
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๗                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร และบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

-อบรมสมัมนา พนักงาน 
ลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเดินทางไป 

ทัศนศึกษาดูงาน 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -บุคลากรทุกคน ได้รับ
ความรู้และการเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

-ข้าราชการการเมือง และ
พนักงานเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีและมคีวามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เกิดความรักและภักดีต่อ
องค์กร 

-ประชาชนได้รบับริการที่ดี
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดัฯ 

๒ โครงการวันเทศบาล 

 

-เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคกีารมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

-บุคลากรของเทศบาลมี
จิตส านึกรักองค์กร 
ตระหนักถึงภารกิจ
หน้าท่ี ท่ีจะให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็ม
ใจและเสียสละ 

-  ๑ ครั้ง / ปี บุคลากร
เทศบาลทุคน 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - บุคลากรเทศบาลทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

-ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

-บุคลากรของเทศบาลมี
จิตส านึกรักองค์กร 
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ 
ที่จะให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจและ
เสียสละ 

-ประชาชนได้รบับริการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๘                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร และบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓ 

 

 

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

- เพื่อให้ข้าราชการ 
ประชาชนทั่วไปตระหนัก
ถึงความส าคัญของชาติ 
 

- ๑ ครั้ง /ปีทุกภาคส่วน 

 
๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - ทุกภาคส่วนกลุ่ม

ตระหนักถึงความส าคัญ
ของชาติ 

- ทุกภาคส่วนเกิดความรัก
ชาติและปกป้องสถาบัน 

ส านักปลดัฯ 

๔ 
 
 

โครงการวันท้องถิ่นไทย - เพื่อเป็นการร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
ได้โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมจัดตั้ง 
สุขาภิบาลท่าฉลอมอัน
เป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระจายอ านาจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

- คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง  และ
ประชาชนท่ัวไป 

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายได้มสี่วน
ร่วมในการเชิดชูเกยีรติ
และร่วมร าลึกถึงพระมา
หากรุณาธคิุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ 

- คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง  และ
ประชาชนท่ัวไปร่วมร าลึก
ถึงพระมาหากรณุาธิคณุ
แห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๑๙                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร และบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕ 
 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในส านักงาน 

- เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
ส านักงาน 

- พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย 
ได้มเีครื่องมือท่ีทันสมยั
ในการปฏิบัติงานร้อยละ 
๙๐ 

-ได้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่
ทันสมัยและปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดัฯ 

๖ 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของเทศบาล 

- เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 
ต าบลดอนเขือง  

- ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางเทศบาล
ได้อย่างท่ัวถึง 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาลได้อย่างท่ัวถึง
ร้อยละ ๙๐ 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับข้อมลูข่าวสารของ
ทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดัฯ 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

-เพื่อเพ่ิมทักษะในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้
 

-ครูผู้ดูแลเด็ก ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ครูผูดู้แลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ครูผู้ดูแลเด็กมีทักษะใน
การจัดประสบการณ ์

กอง 

การศึกษา 

๘ โครงการเตรยีมการรับ 
เสด็จฯ และงานรัฐพิธี
ต่างๆ  

- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

-จัดเตรยีมการรับเสดจ็ฯ ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ข้าราชการและ
ประชาชนไดร้่วมแสดง
ความจงรักภักด ี

ข้าราชการประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมและแสดง
ความจงรักภักด ี
-ประชาชนมีจิตส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณและมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๐                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร และบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๙ เงินอุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนการจดังาน 
รัฐพิธ ี

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
ขอรับการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี 
 

-อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสว่าง
แดนดิน 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ทุกภาคส่วนมีจติส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
และมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

  - ข้าราชการประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมและแสดง
ความจงรักภักด ี
-ประชาชนมีจิตส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณและมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๑                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง  ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่   2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1 โครงการจดัตรวจสภาพ
ความพร้อมถังดับเพลิงเคมี
และจัดซื้อถังดับเพลิงเคม ี

-เพื่อป้องกันและระงับ
เหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น 

-สถานท่ีราชการ/ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 
 

๓๐,๐๐๐  30,000 30,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ ๘๐ 

ถังดับเพลิงมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้อยู่
ตลอดเวลา 

ส านักปลดัฯ 

2 
 

โครงการส ารวจท่อธาร
ประปาดับเพลิง 

-เพื่อส ารวจสภาพความ
พร้อมการใช้งาน กรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม ้

ท่อธารประปาดับเพลิง
ภายในเขตเทศบาล 

-  - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยไดเ้ป็น
อย่างดี 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

-เพื่อป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

-จุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน ดอนเขือง 

-  - - สามารถลดการสญูเสียใน
ร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สิน คิดเป็นร้อย 
ละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนนมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดัฯ 

4 
 
 

โครงการลดอุบัตเิป็นศูนย์ 
(0) สู่ถนนสีขาว 
 

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้
ความเข้าใจในการใช้รถใช้
ถนน 

-ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยจากการใช้รถ
ใช้ถนน 

ส านักปลดัฯ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๒                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง  ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่   2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

5 

 

 

 

เงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมหลักสตูรจดัตั้งชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

- เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสว่าง
แดนดิน 

- เพื่อให้การช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - จนท.ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ทักษะในการปฏิบัติหนา้ที่
ในการช่วยเหลือหน่วยงาน 
เจ้าพนักงาน ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที ่

- ราษฎรที่ประสบปญัหา
ความเดือดร้อนต่างๆ 
ได้รับการช่วยเหลือและ
แก้ไขได้ทันท่วงท ี

 

ส านักปลดัฯ 

6 เงินอุดหนุนโครงการ
เตรียมการรับเสด็จ 

- เพื่ออุดหนุนโครงการ
เตรียมการรับเสด็จ 

- อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสว่าง
แดนดิน  

๒,๐๐๐ 
 

 ๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

- ทุกภาคส่วนร้อยละ ๘๐  
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

-ทุกภาคส่วนได้ร่วม
แสดงความจงรักภักด ี
 

ส านักปลดัฯ 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้งอุปกรณต์ามจดุ
เสี่ยงในเขตเทศบาลต าบล
บ้านดอนเขือง  
 

- เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิดพร้อมตดิตั้งอุปกรณ์
ตามจุดเสีย่งในเขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง  
-เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย 
 

-จุดเสี่ยงในเขตเทศบาล
จ านวน  3  จุด 
 

300,000  - - - กล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ ์  
จ านวน  3  จุด 
 

-ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๓                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง  ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการบรกิารประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ  อปพร./พนักงาน
จ้างหลักสตูรผู้ปฏิบตัิ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น  
 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
กรณีฉุกเฉินให้ถูกวิธีและ
ปลอดภัยก่อนน าส่ง
สถานพยาบาล 

-อปพร. /พนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฐมพยาบาล
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ได้ด ีคิดเป็นร้อยละ ๘๐  
 

สามารถช่วยเหลือ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ได้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

ส านักปลดัฯ 

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย 

-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน   
เช่น วาตภัย อุทกภัย  
ภัยหนาว ฯลฯ 
 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นได้
ทันท่วงที คิดเป็นร้อยละ 
๙๐  

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยักรณีฉุกเฉิน
ในเบื้องต้น 
ได้ทันที 

ส านักปลดัฯ 

๓ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัอัคคีภัยจากก๊าซหุง
ต้ม / การป้องกันอัคคีภัย
จากไฟป่าและหมอกควนั 
 

-เพื่อให้รู้วธิีการปอ้งกนั
เหตุเพลงิไหม้จากการ
ใช้ก๊าซหุงต้มใน
ครัวเรือน 
-เพื่อป้องกันไฟลุกลาม
จากการเผาเศษวัสดุ
การเกษตรซ่ึงท าใหเ้กิด
หมอกควัน 

-อปพร. /ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นคิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนรู้จักวิธี
ป้องกนัตนเองจากเหตุ
ไฟไหม้ถงัก๊าซหงุต้มได้
เป็นอย่างด ี
-สร้างจิตส านึกไม่ให้ 
มีการเผาท าลายเศษ
วัสดุ ตอซังข้าว ป้องกัน
การลุกลามและเกิด
หมอกควัน 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๔                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง  ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการบรกิารประชาชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๔ โครงการฝึกจัดตั้ง อปพร. -เพื่อฝึกจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
ฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ 
และสามารถช่วยเหลือ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้อง 
 

-ฝึกจัดตั้งอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน ๓๐ คน 
 
 
 

- 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ - 
 

-ผู้เข้ารับการฝึกสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ป้องกันและระงับภยั
สาธารณะ 

-ผู้เข้ารับการฝึกน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ป้องกันและระงับภยั
สาธารณะ 

ส านักปลดัฯ 

๕ โครงการเพิม่ศักยภาพ
พนักงานดับเพลิง 

-เพื่อเป็นการทบทวน
เพิ่มทักษะในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงให้เกิด
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-พนักงานดับเพลิงงาน
ป้องกันเทศบาลต าบล
ดอนเขือง 

-  - - -พนักงานดับเพลิงสามารถ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได ้
เป็นอย่างด ี

- พนักงานดับเพลิง
สามารถปฏิบัติงานไดด้ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๕                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง  ที่  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการบรกิารประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๖ โครงการจดัซื้อรถดบัเพลิง
ตรวจการณ ์
 
 

-เพื่อใช้ในการบริการ 
สาธารณะให้ประชาชน
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

-รถดับเพลิงตรวจการณ์ 
จ านวน   1   คัน  

1,๗๐๐,๐๐๐  - - -รถดับเพลิงตรวจการณ์
จ านวน 1 คัน 

- มีรถดับเพลิงตรวจ
การณส์ าหรบับริการ
ประชาชน 
-ประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจ 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๖                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔    การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลขา่วสารขององค์กร 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ 
 

โครงการก่อสร้างหรือ
ติดตั้งป้ายโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
ของเทศบาลต าบลดอน
เขืองให้มีประสิทธิภาพ
มากและมีความรวดเร็ว  
-เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ 
 

-ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก 
-ติดตั้งป้ายไฟว่ิง LED 
-จัดท าป้าย, แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล,ป้าย
ประชาสัมพันธ์อิงค์เจ็ท 
พิมพ์บนผ้าใบไวนลิ   ฯลฯ   

- 
 

 - 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

-ในเขตเทศบาลติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

-ประชาชนได้รบัทราบ  
ข้อมูลข่าวสารและ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
-ในเขตเทศบาลติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

ส านักปลดั 
 

2 เงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

-เพื่ออุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

-อุดหนุน อปท. ที่เป็น
เจ้าภาพรบัผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ -ศูนย์รวมข้อมูลขา่วสาร
การซื้อหรือการจ้างมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

-ศูนย์รวมข้อมูลขา่วสาร
การซื้อหรือการจ้าง
สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่  อปท.ในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการพสัด ุ

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๗                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่   ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่   ๔    การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลขา่วสารขององค์กร 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

3 โครงการประชาสมัพันธ์
ข่าวสารการจัดเก็บภาษ ี

- เพื่อให้ผู้ช าระภาษีมี
ความเข้าใจข้ันตอนการ
ช าระภาษีและอัตราภาษ ี

- ป้ายประชาสมัพันธ์ถึง
ระยะเวลาการช าระภาษี
แล่ละประเภท 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีทุกประเภท 

- ผู้ช าระภาษีมคีวาม
เข้าใจช าระภาษเีพิ่ม
มากขึ้น 

- เทศบาลสามารถเก็บ
ภาษีไดต้ามเป้าหมาย
ที่ก าหนดลดจ านวนผู้
ค้างช าระภาษ ี

 

กองคลัง 

4 จัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น
ของเทศบาล  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อครภุัณฑ์ที่จ าเป็น
ของเทศบาล 

- มีครุภณัฑ์ต่าง ๆ  
ส าหรับใช้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

5๐๐,๐๐๐  500,00 500,000 - ครุภัณฑต์่างๆ   - บุคลากรมีครุภณัฑ์
ต่างๆ ใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและ
เกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ส านักปลดัฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

กอง 

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๘                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่   ๕   การบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเทศบาล   

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1 โครงการจดัท าประชาคม 
ท้องถิ่น 
 
 

-เพื่อเสริมสรา้งการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
เสนอความคดิเห็นในการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ประชาธิปไตย  ระหว่าง
เทศบาลกับประชาชนใน
ชุมชนในเขตเทศบาล 

- ตลอดปี ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-ประชาชนให้ความร่วมมือ
กับเทศบาลในการ
ปฏิบัติงาน  ๘๐ % 

-สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์

ส านักปลดัฯ 

๒ โครงการจดัท าแผนชุมชน   -เพื่อให้ชุมชนรู้จักการใช้
ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การจัดท าแผน
ชุมชนจ านวน  ๙   
ชุมชน 

2๐,๐๐๐ 

 

 
 

 2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

-โครงการฯ  ในแผนชุมชน  
ถูกบรรจุในแผนพัฒนา
สามปี ๑๐๐ % 

-มีกรอบและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของ
ประชาชนได ้

ส านักปลดัฯ 

๓ โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ด าเนินงาน 

-เพื่อให้การพัฒนาเทศบาล
มีทิศทางที่แน่นอนและ
การบริหารงานของ
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ตลอดป ี  แผน
ยุทธศาสตร ์  

แผนพัฒนาสามปี
แผนการด าเนินงาน 

5๐,๐๐๐ 

 

 5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

-ผลการด าเนินบรรล ุ

ตามแผน  ร้อยละ ๗๐ 

-เทศบาลมีแผนพัฒนา
เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา 

ส านักปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

เทศบาลต าบลดอนเขือง 

                                                                                   ๑๒๙                                       เทศบาลต าบลดอนเขือง 
     อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ที่  ๖  การพัฒนาและควบคุมผังเมือง   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการควบคมุให้ปฏิบตัิตาม  
-พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร  
-พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน 
- พระราชบัญญตัิผังเมืองและ
ชุมชน 
 

-  เพื่อเป็นการควบคุม
ให้ปฏิบัติตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร , พรบ.
ขุดดินถมดิน, พรบ.ผัง
เมืองและชุมชนของ
เทศบาล 
- เพื่อจัดอบรมโครงการ
ควบคุมฯ 

-  ขอบเขตพื้นท่ีทั้งหมด
ของเทศบาล 
- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
-พนักงานเทศบาล 

20,000  20,000 20,000 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบาลได้รับ
การพัฒนาตาม 
พระราชบัญญัติที่ก าหนด 

-  ท าให้สามารถ
ควบคุม พรบ.ควบคุม
อาคาร , พรบ.ขุดดิน
ถมดินพรบ.ผังเมือง
และชุมชนที่เป็นระบบ 
 

กองช่าง 
 

๒ 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อการวางผังชุมชนเทศบาล 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อการวางผังชุมชน
เทศบาล 
 

-  ชุมชนภายในเขต 
ในเขตเทศบาล 

- 
 

 30,000 
 

30,000 - บุคลากรได้รับการพัฒนา
ในด้านการวางพังเมือง 
 

-  ท าให้มีการวาง 
ผังชุมชนของเทศบาล 

กองช่าง 


