูจัก

วิธีชวยเหลือผูปวย/

ผูบาดเจบ็กรณีฉุกเฉิน

ไดอยางถูกตอง กอน

นําสงสถานพยาบาล 

-อปพร.ในสังกัดศูนย 

อปพร.เทศบาล 

ตําบลดอนเขือง 

-ประชาชนท่ัวไป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

ผูเขาอบรมสามารถ

ปฐมพยาบาล

ชวยเหลือผูปวย/

ผูบาดเจบ็ในเบื้องตน 

ไดถูกตองตามหลักวธิี

ปฏิบัติ 

 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๑๙ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๓ โครงการฝกทบทวน

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.) 

เพื่อใหสมาชิก  

อปพร. มีโอกาส

ทบทวนความรูเดิม 

และเรียนรูในเรื่อง

ใหมๆ เก่ียวกับการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย   

- อปพร.สังกัดศูนย  

อปพร.เทศบาลตําบล

ดอนเขือง 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - อปพร.มี

ศักยภาพ 

ในการ

ปฏิบัติงาน 

เพิ่มมากข้ึน 

สมาชิก อปพร. 

มีความรูความเขาใจ  

ในแนวทางการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

สามารถชวยเหลอื

ผูประสบภัยไดอยาง             

ทันทวงทีและมี 

ประสิทธภิาพ 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๒๐ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๔ โครงการฝกทบทวน 

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพบิัติประจํา

เทศบาลตําบล 

ดอนเขือง 

เพื่อฝกทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจาํ

เทศบาลตําบลดอน 

ใหมีศักยภาพและ

ความเขมแข็ง

สามารถปฏบิัติหนาท่ี

ชวยเหลือเจา

พนักงานในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยพบิัติ

เทศบาลตําบลดอน

เขือง  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จิตอาสา 

ภัยพิบัติ 

เทศบาล

ตําบลดอน

เขือง 

 -ผูเขารับการฝกทบทวน

สามารถใหการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกอง

อํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลดอนเขือง 

เมื่อเกิดสาธารณภัย  ได

อยางมีประสิทธิภาพ

สามารถลดการสูญเสีย

ในชีวิตและทรัพยสินจาก

สาธารณภัย 

-กองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลดอนเขือง  

มีความเขมแข็ง และ

ย่ังยืน 

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๒๑ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่   ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่  ๕  ดานการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๕ โครงการอบรมสงเสริม

ความปลอดภัยในการ 

สวมหมวกนิรภัย 

 

เพื่อใหเด็กปฐมวัย

ผูปกครองและ 

ประชาชนท่ัวไป 

มีความปลอดภัย 

จากการขับข่ี

รถจักรยานยนต 
 

เด็กปฐมวัยและ

ผูปกครองในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล 

ดอนเขือง 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีความ

ปลอดภัย 

และลดความ

สูญเสียจาก

อุบัติเหตุ 

เด็กปฐมวัยผูปกครอง

และประชาชนท่ัวไป 

มีความปลอดภัย 

จากการขับข่ี

รถจักรยานยนต 

ไดเปนอยางด ี

สํานักปลัดฯ 



 

 

๒๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขอืง  อําเภอสวางแดนดนิ  จังหวัดสกลน 

 

แบบ ผ. ๐1 



 

 

๑๓๗ 

 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

สําหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลดอนเขอืง  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

  ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา                         

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                         

 แผนงานอุตสาหกรรมและ 9 
  
13,155,100         9  

  
13,155,100  9 

   
13,155,100  11 

  
13,188,100  9 

 
13,155,100      47  

   
65,808,500  

การโยธา                         

รวม 9 
  
13,155,100         9  

  
13,155,100  9 

   
13,155,100  11 

  
13,188,100  9 

 
13,155,100      47  

   
65,808,500  

แบบ ผ. ๐1 



 

 

๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขอืง  อําเภอสวางแดนดนิ   จังหวัดสกลนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๓๙ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการกอสราง

สะพานขาม 

หวยยาม  

บานสรางแปน 

เพื่อให

ประชาชนมี

สะพานสําหรับ

ใชในการ

คมนาคมได

สะดวก 

ขนาดกวาง  ๖ เมตร  

ยาว  ๓๐ เมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ขนาดกวาง   

๖  เมตร 

ยาว ๓๐ 

เมตร 

ทําใหเกิดความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

๒ โครงการซอมสราง

ผิวจราจรแอสฟลท

ติกคอนกรีตสาย

ทางแยก ทล.๒๒ 

- บานสรางแปน 
รหัสสายทาง  

สน.ถ ๑๔ – ๐๐๓  

(ถนนประชาอุทิศ ) 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

การคมนาคมไป

มา

สะดวกสบาย 

พื้นท่ีแอสฟสทติก 

คอนกรีตไมนอยกวา 

๗,๕๕๘ ตารางเมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร 

๒,๔๔๔,๗๐๐ ๒,๔๔๔,๗๐๐ ๒,๔๔๔,๗๐๐ ๒,๔๔๔,๗๐๐ ๒,๔๔๔,๗๐๐ พื้นท่ีแอส

ฟสทติกคอน 

กรีตไมนอย

กวา ๗,๕๕๘ 

ตารางเมตร 

หนา ๐.๐๔ 

เมตร 

ประชาชนมีความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๔๐ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓ 

 

 

 

 

โครงการซอมสรางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต สายทาง

แยก ทล.22 – แยก

บานสรางดู สรางแปน 

(ถนนบวรอุทิศ)รหัส

สายทาง สน.ถ  

๑๔ – ๐๐๔ 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

การคมนาคมไป

มา

สะดวกสบาย 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๗๑๑ เมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติกคอ

นกรีตไมนอยกวา 

๒,๘๔๔ ตารางเมตร  

ชวงท่ี ๒  กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑๗๕ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ีแอส

ฟสทติกคอนกรีตไม

นอยกวา ๘๗๕ ตาราง

เมตร   

๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐ ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๗๑๑ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ี

แอสฟสทติกคอนก

รีตไมนอยกวา 

๒,๘๔๔ ตาราง

เมตร   

ชวงท่ี  ๒  กวาง 

๕ เมตร ยาว 

๑๗๕ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติ

กคอนกรีตไมนอย

กวา ๘๗๕ ตาราง

เมตร   

ประชาชนมีความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๔๑ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ โครงการซอมสราง

ผิวจราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

สายทางแยกบาน

สรางแปน – ถนน

บวรอุทิศ  

รหัสสายทาง  

สน.ถ ๑๔ – ๐๐๖ 

(ถนนโรงฆาสัตว) 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

การคมนาคมไป

มา

สะดวกสบาย 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๘๒๔ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ีแอส

ฟสทติกคอนกรีตไม

นอยกวา ๓,๒๙๖

ตารางเมตร   

ชวงท่ี  ๒  กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑๙๙ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ีแอส

ฟสทติกคอนกรีตไม

นอยกวา ๙๙๕ 

ตารางเมตร   

๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๘๒๔ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ี

แอสฟสทติกคอนก

รีตไมนอยกวา 

๓,๒๙๖ตารางเมตร   

ชวงท่ี  ๒  กวาง 

๕ เมตร ยาว ๑๙๙ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ี

แอสฟสทติกคอนก

รีตไมนอยกวา 

๙๙๕ ตารางเมตร   

ประชาชนมี

ความ

สะดวกสบาย

และปลอดภัย

ในการเดินทาง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๔๒ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ 

 

 

 

 

โครงการซอมสราง

ผิวจราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

สายทางแยก ทล.

๒๒ – บานเดดิ  

รหัสสายทาง  

สน.ถ ๑๔ – ๐๐๗ 

(ถนนศรจีําปา) 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

การคมนาคม

ไปมา

สะดวกสบาย 

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๓๑๘ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ีแอส

ฟสทติกคอนกรีตไม

นอยกวา ๑,๒๗๒

ตารางเมตร  ชวงท่ี 

๒  กวาง ๕ เมตร 

ยาว ๗๖๘ เมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร 

หรือพื้นท่ีแอสฟสทติ

กคอนกรีตไมนอยกวา 

๓,๘๔๐  ตารางเมตร   

๑,๖๕๗,๗๐๐ ๑,๖๕๗,๗๐๐ ๑,๖๕๗,๗๐๐ ๑,๖๕๗,๗๐๐ ๑,๖๕๗,๗๐๐ ชวงท่ี ๑ กวาง ๔ 

เมตร ยาว ๓๑๘ 

เมตร หนา ๐.๐๔ 

เมตร หรือพื้นท่ี

แอสฟสทติกคอนก

รีตไมนอยกวา 

๑,๒๗๒ตาราง

เมตร  

 ชวงท่ี ๒  กวาง 

๕ เมตร ยาว 

๗๖๘ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติ

กคอนกรีตไมนอย

กวา ๓,๘๔๐  

ตารางเมตร   

ประชาชนมีความ

สะดวกสบายและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๔๓ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖ 

 

 

 

 

โครงการซอมสรางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต สายทาง

แยก ทล.22 – แยก

ถนนโนนแสงทอง รหัส

สายทาง สน.ถ ๑๔ – 

๐๐๙ (ถนนทุงทอง) 
 

เพื่อให

ประชาชนมีถนน

สําหรับการ

คมนาคมไปมา

สะดวกสบาย 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๘๔๗ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติกคอ

นกรีตไมนอยกวา 

๓,๓๘๘ ตารางเมตร 

๙๓๙,๐๐๐ ๙๓๙,๐๐๐ ๙๓๙,๐๐๐ ๙๓๙,๐๐๐ ๙๓๙,๐๐๐ กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๘๔๗ เมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร 

หรือพื้นท่ีแอสฟสท

ติกคอนกรีตไมนอย

กวา ๓,๓๘๘ 

ตารางเมตร 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกสบาย

และปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

๗ 

 

 

 

 

โครงการซอมสรางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต สายทาง

แยก ถนนสรางดู 

สรางแปน – ถนน

ประชาอุทิศ  รหัสสาย

ทาง สน.ถ ๑๔ – ๐๑๑ 

(ถนนรวมน้าํใจ) 

เพื่อให

ประชาชนมีถนน

สําหรับการ

คมนาคมไปมา

สะดวกสบาย 

กวาง ๔ เมตร ยาว 

๖๓๗ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติกคอ

นกรีตไมนอยกวา 

๒,๕๔๘ ตารางเมตร 

๘๒๐,๗๐๐ ๘๒๐,๗๐๐ ๘๒๐,๗๐๐ ๘๒๐,๗๐๐ ๘๒๐,๗๐๐ กวาง ๔ เมตร 

ยาว ๖๓๗ เมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร 

หรือพื้นท่ีแอสฟสท

ติกคอนกรีตไมนอย

กวา ๒,๕๔๘ 

ตารางเมตร 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกสบาย

และปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๔๔ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตรที่  ๕  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเขืองที่   ๒  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘ โครงการซอมสรางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต สายทาง

แยก ถนนสรางดู  

สรางแปน – ถนน

ประปา  รหัสสายทาง 

สน.ถ ๑๔ – ๐๑๒ 

(ถนนพานพราว) 

เพื่อให

ประชาชนมีถนน

สําหรับการ

คมนาคมไปมา

สะดวกสบาย 

พื้นท่ีแอสฟสทติก 

คอนกรีตไมนอยกวา 

๓,๑๒๔ ตารางเมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร 

๑,๐๑๖,๐๐๐ ๑,๐๑๖,๐๐๐ ๑,๐๑๖,๐๐๐ ๑,๐๑๖,๐๐๐ ๑,๐๑๖,๐๐๐ พื้นท่ีแอสฟสทติก 

คอนกรีตไมนอยกวา 

๓,๑๒๔ ตารางเมตร 

หนา ๐.๐๔ เมตร 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกสบาย

และปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 

๙ 

 

 

 

 

โครงการซอมสรางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต สายทาง

แยก สรางแปน  ตาล

โกน –  วัดปาบาน

สรางแปน  รหัสสาย

ทาง สน.ถ ๑๔ – ๐๑๓

(ถนนชัยมงคล ๑ 

เพื่อให

ประชาชนมีถนน

สําหรับการ

คมนาคมไปมา

สะดวกสบาย 

กวาง ๕ เมตร ยาว 

๕๒๐ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติก 

คอนกรีตไมนอยกวา 

๒,๖๐๐  ตารางเมตร 

๗๑๕,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ ๗๑๕,๐๐๐ กวาง ๕ เมตร ยาว 

๕๒๐ เมตร หนา 

๐.๐๔ เมตร หรือ

พื้นท่ีแอสฟสทติก 

คอนกรีตไมนอยกวา 

๒,๖๐๐  ตารางเมตร 

ประชาชนมี

ความ

สะดวกสบาย

และปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 

๑๔๕ 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 

 

 

 



 

๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชคีรุภณัฑ 

  แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )  

เทศบาลตําบลดอนเขอืง  อําเภอสวางแดนดนิ   จังหวัดสกลนคร  

แบบ ผ. ๐๓ 



บัญชีครุภัณฑ 

  แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )  

เทศบาลตําบลดอนเขือง  อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร  

 

๑๔๖ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 

 

 

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

รถบรรทุกขยะ 

ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมตํ่ากวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุด ไมตํ่ากวา  ๑๗๐  กิโลวตัต  แบบ

เปดขางเททาย 

ต้ังตามราคามาตรฐานครุภณัฑ   ๒๕๖๓ 

- - ๒,๑๑๙,๐๐๐ - - กอง 

สาธารณสุข 

๒ พาณชิย ครุภัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 

เครื่องชอตสุกรสลบดวยไฟฟา  

(เครื่องชอตสุกรพรอมคีมชอต) 

ต้ังตามราคาตามทองตลาด 

 

- ๑๔๐,๐๐๐ - - - กอง 

สาธารณสุข 



 

๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๗ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

  สวนที่ ๔ 
 
 
 

 
 
  
 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีกําหนด วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด     คาเปาหมาย  และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน  
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา 
ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสู
การจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริงเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง  เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสูการ  บูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะตองมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใชเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร ดังนี้   

 
 

  แนวทางการ... 
 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 



~ ๑๔๘ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
๑ ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) ๑๐ 
๓ ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  ๑๐ 
๕ ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ๑๐ 
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ๑๐ 
๗ ไทยแลนด  ๔.๐ ๑๐ 
๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ 
๙ วิสัยทัศน  ๕ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เปาประสงค  ๕ 
๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 
๑๓ คาเปาหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔๙ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

  
 

๔.๒  การติดตาม 

 

สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใชเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้  

    

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม 
๑ โครงการ ครุภัณฑ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการ

ไดตามอํานาจหนาท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๔  

๑๐ 

๒ โครงการฯ ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีประกาศคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่องการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓  ลงวันท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจําแนกประเภทรายรับ - จาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคลอง
ตามเปาหมายของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ     การ
ประมาณราคาสอดคลองตามเปาหมายของโครงการ  ถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง  หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ 

๗ โครงการฯ มีความโปรงใสในการกําหนดราคากลางและตรวจสอบไดใน  
เชิงประจักษ  

๑๐ 

๘ โครงการเงินอุดหนุนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๖๓  

๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผานความเห็นชอบจากประชาคมทองถ่ิน ๑๐ 
๑๐ โครงการฯ ผานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  ๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
 
 
 
/๒. การติดตาม..... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 



~ ๑๕๐ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

๒. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนนิการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร 
ของ อปท. 

 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๙๔ ๒๕๗๐ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

        

  

๒. ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  

        
  

๓.  ดานการ
พัฒนาการจัดการ
การศึกษาเด็กและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย  

        

  

๔.  ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

        

  

๕. ดานการ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

        

  

รวม           

  

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
โครงการที่สามารถดําเนินการได (.......... โครงการ) 

คิดเปนรอยละของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

คิดเปนรอยละของ
แผนการดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละของ 
เทศบัญญัติ+เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น     

   

๒ ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทําแผนการดําเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- เทศบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม   = .......... 

  

 



~ ๑๕๑ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลดอนเขือง 
2. รายงานผลการดําเนินงาน  ( รอบ 6 เดือน ) 

   1.  ครั้งท่ี  1   (ตุลาคม - มีนาคม)  2.  ครั้งท่ี  2  (เมษายน - กันยายน) 
 

สวนท่ี   2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564 )  ปงบประมาณ  2561 
3.  กรณีเปนรอบ  6  เดือน  ติดตามรอบท่ี  ๒  เดือนตุลาคม  (ชวงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕61) 
 

 
 

ยุทธศาสตร 

ครั้งท่ี  1 
( ต.ค.-มี.ค. ) 

ครั้งท่ี  2 
( เม.ย.- ก.ย. ) 

รวม 
( ต.ค.- ก.ย.) 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการที่
ดําเนินการ 

1.ดานการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.ดานการพัฒนาดานการจัดการการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภบิาล 

3 
 

 22(2) 
35 

 

2 
 

23 

1 
 

13 
13 

 

1 
 

10 

2 
 

7(๒) 
22 

 

1 
 

13 

๑ 
 

๖ 
๒๐ 

 

๑ 
 

3 

3 
 

22(๔) 
35 

 

2 
 

23 

๒ 
 

๑๙ 
๓๓ 

 

     ๒ 
 

๑3 

รวม 85(๒) 38 45(๒) 31 85(๔) 69 
 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1   
 

 
ยุทธศาสตร 

 

จํานวน 
โครงการที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

1.ดานการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3.ดานการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  

๒ 
 
 

1๙ 
๓๓ 

 
๒ 
 

13 

66.66 
 
 

86.36 
94.29 

 
100.00 

 
56.52 
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0 
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0 

0 
 
 

13.64 
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๑ 
 
 

0 
0 
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9 

33.33 
 
 

0 
0 
 

0 
 

39.13 
 

0 
 
 

0 
2 
 

0 
 

1 

0 
 
 

0 
5.71 

 
0 
 

4.35 
 

0 
 
 

4 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

18.18 
0 
 

0 
 

0 
 

3 
 
 

26 
35 

 
2 
 

23 

100 
 
 

100 
100 

 
100 

 
100 

 

รวม 69 77.53 3 3.37 10 11.24 3 3.37 4 4.49 89 100 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



~ ๑๕๒ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลดอนเขือง 
๒.  รายงานผลการดําเนินงาน       รอบ  6  เดือน 
   1.  ครั้งท่ี  1   ( ตุลาคม -  มีนาคม)  2.  ครั้งท่ี   2   ( เมษายน – กันยายน ) 
 

สวนท่ี   2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ปงบประมาณ  2562 
3.  กรณีติดตามรอบ  6  เดือน  
 

 
 

ยุทธศาสตร 

ครั้งท่ี  1 
( ต.ค.-มี.ค. ) 

ครั้งท่ี  2 
( เม.ย.- ก.ย. ) 

รวม 
( ต.ค.- ก.ย.) 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการที่
ดําเนินการ 

1. ดานการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.ดานการพัฒนาดานการจัดการการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3 
 

 16(1) 
41 

 

2 
 

18 

1 
 

7 
14 

 

1 
 

7 

2 

 

9 
27 

 

1 
 

11 

1 

 

8 
23 

 

1 
 

5 

3 

 

17 
41 

 

2 
 

18 

2 
 

15 
37 

 

2 
 
 

12 

รวม 80(1) 30 50 38 81 68 
 

 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2   
 

ยุทธศาสตร 

 

จํานวน 
โครงการที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

1.ดานการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3.ดานการพัฒนาการจัดการการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  
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33.33 

- 
 
 

2 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 

11.71 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 

1 
- 
 
- 
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- 
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18 
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รวม 68 83.95 - - 11 13.58 2 2.46 1 1.23 81 100 

 
 



~ ๑๕๓ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนท่ี   1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลดอนเขือง 
๒.   รายงานผลการดําเนินงาน   รอบ   6  เดือน 
   1.  ครั้งท่ี  1   ( ตุลาคม -  มีนาคม)  2.  ครั้งท่ี   2   ( เมษายน – กันยายน ) 
 

สวนท่ี   2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 –  2565)  ปงบประมาณ  2563 
3.  กรณีติดตามรอบ  6  เดือน  
 

 
 

ยุทธศาสตร 

ครั้งท่ี  1 
( ต.ค.-มี.ค. ) 

ครั้งท่ี  2 
( เม.ย.- ก.ย. ) 

รวม 
( ต.ค.- ก.ย.) 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการที่
ดําเนินการ 

1.  ดานการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3. ดานการพัฒนาดานการจดัการการศึกษาและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 
4. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 อยางยั่งยืน 
5. ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลัก 
 ธรรมาภบิาล 

3 
 

 22(6) 
46 

 

4 
 

18(1) 

1 
 

5 
21 

 

1 
 

5 

2 

 

23 
25 

 

3 
 

13 

1 
 

2๑ 
15 

 

1 
 

3 

3 
 

 28 
46 

 

4 
 

19 

2 
 

2๖ 
36 

 

2 
 

8 

รวม 93(7) 33 66 
 

4๑ 
 

100 7๔ 

 
 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖3   
 

ยุทธศาสตร 

 

จํานวน 
โครงการที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

1.ดานการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3.ดานการพัฒนาการจัดการการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  
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2๖ 
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๒ 

- 
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๑ 

 

- 
 

 
7.14 

- 
 

- 
 

5.26 

 

- 
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- 
 

- 
 
 

๑ 

 

- 
 
 

21.42 

- 
 

- 
 
 
 
 

5.26 

 

3 
 
 

 

28 
46 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

19 
 
 

100 
 
 
 

100 
100 

 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

รวม 74 74.00 - - 21 21.00 3 3.00 7 7.00 100 100 

 



~ ๑๕๔ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนท่ี   1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลดอนเขือง 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

   รอบ   6   เดือน 
   1.  ครั้งท่ี   1   ( ตุลาคม -  มีนาคม)  2.  ครั้งท่ี   2   ( เมษายน – กันยายน ) 
 

สวนท่ี   2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 – 2565 )   ปงบประมาณ  256๔ 
3.  กรณีติดตามรอบ   6  เดือน  
 

 
 

ยุทธศาสตร 

ครั้งท่ี  1 
( ต.ค.-มี.ค. ) 

ครั้งท่ี  2 
( เม.ย.- ก.ย. ) 

รวม 
( ต.ค.- ก.ย.) 

จํานวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการที่
ดําเนินการ 

1.  ดานการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม 
     หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3. ดานการพัฒนาดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  
4. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
5. ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

3 
 

 22 (๑) 
43 

 
4 

15 (๑) 

- 
 

7 
17 

 
- 
9 

3 
 

16 
26 

 
4 
7 

2 
 

14 
3 
 

3 
3 

3 
 

23 
43 

 
4 

16 

2 
 

21 
20 

 
3 

12 

รวม ๘๙ ๓๓ ๕๓ ๒๕ ๘๙ ๕๘ 

 
 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔   
 

 
ยุทธศาสตร 

 

จํานวน 
โครงการที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
จํานวนโครงการ 
ไมไดดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

1.ดานการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3.ดานการพัฒนาการจัดการการศึกษาและ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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~ ๑๕๕ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนท่ี   1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลดอนเขือง 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

   รอบ   6  เดือน 
   1.  ครั้งท่ี  1   ( ตุลาคม -  มีนาคม)  2.  ครั้งท่ี   2   ( เมษายน – กันยายน ) 
 

สวนท่ี   2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ปงบประมาณ   256๕ 
3.  กรณีติดตามรอบ  6  เดือน  
 

 
 

ยุทธศาสตร 

ครั้งท่ี  1 
( ต.ค.-มี.ค. ) 

ครั้งท่ี  2 
( เม.ย.- ก.ย. ) 

รวม 
( ต.ค.- ก.ย.) 

จํานวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน 
โครงการที่
ดําเนินการ 

1.  ดานการพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3. ดานการพัฒนาดานการจัดการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
4. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
5. ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

      

รวม       

 
 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕  
  

 
ยุทธศาสตร 

 

จํานวน 
โครงการที่เสร็จ 

จํานวน
โครงการ 

ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จําน
วน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จําน
วน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

1.ดานการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ดานโครงสรางพื้นฐาน  
3.ดานการพัฒนาการจัดการการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
4.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

            

รวม             

                                             / ๔.๔ ขอเสนอแนะ..... 



~ ๑๕๖ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

 
 

 
(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  วาตะภัย  น้ํา

ทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน  แนวทางการ
แกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถ
ดําเนินการไดทันทวงที   

 (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือตอชีวิตประชาชน  และสัตว
ตางๆ ในเขตเทศบาล  ซ่ึงไดแก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก  โรคมือ เทา 
ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน     
ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ   ฝกอบรมการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานใหประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส   
ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา  การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

 (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในหมูบาน  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด  และยังไมพบรายงานวามีผู
ติดยาเสพติด  แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกันโดยการรณรงคปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจและจากการลงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลดอนเขือง จะเห็นวา
ประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานท่ีผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร  เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข  ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมากซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
  (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  ปญหา
ตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้นควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึง
มีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สมาชิกสภาทองถ่ิน   ผูนํา
หมูบาน   ตัวแทนสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป   รวมกันพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไขปญหา
ใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป    

******************************** 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 



~ ๑๕๗ ~ 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ของเทศบาลตําบลดอนเขือง   อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนเขือง 
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)     

*********************** 
 

เนื่องด้วยเทศบาลต าบลดอนเขือง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2596  มาตรา  50  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด  ๒  มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเขือง  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)  ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบล    
ดอนเขือง   และนายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง  ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วันที่  
๒๗  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนเขืองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ  เทศบาลต าบลดอนเขือง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้มีผล
นับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลดอนเขือง  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขือง  5246  ถนนนิตโย  ต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์  042-729384  

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๗   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
    ( นายกอง  เริ่มรักษ์ ) 
        นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 
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