
(แบบ ผ.๐2)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอุดหนุน  - เพ่ือส่งเสริมการเล่น  - เด็กและเยาวชน และ 85,000              85,000          85,000             85,000        85,000        จ านวน  - เด็กและเยาวชน กอง

การแข่งขันฟุตบอล กีฬาและออกก าลังกาย ประชาชนท่ัวไปในต าบล ผู้เข้าร่วม และประชาชนท่ัวไป การศึกษา
ประเพณี เซนต์ไมเคิล ของประชาชน ท่าแร่ เข้าร่วมกิจกรรมการ กิจกรรมฯ ในต าบลท่าแร่ให้ความ

คริสต์มาสท่าแร่คัพ  - เพ่ือให้รู้จักการใช้ แข่งขันฟุตบอลประเพณี ส าคัญกับการเล่นกีฬา

ของชมรมกีฬา เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เซนต์ไมเคิลคริสต์มาสท่าแร่คัพ และออกก าลังกาย

ฟุตบอลท่าแร่ และหลีกเล่ียงห่างไกล มากย่ิงข้ึนมีสุขภาพ

ยาเสพติด สมบูรณ์แข็งแรงและ

 - เพ่ือพัฒนาทักษะ ใช้เวลาว่างให้เป็น

ความสามารถด้านกีฬา ประโยชน์ ห่างไกล

ให้แก่เยาวชน ก้าวสู่ ยาเสพติด มีทักษะ

ความเป็นเลิศทางด้าน ความสามารถด้าน

กีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน กีฬาและมีความรัก

 -เพ่ือเสริมสร้างความ ความสามัคคีในหมู่

สามัคคีแก่ประชาชน คณะมากข้ึน

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1   พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(แบบ ผ.๐2)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานบริหารท่ัวไป

   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซ้ือ  - ส าหรับน ามาใช้ใน  - รถยนต์ตรวจการณ์ 1,359,000            -  -  -  - จ านวน  - มีรถยนต์ตรวจ ส านัก
รถยนต์ตรวจการณ์ หน่วยงานราชการ  ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1 คัน การณ์ เพ่ือใช้ ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลท่าแร่ 2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ ส าหรับปฏิบัติงาน
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์ เทศบาลต าบลท่าแร่

เคร่ืองยนต์ดีเซล 

(แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ)

จ านวน 1 คัน

2 โครงการจัดซ้ือ  - ส าหรับภารกิจช่วย  - เรือกู้ภัย ขนาด 14 ฟุต กว้าง 199,500         -  -  -  - จ านวน  - มีเรือกู้ภัย ส านัก

เรือกู้ภัยชนิด เหลือกู้ภัยทางน้ า 1.60 เมตร หนา 2 มิลลิเมตร 1 ล า ส าหรับช่วยเหลือ ปลัดเทศบาล

ท้องแบน ภารกิจก าจัดวัชพืช เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือแบบ ผู้ประสบภัยทางน้ า

ในแหล่งน้ าและภารกิจ OUTBOARD ขนาด 30 แรง และภารกิจก าจัด

เอนกประสงค์ต่างๆ 2 จังหวะ น้ าหนัก 53 Kg พร้อม วัชพืชในแหล่งน้ า

เทรลเลอร์ลากเรือและค่าท าสี และภารกิจ
ตกแต่งช่ือหน่วยงานและ เอนกประสงค์
ติดต้ังอุปกรณ์ ต่างๆ

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1   พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(แบบ ผ.๐2)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพ่ือการ  - เพ่ือเสริมสร้างศักย-  - ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 1,674,000       -  -  -  - จ านวน  - มีจ านวนนัก กองช่าง

พัฒนาด้านการท่อง ภาพการท่องเท่ียวของ สกลนคร-นครพนม (งบอุดหนุน) นักท่องเท่ียว ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

เท่ียวชุมชนท่าแร่ ชุมชนให้มีรูปแบบการ  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบหนองหาร 506,000        ท่ีเข้ามา  - ประชาชนมี

อย่างย่ังยืน ท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน (งบอุดหนุน) ท่องเท่ียว รายได้จากกิจกรรม

สามารถรองรับการ  - ปรับปรุงอัฒจันทร์สวนสาธารณะ 2,250,000      ในชุมชน ท่องเท่ียวมากข้ึน

ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ดอนเกิน ยาว 150 เมตร (งบอุดหนุน)
อันจะน าไปสู่การเพ่ิม  - แลนด์มาร์คแม่พระทรงอุ้ม 5,000,000      
ข้ึนของปริมาณนักท่อง พระกุมาร, ปรับภูมิทัศน์ (งบอุดหนุน)
เท่ียวและชุมชนมีรายได้  - งานก่อสร้างอัฒจันทร์ท่าเรือ 600,000        
เพ่ิมข้ึนจากิจกรรมการ ยาว 40 เมตร (งบอุดหนุน)
ท่องเท่ียว  - รถรางน าเท่ียว ขนาด 30 ท่ีน่ัง 1,700,000      

จ านวน 2 คัน (งบอุดหนุน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1   พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร



(แบบ ผ.๐2)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการก่อสร้าง  - เพ่ือแก้ไขปัญหา  - เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า 240,000,000          240,000,000     240,000,000        240,000,000   240,000,000   ปริมาณ  - การระบายน้ า กองช่าง
ระบบระบาย น้ าท่วมขังพ้ืนท่ีชุมชน ท่วมขังพ้ืนท่ีชุมชนท่าแร่ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) น้ าฝนท่ี ในช่วงฤดูฝนมี

น้ าหลักและระบบ ท่าแร่ในฤดูฝนหรือ ในฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลาก ไหลลง ความคล่องตัว

ป้องกันน้ าท่วม ฤดูน้ าหลาก  - เพ่ิมประสิทธิภาพ สู่แหล่ง ไม่มีปัญหา

พ้ืนท่ีชุมชนท่าแร่  - เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการระบายน้ า รองรับ น้ าท่วมขังใน

อ าเภอเมือง ระบบการระบายน้ าให้ ให้ระบายลงแหล่งรองรับ ร้อยละ 80 พ้ืนท่ีท่ีเป็น

จังหวัดสกลนคร ระบายลงแหล่งรองรับ น้ าได้รวดเร็วข้ึน จุดอ่อน

น้ าได้รวดเร็วข้ึน

 

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖6 - ๒๕70)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1   พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(แบบ ผ.๐3)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  - เพ่ือเสริมสร้างศักย-  - รถรางน าเท่ียว 1,700,000     -  -  -  - กองช่าง
และการโยธา ยานพาหนะ ภาพการท่องเท่ียวของ ขนาด 30 ท่ีน่ัง

และขนส่ง ชุมชนให้มีรูปแบบการ จ านวน 2 คัน
ท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน 

สามารถรองรับการ

ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี

อันจะน าไปสู่การเพ่ิม

ข้ึนของปริมาณนักท่อง

เท่ียวและชุมชนมีรายได้

เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรม

การท่องเท่ียว

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่าแร่

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(แบบ ผ.๐3)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  - ส าหรับภารกิจ  - เรือกู้ภัย ขนาด 199,500        -  -  -  - ส านัก

ยานพาหนะ ช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ า 14 ฟุต หนา 2 ปลัดเทศบาล

และขนส่ง ภารกิจก าจัดวัชพืช มิลลิเมตร เคร่ืองยนต์
ในแหล่งน้ าและภารกิจ ติดท้ายเรือแบบ
เอนกประสงค์ต่างๆ OUTBOARD ขนาด

30 แรง 2 จังหวะ
น้ าหนัก 53 kg พร้อม

เทรลเลอร์ลากเรือ

และค่าท าสีตกแต่ง

ช่ือหน่วยงานและ

ติดต้ังอุปกรณ์

2 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  - ส าหรับน ามาใช้ใน  - รถยนต์ตรวจการณ์ 1,359,000         -  -  -  - ส านัก

ยานพาหนะ หน่วยงานราชการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า ปลัดเทศบาล

และขนส่ง เทศบาลต าบลท่าแร่ กว่า 2,000 ซีซีหรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

110 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์

ดีเซล(แบบขับเคล่ือน2ล้อ)

จ านวน 1 คัน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลท่าแร่


