แบบ ผ.๐๒/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลท่าแร่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท้องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
๒๕๖๕
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
-เพื่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้
-ดาเนินการ ดังนี้
ปริมาณของขยะ -มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
มาตรฐาน
-ก่อสร้างคันดินรอบบ่อขยะ บ่อที่ 1
- 1,822,000
- ที่ได้รับการกาจัด สุขลักษณะและได้รับมาตรฐาน
เทศบาลตาบลท่าแร่

ปริมาณ 6,654 ม3

ที่ถูกวิธี

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตาบลท่าแร่
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,144 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,864 ตารางเมตร

-

-

- 3,806,000

-

-ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวม เทศบาลตาบลท่าแร่
ความยาว 1,330 เมตร

-

-

- 2,718,000

-

-ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนวกันชน
รอบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาล
ตาบลท่าแร่ จานวน 1,000 ต้น

-

-

-

450,000

-

-ก่อสร้างอาคารสาหรับกักเก็บของเสีย
อันตรายจากชุมชน จานวน 1 หลัง
พร้อมภาชนะรองรับและรถเก็บขน
ขนาดเล็ก จานวน 1 คัน

-

-

- 1,647,500

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลท่าแร่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท้องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1,110,000
-เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ที่ได้มาตรฐาน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบบ่อบาบัด
รอบบ่อบาบัดน้าเสียเทศบาล
น้าเสีย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ตาบลท่าแร่
ยาว 590 เมตร หน้า 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,065 ตารางเมตร

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนถนน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน
-ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนนชมพื้นที่
-เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
ธรรมชาติหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว -เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

-ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
งานไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 2.250 กิโลเมตร
-ติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง

-

-

-

9,998,000

-

ความพึงพอใจ -ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน
ของผู้มาใช้ -ประชาชนได้รับความสะดวก
บริการ
ในการสัญจรไปมา
-เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

กองช่าง

4 โครงการติดตั้งถังบาบัดน้าเสีย
แบบเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์
ตลาดสดเทศบาล ๒

-ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศ
ขนาด 10 ลบ.ม./วัน

-

-

-

1,985,000

-

คุณภาพน้าทิ้ง -มีระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถ
ที่ผา่ นเกณฑ์ บาบัดน้าเสียตลาดสดเทศบาล 2
มาตรฐาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิ้งที่กฎหมายกาหนด

กองช่าง

-เพื่อปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย
ตลาดสดเทศบาล 2 ให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะบาบัดน้าเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งที่
กฎหมายกาหนด

แบบ ผ.๐3
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลท่าแร่
ที่

๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน

หมวด

ครุภัณฑ์

ประเภท

-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อจัดซื้อรถบรรทุ
-รถบรรทุ
กขยะกขยะ ขนาด 6 ตั- น
- แบบอัดท้าย จ6านวน
ล้อ ปริ
1 มคัาตรกระบอกสู
น
บน้า
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สงู สุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย จานวน 1 คัน

หน่วยงาน

๒๕๖๕
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

2,400,000

กองสาธารณสุขฯ

