
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานบริหารท่ัวไป (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
1 โครงการฝึกอบรมท่ี  - เพ่ือให้ความรู้แก่  - เพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน  -  -  -  - 10,000   จ านวน  - เด็กนักเรียนในโรงเรียน ส านัก

เก่ียวกับการสร้างการ เด็กนักเรียนในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายในพ้ืนท่ีให้มี 40 คน ได้มีความรู้ด้านการป้องกัน ปลัดเทศบาล
รับรู้ของเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย
ในโรงเรียนและสร้าง และประถมศึกษาปีท่ี 6 สาธารณภัย
เครือข่ายในพ้ืนท่ีให้
มีความรู้ ด้านการ                        
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานสาธารณสุข (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
1 โครงการส่งเสริม  - เพ่ือจัดระบบการแพทย์  - รถพยาบาลฉุกเฉิน  -  -  -  - 1,070,000     จ านวน  - ประชาชนได้เข้าถึง กอง

การจัดบริการแพทย์ ฉุกเฉินให้ประชาชนได้เข้าถึง (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก 1 คัน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขฯ
ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง สูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี อย่างท่ัวถึงและมี

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ประสิทธิภาพ
 - เพ่ือการบริหารจัดการระบบ ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  - สามารถบริหารจัด
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีท้ังใน การระบบการแพทย์
ภาวะปกติและสาธารณภัยหรือ ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีท้ังใน
ภัยพิบัติรวมถึงการด าเนินงาน ภาวะปกติและสาธารณ
เช่ือมโยงกับเครือข่ายต่างๆใน ภัยหรือภัยพิบัติ รวมถึง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ การด าเนินงานเช่ือม
การกู้ภัย โยงกับเครือข่ายต่างๆ
 - เพ่ือพัฒนาระบบการ ในระบบการแพทย์

แพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีให้มี ฉุกเฉินและการกู้ภัย

ความม่ันใจและปลอดภัยท้ัง ฯลฯ

ผู้ปฏิบัติง่านและผู้รับบริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (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
1 โครงการปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงระบบ  - อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้าง  -  -  - 450,000     - จ านวน  - มีระบบไฟฟ้าแสง กอง

ระบบไฟฟ้าแสง ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน รายได้ชุมชน มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง สว่างภายในและภาย สวัสดิการสังคม
สว่าง ศูนย์ส่งเสริม และภายนอกอาคาร เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกอาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพและสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ อาชีพและสร้างรายได้

รายได้ชุมชน และสร้างรายได้ชุมชน ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (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
1 โครงการก่อสร้าง  - เพ่ือป้องกันสัตว์  - ก่อสร้างร้ัวโรงฆ่าสัตว์เทศบาล  -  -  - 332,570   - จ านวน  - มีร้ัวป้องกันสัตว์เข้า กอง

ร้ัวโรงฆ่าสัตว์ เช่น โค สุกร เป็ด ไก่ ต าบลท่าแร่ ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง ไปในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ สาธารณสุขฯ
ฯลฯ เข้าไปในบริเวณ ขนาดสูง 2.00 เมตร ความยาว  - ไม่มีการรุกล้ าท่ีดิน
โรงฆ่าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 102 เมตร ตามแบบ และทรัพย์สินของทาง

 - เพ่ือป้องกันการรุก ก่อสร้าง เลขท่ี 8/2564 ราชการ

ล้ าท่ีดินอันเป็น หมู่ 7  - บริเวณโรงฆ่าสัตว์

ทรัพย์สินของทาง มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

ราชการ และถูกสุขลักษณะ

 - เพ่ือให้มีร้ัวรอบ

ขอบชิดตามมาตรฐาน

โรงฆ่าสัตว์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (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
2 โครงการปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงหลังคา  - เปล่ียนหลังคาอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  -  -  - 527,000   - จ านวน  -หลังคาศูนย์ฝึกอาชีพฯ กองช่าง

หลังคาอาคาร อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ และรายได้ชุมชน จากกระเบ้ืองลอนคู่ 1 แห่ง มีความม่ันคงแข็งแรง
ศูนย์ฝึกอาชีพและ และรายได้ชุมชน เดิม เป็นแผ่นเหล็กกรีดลอน พ้ืนท่ี และอยู่ในสภาพดี
รายได้ชุมชน เทศบาลต าบลท่าแร่ ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร

เทศบาลต าบลท่าแร่  - เพ่ือให้มีความม่ันคง

แข็งแรง อยู่ในความ
ปลอดภัย สามารถ
ป้องกันแดดและฝนได้

เทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   พ.ศ.  2564



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานสาธารณสุขฯ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - เพ่ือจัดระบบการแพทย์  - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  -  -  -  - 1,070,000 กอง

และขนส่ง ฉุกเฉินให้ประชาชนได้เข้าถึง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า สาธารณสุขฯ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์
 - เพ่ือการบริหารจัดการระบบ จ่านวน 1 คัน
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีท้ังใน
ภาวะปกติและสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติรวมถึงการด่าเนินงาน
เช่ือมโยงกับเครือข่ายต่างๆใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ
การกู้ภัย
 - เพ่ือพัฒนาระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีให้มี

ความม่ันใจและปลอดภัยท้ัง

ผู้ปฏิบัติง่านและผู้รับบริการ

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

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

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลท่าแร่


