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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๖๐                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาด้านอาชีพ  ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการฝึกอาชีพและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพและ
สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างรายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

-เพื่อพัฒนาส่งเสรมิและ
สนับสนุนงบประมาณ/
วัสดุอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพทุก
กลุ่มในชุมชน 

 

- ๑  ครั้ง/ปีประชาชน 

ในเขตเทศบาล  

5๐,๐๐๐ 

 

 5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

-กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มได้รับ
การอบรมหรือได้รับ
งบประมาณ/วสัดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ในการ
ประกอบอาชีพ อย่าง
น้อยปีละ   ๑  ครั้ง 

 

-ครัวเรือนมีราย 

ได้เพิ่มขึ้น 

-กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
เพียงพอในการ
พัฒนาและด าเนิน
กิจกรรมของกลุม่ 

 

ส านักปลดั 

 

 

๒ 

 

โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ผลิตภณัฑ์จากพืชสมุนไพร
ในครัวเรือน  

-เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

- ๑  ครั้ง/ปีประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

50,000 

 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

-ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์
ได ้

ส านักปลดั 
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     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑  การพัฒนาด้านอาชีพ  ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ โครงการอบรมส่งเสรมิ
สนับสนุนกลุ่มจักสาน 

-เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 
 

- ๑ ครั้ง/ปีประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- 
 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

-ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส านักปลดั 

๔ 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพเด็ก
เยาวชน  สตร ี ผูสู้งอายุ          
ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส  
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เด็กเยาวชน  สตร ี 

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและ
ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาล 
 

๑ ครั้ง/ปีประชาชน 

ในเขตเทศบาล 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

-เด็กเยาวชน  สตร ี 

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส ใน
เขตเทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

-เด็กเยาวชน  สตร ี 

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสมี
ความรู้และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส านักปลดั 

๕ เงินอุดหนุนโครงการขอรับ
การขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
ขอรับการขจัดความ
ยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสว่าง
แดนดิน  

๒๐,๐๐๐  20,000 20,000  - ครัวเรือนในพ้ืนท่ี
อ าเภอสว่างแดนดิน   
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓๐ 

- สามารถยกระดบั
ชีวิตและแก้ไขปญัหา
ความยากจนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้
มีความกินดีอยูด่ี มี
ความสุขอย่างยั่งยืน
บนพ้ืนฐานของความ
สมดลุ 

ส านักปลดั 
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                                                                                   ๖๒                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๑   การพัฒนาด้านอาชีพ   ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตดา้นการเกษตร 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการรับทราบปญัหา
และอุปสรรคของการ
ผลิตและต้นทุนการผลติ 

- ตรวจสอบรายรับ 
รายจ่ายในการผลิต  
 

- อาสาสมัครในเขต
เทศบาล 
- 1 ปี สรุปบัญชีรายรับ
รายจ่าย 

 

5,000  5,000 5,000 -กลุ่มเป้าหมาย
สามารถลดต้นทุนเพ่ิม
ผลผลติด้านการเกษตร
รับทราบรายรับ 
รายจ่าย ต้นทุน ก าไร 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถรับทราบปญัหา
และอุปสรรคเพื่อจะได้
น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัตั้งโรงรับจ าน า
เทศบาลต าบลดอนเขือง  

- เพื่อจัดซื้อท่ีดิน 
ก่อสร้าง, จัดจ้าง จัดซื้อ
วัสดุ - ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการบริหาร
จัดการโรงรับจ าน า 

- โรงรับจ าน า 

จ านวน  ๑  โรง  
 

2,000,000  - - -  โรงรับจ าน า  

จ านวน  ๑  โรง  
-  เทศบาลต าบลดอนเขือง
มีโรงรับจ าน าไวส้ าหรบั
สงเคราะห์ ผู้มรีายได้น้อย 
ให้สามารถแก้ปัญหาทาง
การเงิน ในระยะสั้นๆ ได้ 
โดยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ใน
อัตราสูงนัก 

 – ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๑ 
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