
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.  ๒๕๖4 

ของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 6  กันยายน  2564 และผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2564  ไปแล้ว
นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 10 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  
พ.ศ. 2564   

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่   6  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล) 
                                              นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 
 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ยุทธศาตร์ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - เปล่ียนแปลง  - ไม่มีการเปล่ียนแปลง -

รวม
ยุทธศาตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - เปล่ียนแปลง  - ไม่มีการเปล่ียนแปลง -

รวม
ยุทธศาตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1,358,000
   - เปล่ียนแปลง (โครงการและงบประมาณเพ่ิมข้ึน)

รวมเปล่ียนแปลงท้ังส้ิน 1 1,358,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(แบบ ผ.01)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ปี 2565 รวม 5 ปี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ค. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แบบ ผ.๐2)

   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงการจัดซ้ือ  - เพ่ือใช้ในงานราชการของเทศบาล  - รถโดยสาร ขนาด  -  -  - 1,358,000  - จ านวน  - มีรถโดยสาร ไว้ส าหรับ ส านัก
รถโดยสาร ขนาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 12 ท่ีน่ัง (ดีเชล) 1 คัน ใช้ในงานราชการของ ปลัดเทศบาล
12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) พนักงานเทศบาล และประชาชน ปริมาตรกระบอกสูบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

ในการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานท่ีต่างๆ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี พนักงาน นักเรียน
 - เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากร หรือก าลังเคร่ืองยนต์ ประชาชน ในการเข้าร่วม
ของโรงเรียนอนุบาล ทต.ท่าแร่ สูงสุดไม่ต่ ากว่า  กิจกรรมในสถานท่ีต่างๆ
ศพด.ทต.ท่าแร่ ในการไปศึกษาดูงาน 90 กิโลวัตต์
นอกสถานท่ี
 - เพ่ือบริการรับส่ง นักเรียน ครู 
บุคลากรของ รร.อนุบาล ทต.ท่าแร่
ศพด.ทต.ท่าแร่ ในการไปร่วมกิจกรรม
ตามสถานท่ีต่างๆ

รวม 1   โครงการ   -  -  - 1,358,000  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2   พ.ศ.  2564
เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา


