
                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประเมินคุณภาพมาตฐาน  - เพื่อเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดทํา  - ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน กองการศึกษา

ทางการศึกษา มาตรฐานต�างๆ และการประเมิน ทางการศึกษา ป-ละ 1 ครั้ง ครั้งที่ประเมิน

คุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา การจัด
การเรียน ยอมรับ และได�มาตรฐาน
การสอนใน ทางการศึกษา
ศูนย4พัฒนา

เด็กเล็กฯ

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่ออุดหนุนอาหารเสริม (นม)  - นักเรียนโรงเรียนท�าแร�วิทยา 1,105,650 1,105,650 1,105,650 1,105,650 จํานวน กองการศึกษา
โรงเรียน และปฏิบัติตาม นโยบายของรัฐบาล ชั้น อนุบาล-ป.6 ทุกคน นักเรียน ที่มีประโยชน4 และเป�นการ

ตั้งตามหนังสือด�วนมาก  - นักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 216,600 216,600 216,600 216,600 รร.ท�าแร� ลดค�าใช�จ�ายภายในครอบครัว
ที่ มท 0816.4/ว 1507 เทศบาลตําบลท�าแร�ทุกคน วิทยา และ
ลว 3 ส.ค.59 นักเรียนใน

ศูนย4พัฒนา
เด็กเล็ก

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

 - มีการตรวจและประเมิน

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ

 - นักเรียนได�รับสารอาหาร

คุณภาพ และมาตรฐาน
การเรียนการสอนให�เป�นที่



                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย  - เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร  - นักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก 553,700 553,700 553,700 553,700 จํานวน  - นักเรียนมีภาวะโภชนาการ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา กลางวันแก�เด็กนักเรียน ศพด.  เทศบาลตําบลท�าแร� ทุกคน นักเรียน ที่เหมาะสมตามเกณฑ4 ตามวัย
และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย4พัฒนา
ตั้งตามหนังสือด�วนมาก เด็กเล็ก
ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลว 3 ส.ค.59
 - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ4และสื่อการเรียน 192,100 192,100 192,100 192,100  จํานวน กองการศึกษา
นักเรียน ศพด. และปฏิบัติตาม การสอนสําหรับใช�ใน ศพด. นักเรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย4พัฒนา
ตั้งตามหนังสือด�วนมาก เด็กเล็ก
ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลว 3 ส.ค.59

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ

จะได#รับ

 - ศพด.มีวัสดุ-ครุภัณฑ4
สื่อการเรียนการสอน ไว�ใช�สอน
นักเรียนทําให�การเรียนการสอน

ผลลัพธ�ที่คาดว(า

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศึกษา

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตรวจสุขภาพประจําป-  - เพื่อตรวจสุขภาพประจําป-ให�กับ   - พนักงานที่ปฏิบัติงานประจํารถขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ กองสาธารณสุขฯ

พนักงานประจํารถขยะ, พนักงานที่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงฆ�าสัตว4 พนักงานฯ

ปฎิบัติงานในโรงฆ�าสัตว4 ได�รับการตรวจสุขภาพกลุ�มเปMาหมาย มีสุขภาพดี

จํานวน 5 คน

2 โครงการควบคุมปMองกันโรค  - เพื่อควบคุมปMองกันโรคติดต�อและ  - จัดซื้อสารเคมี หรือน้ํายาฆ�าเชื้อที่ 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจ กองสาธารณสุขฯ

ติดต�อและโรคไม�ติดต�อ โรคไม�ติดต�อในเขตเทศบาล ใช�ในการควบคุมการระบาดของโรค ของประชาชน

 - จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพ�น ต�อการบริการ

หมอกควัน  คลอรีน ฯลฯ
 - เพื่อจ�ายเป�นค�าเวชภัณฑ4และ  - จัดซื้อเวชภัณฑ4และยาวัสดุอื่นๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งใน กองสาธารณสุขฯ

ยาวัสดุอื่นๆ  ในการให�บริการ ในการให�บริการการแพทย4ฉุกเฉิน การบริการ

การแพทย4ฉุกเฉิน

3 โครงการจ�างเหมาบริการสํารวจ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าตอบแทนในการ  - จ�างเหมาบริการในการสํารวจการให� 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวนครั้งใน กองสาธารณสุขฯ

ข�อมูลงานด�านปศุสัตว4 สํารวจ บริการและอื่นๆ  ในงาน บริการและอื่นๆในงาน ปศุสัตว4 เช�น การบริการ
ด�านปศุสัตว4 จํานวนและชนิดสัตว4ในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

 - พนักงานมีสุขภาพดีถ�วนหน�า

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสาธารณสุข

โรงฆ�าสัตว4

 - มีเวชภัณฑ4และยาวัสดุอื่นๆ 
ที่จําเป�นไว�ใช�ในการให�บริการ

การแพทย4ฉุกเฉิน

  - เพื่อเป�นฐานข�อมูลในการ 

สามารถปMองกันรักษาโรคได�

ทันท�วงที

  - สามารถควบคุมการระบาด

ของโรคในเขตเทศบาลใน

ดําเนินงานด�านปศุสัตว4



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพด�าน

สาธารณสุข
 - โครงการตรวจสุขภาพ  - เพื่อเป�นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา  - จัดเป�นค�าตอบแทนค�าจ�างพิเศษ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ  - ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ผู�สูงอายุประจําป- ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ค�าปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับแพทย4 กลุ�มเปMาหมาย ตําบลท�าแร� ได�รับการตรวจ

ทางการแพทย4ตามหนังสือด�วนที่สุด พยาบาลเจ�าหน�าที่อื่นที่เกี่ยวข�อง ประชาชน สุขภาพประจําป- ลดการ
ที่มท 0891.3/ว2018 ลว 6 ต.ค 48 กับการดําเนินงาน มีสุขภาพดีขึ้น เกิดโรคที่สามารถปMองกันได�
 - เพื่อสนองนโยบายของรัฐกระทรวง  - ประชาชนเข�าถึงบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข ในการส�งเสริมสุขภาพ ของรัฐมากขึ้น
ประชาชน  - ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ได�รับ
 - เพื่อให�ประชาชนเข�าถึงบริการ สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป-
สาธารณสุขของรัฐมากขึ้น อย�างทั่วถึง
 - เพื่อเป�นการจัดสวัสดิการเสริมสร�าง  - ประชาชนมีสุขภาพดีถ�วนหน�า
สุขภาพให�แก�ประชาชนในเขต ลดอัตราการเกิดโรคที่สามารถ
รับผิดชอบอย�างทั่วถึง ปMองกันได�
 - เพื่อให�ประชาชนกมีสุขภาพดีถ�วนหน�า - กลุ�มเปMาหมาย 100 คน
ลดอัตราการเกิดโรคที่สามารถปMองกันได�

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

จะได#รับ



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - โครงการอบรมผู�ประกอบงาน  - เพื่อให�ผู�สัมผัสอาหารและผู�ประกอบ  - กลุ�มผู�ประกอบการในงานด�าน 22,500 22,500 22,500 22,500 ร�อยละ  - ผู�ประกอบการงาน กองสาธารณสุข
ด�านสาธารณสุข กิจการด�านอาหาร มีความรู�ความเข�าใจ สุขาภิบาลอาหาร ได�รับการอบรม สุขภาพของ ด�านสุขาภิบาล มีความรู�

ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร กลุ�มเปMาหมาย จํานวน 100 ราย ผู�ประกอบการ ความเข�าใจในในการปฏิบัติงาน
 - เพื่อให�ผู�สัมผัสอาหารและผู�ประกอบ มีสุขภาพดีขึ้น ได�อย�างถูกสุขลักษณะ
กิจการด�านอาหาร ปฏิบัติได�อย�าง
ถูกต�องปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 
ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
 - เพื่อให�ประชาชน/ผู�บริโภคมี
ความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่
สถานประกอบกิจการด�านอาหาร 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร�
 - เพื่อให�ประชาชน/ผู�บริโภคในเขต
เทศบาลตําบลท�าแร�ได�รับประทาน
อาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - โครงการอบรมกลุ�มเสี่ยงในงาน  - เพื่ออบรมให�ความรู�แก�กลุ�มเสี่ยง  - กลุ�มเสี่ยงในงานด�านสาธารณสุข 22,500 22,500 22,500 22,500 ร�อยละ  - กลุ�มเสี่ยงมีความรู�ในการ กองสาธารณสุข
ด�านสาธารณสุข ให�มีความรู�ในการปMองกันและ ได�รับการอบรม สุขภาพของ ปMองกันและควบคุมโรคได�

ควบคุมโรค กลุ�มเปMาหมาย 100 คน กลุ�มเสี่ยง
 - เพื่อให�กลุ�มเสี่ยงต�อการเกิดโรค มีสุขภาพดี 
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปฏิบัติตัวได�
ที่มีอายุตั้งแต� 35 ป-ขึ้นไป มีความรู� อย�างถูกต�อง
ความเข�าใจ และปฏิบัติตัวได� ในการปMองกันโรค

อย�างถูกต�องในการปMองกันโรค
 - เพื่อให�กลุ�มเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะลดการเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และอันตรายต�างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน

 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - โครงการอบรมกลุ�มผู�ปฏิบัติ  - เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานส�งเสริมสุขภาพ  - ผู�ปฏิบัติงานด�านส�งเสริมสุขภาพ 22,500 22,500 22,500 22,500 ร�อยละ  - กลุ�มผู�ปฏิบัติงานด�าน กองสาธารณสุข
งานด�านการส�งเสริมสุขภาพ มีความรู� ความเข�าใจสามารถวางแผน ได�รับการอบรม สุขภาพของ ส�งเสริมสุขภาพ

ปฏิบัติงานได�ถูกต�อง กลุ�มเปMาหมาย 100 คน กลุ�มผู�ปฏิบัติ
 - เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานส�งเสริมสุขภาพ งานด�านส�งเสริม

มีความรู� มีทักษะในการปฏิบัติงาน สุขภาพดีขึ้น
ส�งเสริมสุขภาพในชุมชน
 - เพื่อให�ประชาชนมีพฤติกรรม
สาธารณสุขที่ถูกต�อง ลดการเกิดโรคที่
เกิดจากพฤติกรรมไม�เหมาะสม
 - เพื่อให�ประชาชนมีการส�งเสริมสุขภาพ
สุขภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพดีและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสาธารณสุข
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการลด ละ เลิก การดื่ม  - เพื่อให�ประชาชนมีความรู� ทัศนคติ  - ร�อยละ 50 ประชาชนสามารถ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ กองสาธารณสุขฯ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล4ในชุมชน ความเข�าใจ และสามารถปรับเปลี่ยน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม ประชาชน
ตําบลท�าแร� พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอกอฮอล4 แอกอฮอล4อย�างยั่งยืน ลด ละ เลิก

 - เพื่อให�ประชาชน ลด ละ เลิกการดื่ม  - ร�อยละ 80 ในการให�ความร�วมมือ การดื่มฯลดลง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล4อย�างยั่งยืน ในชุมชนและการสร�างภาคีเครือข�าย 
 - สร�างภาคีเครืองข�ายแกนนําในชุมชน  - กลุ�มเปMาหมาย ประชาชนทั่วไป
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มฯ จํานวน  85  คน
 - เพื่อสร�างความเช�าใจ และการให�
ความร�วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของร�านค�า สถานประกอบการจําหน�าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล4

แบบ ผ. 01

จะได#รับ

 - ประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่ม

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จําหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล4
มีความเข�าใจและให�ความ
ร�วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ภาคีเครือข�ายแกนนํา
ชุมชนเข�มแข็ง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล4 และ
ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก
การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล4
อย�างยั่งยืน เป�นชุมชนต�นแบบ
 - ร�านค�า สถานประกอบการ
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการท�องถิ่นไทยรวมใจ  - เพื่อดําเนินการอนุรักษ4ฟSTนฟูสิ่งแวดล�อม  - ผลิตกล�าหญ�าแฝก 5,000 5,000 5,000 5,000 ร�อยละพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ

ภักดิ์รักษ4พื้นที่สีเขียว และทรัพยากรธรรมชาติ แหล�งท�องเที่ยว จํานวน 5,000 กล�า สีเขียวเพิ่มขึ้น
และปรับปรุงทัศนียภาพ ตามหนังสือ
ด�วนมากที่สุด มท.0891.4/ว. 1353
ลงวันที่ 8 เมษายน 2554

7 โครงการกองทุนขยะรีไซเคิล  - เพื่อปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะ  - อบรมความรู�การคัดแยกขยะรีไซเคิล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ กองสาธารณสุขฯ

เพื่ออนาคต และการรักษาสิ่งแวดล�อมภายในชุมชน  - ประชาชนมีจิตสํานึกในการจัดการ ปริมาณ
 - เพื่อช�วยลดปริมาณขยะและ ขยะและการรักษาสิ่งแวดล�อม ขยะของเสีย
เสริมสร�างความรู�ในเรื่องการคัดแยก  - ปริมาณขยะลดลงและประชาชนมี ลดลง
ขยะที่ถูกต�องเหมาะสม ความรู�ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต�อง
 - เพื่อเป�นการสร�างรูปแบบการ และเหมาะสม
จัดการขยะโดยการมีส�วนร�วมของ  - มีรูปแบบการจัดการขยะชัดเจน
ชุมชนในการดําเนินงาน โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนในการ
 - เพื่อกําจัดแหล�งเพาะพันธ4พาหะ ดําเนินงาน
นําโรคติดต�อมาสู�ชุมชนที่เกิดจาก  - แหล�งเพาะพันธ4พาหะนําโรคติดต�อ
ปXญหาขยะตกค�าง มาสู�ชุมชนที่เกิดจากปXญหาขยะตกค�าง

ลดลง
 - กลุ�มเปMาหมาย จํานวน 110 คน

 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 - ประชาชนมีความรู�และ
สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได�
 - ปXญหาขยะในชุมชนลดลง

 - เขตพื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร�
ได�รับการอนุรักษ4ฟSTนฟู
สิ่งแวดล�อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  - เพื่อให�ผู�สูงอายุ ผู�พิการได�ใช�ในการ  - จัดซื้ออุปกรณ4ออกกําลังกาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการ

สําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการ ออกกําลังกาย กลางแจ�งสําหรับผู�สุงอายุและผู�พิการ ผู�สูงอายุ /
ผู�พิการ ได�
ออกกําลังกาย

2 โครงการสํารวจข�อมูลพื้นฐาน  - เพื่อให�ได�ข�อมูลความจําเป�นพื้นฐาน  - จัดอบรมการใช�แบบสอบถามให� 52,000 52,000 52,000 52,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
ขององค4กรปกครองส�วนท�องถิ่น ที่เป�นปXจจุบัน อาสาสมัคร 38  คน ครัวเรือนใน

 - เพื่อเป�นฐานข�อมูลในการวางแผน  - ออกสํารวจข�อมูลทุกครัวเรือน เขตเทศบาลฯ
แก�ไขปXญหาของประชาชน ในเขต  จํานวน 1520 ครัวเรือน มีการเก็บข�อมูล

เทศบาลตําบลท�าแร�  - จัดซื้อแบบสอบถาม จํานวน 1,520 เล�ม พื้นฐานได�
 ครบถ�วน

3 โครงการอบรมให�ความรู�เทคนิค  - เพื่ออบรมให�ความรู�ในเรื่อง - จัดฝYกอบรมให�ความรู�เรื่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
และวิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล�อง เศรษฐกิจพอเพียง แก�ประชาชน ของประชาชน

พอเพียง ตามยุทธศาสตร4อยู�ดีมีสุขของ ในพื้นที่ เทศบาลตําบลท�าแร� ในเขตเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  - ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เข�าร�วมอบรม

 จํานวน  80 คน

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 - ผู�สูงอายุ/ผู�พิการ มีสุขภาพจิต
สุขภาพร�างกายแข็งแรง

 - ได�ข�อมูลครบถ�วนถูกต�องกับ
ความจําเป�นขั้นพื้นฐานและ
ความจําเป�นในปXจจุบัน

แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

นําไปใช�ในชีวิตประจําวันได�

 - ประชาชนเข�าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการวันผู�สูงอายุแห�งชาติ  - เพื่อยกย�องเชิดชูเกียรติผู�สูงอายุ  - จัดกิจกรรมวันผู�สูงอายุป-ที่อยู�ใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ

ที่บําเพ็ญประโยชน4ให�กับสังคม เขตเทศบาลตําบลท�าแร� ผู�สูงอายุที่เข�า
จํานวนผู�สูงอายุ 1,904 คน ร�วมกิจกรรม

 - เพื่อให�สมาชิกในครอบครัว  - จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให�
ได�มีโอกาสพบปะและแสดง
ความกตัญZูต�อผู�สูงอายุและ
เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามต�อไป

5 โครงการวันผู�พิการ  - เพื่อให�ผู�พิการ ได�เข�าร�วม  - จัดกิจกรรมวันผู�พิการ   ให�ผู�พิการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
กิจกรรมวันผู�พิการ จํานวน 186 คน ได�ร�วมกิจกรรม ความพอใจใน

วันคนพิการสากล กิจกรรมวันผู�
พิการ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

จะได#รับ

 - ผู�สูงอายุได�ร�วมกิจกรรม
ส�งผลให�มีสุขภาพจิตดีและ
สุขภาพร�างกายแข็งแรง

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

 - คนพิการได�มีส�วนร�วมใน
กิจกรรมงานวันคนพิการสา
กรและมีความเข�าใจถึง
สิทธิประโยชน4



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการอบรมบทบาทหน�าที่  - เพื่อให�ความรู�แก�คณะกรรมการ  - คณะกรรมการชุมชน 15 ชุมชน - 10,000 - 10,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ

ของคณะกรรมการชุมชน ชุมชนได�รับทราบถึงบทบาทหน�าที่ ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� ผู�เข�าอบรม
ของตน มีความเข�าใจ  - เกิดการประสานงานระหว�าง

ในบทบาทหน�าที่ เทศบาลและชุมชนพื้นที่ได�ดี

7 โครงการปรับปรุงและทบทวน  - เพื่อทบทวนแผนพัฒนาชุมชน  - จัดทําประชาคมปรับปรุงและ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
แผนชุมชนประจําป- ประจําป-ในพื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร� ทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ประชาชนใน

จํานวน 15 ชุมชน ชุมชนเข�าร�วม
กิจกรรมประชาคม

8 โครงการฝYกอบรมและส�งเสริม  - เพิ่ออบรมอาชีพให�แก�ประชาชน  - ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร� 40,000 40,000 40,000 40,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
อาชีพ พื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร� เข�าร�วมฝYกอบรม จํานวน 60 คน ผู�เข�าร�วมมี

 - เพื่อสร�างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได� อาชีพเสริม
ให�ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลท�าแร�

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

 - คณะกรรมการชุมชนได�

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน

ที่ตรงต�อความต�องการของ
ประชาชน

 - ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ
และมีรายได�เสริมลดปXญหา
การว�างงาน

ทราบถึงบทบาทหน�าที่ของตน

ยิ่งขึ้น

 - ได�แผนพัฒนาชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร�



                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข�งขันกีฬาเยาวชน  - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการ  - เยาวชน ประชาชนในตําบลท�าแร� 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนคน  - เยาวชน ประชาชนทั่วไป กองการศึกษา

ประชาชน และชุมชนต�านยาเสพติด ออกกําลังกายเสริมสร�างความสามัคคี เข�าร�วมกิจกรรมการแข�งขันกีฬาเยาวชน ที่เข�าร�วม ได�ออกกําลังกายและมึความ
ในชุมชน ใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน4 ประชาชนและชุมชนต�านยาเสพติด แข�งขันกีฬาฯ สามัคคีในชุมชนใช�เวลาว�าง
ห�างไกลจากยาเสพติด ให�เป�นประโยชน4 ห�างไกลจาก

ยาเสพติด

2 โครงการจัดหาอุปกรณ4กีฬา  - เพื่อจัดหาอุปกรณ4กีฬา ที่ขาดแคลน  - หมู�บ�านในตําบลท�าแร� มีอุปกรณ4กีฬา 45,000 45,000 45,000 45,000  จํานวน  - เยาวชน ประชาชนในตําบล กองการศึกษา
ตามความต�องการให�แก�เยาวขน ไว�เพื่อออกกําลังกาย ครบทุกหมู�บ�าน หมู�บ�านใน

ของแต�ละหมู�บ�านในตําบลท�าแร� ตําบลท�าแร� ออกกําลังกาย ตามลานกีฬา
หรือสนามกีฬาของแต�ละหมู�บ�าน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

ท�าแร�มีอุปกรณ4กีฬา ในการ



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดกิจกรรมออกําลังกาย  - เพื่อรณรงค4ให�ประชาชนทุกเพศ  - รณรงค4และจัดกิจกรรมในการ 2,000 2,000 2,000 2,000  จํานวนคนที่ร�วม กองการศึกษา

เพื่อมวลชนแชลเลนจ4เดย4 ทุกวัยและทุกอาชีพ ตื่นตัวในการเล�น ออกกําลังกายสําหรับประชาชนทุกเพศ ออกกําลังกายในวัน

กีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวัย ทุกอาชีพ แชลเลนจ4เดย4
ในวันมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชน
แชลเลนจ4เดย4 พร�อมกันทั่วประเทศ
และทั่วโลก

4 โครงการเข�าค�ายอบรมคุณธรรม  - เพื่อจัดฝYกอบรมให�ความรู�ด�าน  - จํานวนนักเรียน ชั้น ป. 5 - 6 20,000 20,000 20,000 20,000   จํานวน กองการศึกษา
จริยธรรมเด็ก และเยาวชน คุณธรรมจริยธรรม สร�างจิตสํานึก ของโรงเรียนท�าแร�วิทยา และโรงเรียน นักเรียน

ตําบลท�าแร� ที่ดีให�เยาวชนอยู�ร�วมกับผู�อื่นในสังคม เซนต4โยเซฟท�าแร� ที่เข�าร�วม

ด�วยจิตใจที่ดีงาม กิจกรรม

เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ

แชลเลนจ4เดย4 พร�อมกัน
ทั่วประเทศ และทั่วโลก

  - เด็กและเยาวชนสามารถ
อยู�ร�วมกับผู�อื่นในสังคมด�วย

 - ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกอาชีพตื่นตัว ในการเล�นกีฬา
และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ในวันมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชน

จิตใจที่ดีงาม



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส�งเสริมเกษตรอินทรีย4  - เพื่อส�งเสริมให�ชาวบ�านปลูกพืชผัก  - ประชาชนได�รับความรู�ในการปลูก 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละพื้น กองสาธารณสุขฯ

โดยไม�ใช�ยาฆ�าแมลง ยากําจัดวัชพืช พืชผัก โดยใช�สมุนไพรธรรมชาติแทนการ ที่สีเขียว

และสารเคมีต�างๆ ใช�สารเคมีและการเลี้ยงไส�เดือนดิน เพื่มมากขึ้น

 - เพื่อส�งเสริมการเลี้ยงไส�เดือนดิน 

นํามูลและน้ําหมักมูลไส�เดือนดิน  - ชาวบ�านนํามูลและน้ําหมัก
มาใส�พืชผักที่ปลูกและใช�ไส�เดือนดิน มูลไส�เดือนดินมาใส�พืชผักที่

เป�นตัวกําจัดขยะอินทรีย4ในครัวเรือน ปลูก ทําให�ได�บริโภคพืชผัก

 - เพื่อส�งเสริมสุขภาพให�ชาวบ�าน ที่ปลอดสารเคมี

ได�บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ  - ชาวบ�านได�บริโภคพืชผัก
 - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนกําดําเนิน ที่สะอาด ปลอดสารพิษ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 21 ปนเปSTอน ส�งผลให�ชาวบ�าน
ระดับท�องถิ่น นําไปสู�การพัฒนาชุมชน

ต�นแบบด�านการเกษตรอินทรีย4  - มีชุมชนต�นแบบในการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษและการ

รวม 26 โครงการ 12,747,550 13,297,550 13,911,550 14,569,550

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

แบบ ผ. 01

สารเคมีและไส�เดือนดิน

มีสุขภาพที่ดีขึ้น

เลี้ยงไส�เดือนดิน ในเขต
เทศบาลตําบลท�าแร�

จะได#รับ

 -  ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับ

ความรู�ในการปลูกพืชผัก โดยใช�

สมุนไพรธรรมชาติแทนการใช�
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อดําเนินการจ�ายเบี้ยยังชีพ ให�แก�  - ผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� 7,704,000 8,244,000 8,868,000 9,516,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ

ผู�สูงอายุ  ผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� อายุ 60-69 ป- คนละ 600บาท/เดือน ผู�สูงอายุ60ป-
ที่เข�าหลักเกณฑ4ในการขอรับเบี้ยฯ อายุ 70-79 ป- คนละ 700บาท/เดือน ขึ้นไปที่มีสิทธิ

อายุ 80-89 ป- คนละ 800บาท/เดือน ได�รับเบี้ยยังชีพ
อายุ 90 ป-ขึ้นไป คนละ 1,000บาท/เดือน

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการ  - เพื่อดําเนินการจ�ายเบี้ยความพิการ  - ผู�พิการ ในเขตเทศบาลฯที่มาลง 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
ให�แก�ผู�พิการที่เข�าหลักเกณฑ4ในการ ทะเบียนรับเบี้ยทั้งหมด 195 คน ผู�พิการได�รับ
ขอรับเบี้ยฯ คนละ  800  บาท/เดือน เบี้ยยังชีพ

3 โครงการสงเคราะห4เบี้ยยังชีพ  - เพื่อดําเนินการจ�ายเบี้ยยังชีพ  - ผู�ป\วยเอดส4  จํานวน  8  คน 48,000 48,000 48,000 48,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
ผู�ป\วยเอดส4 ให�ผู�ป\วยเอดส4ในเขตเทศบาลฯ คนละ  500  บาท/เดือน ผู�ป\วยเอดส4

ได�รับเบี้ยยังชีพ

จะได#รับ

 - ผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ท�าแร� ที่เข�าหลักเกณฑ4ได�รับ
เบี้ยยังชีพกันทุกคน

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

 - ผู�ป\วยเอดส4 มีเงินเพื่อใช�จ�าย
ในการดํารงชีวิตประจําวันได�
อย�างมีความสุขกันทุกคน

 - ผู�พิการในเขตเทศบาลตําบล
ท�าแร� ที่เข�าหลักเกณฑ4
ได�รับเบี้ยยังชีพกันทุกคน
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ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุล
2. ยุทศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค�าใช�จ�ายในการตรวจวิเคราะห4  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการตรวจ  - ตรวจวิเคราะห4น้ําและคุณภาพ 60,000 60,000 60,000 60,000 ร�อยละของ  - การตรวจวิเคราะห4คุณภาพน้ํา กองสาธารณสุข 
คุณภาพสิ่งแวดล�อม วิเคราะห4น้ําและคุณภาพสิ่งแวดล�อม สิ่งแวดล�อม บ�อบําบัด และสิ่งแวดล�อมในชุมชน

ที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�าน ศูนย4จัดการ ผ�านตามเกณฑ4มาตรฐาน
สิ่งแวดล�อมในพื้นที่ ขยะ ได�รับ

การตรวจ
คุณภาพน้ํา
และสิ่งแวดล�อม

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุล
2. ยุทศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ�างเหมาดําเนินงาน  - เพื่อเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน  - ค�าตอบแทน ค�าจ�างบุคลากร 384,000 384,000 384,000 384,000 ร�อยละการ  - การปฏิบัติงานเป�นไป กองช�าง
ศูนย4จัดการขยะมูลฝอย ศูนย4จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาล ผู�ปฏิบัติงาน ในศูนย4จัดการขยะ ปฏิบัติงานของ ด�วยความคล�องตัว และ
เทศบาลตําบลท�าแร� ตําบลท�าแร� มูลฝอยรวมฯ พนักงานเพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิภาพ
(คนยาม 2 คน และ คนงานควบคุม
เครื่องช�าง 2 คน)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝYกอบรมมัคคุเทศก4น�อย  - จัดฝYกอบรมเพื่อเป�นการส�งเสริม  - เยาวชน ในตําบลท�าแร�ที่เข�าร�วมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000  จํานวนคนที่เข�า กองการศึกษา

สนับสนุนให�เยาวชนมีความรู�เกี่ยวกับ และสามารถให�ความรู�แก�นักท�องเที่ยว ร�วมกิจกรรม
ประวัติและสถานที่สําคัญของบ�านท�าแร� ที่มาเที่ยวชมหมู�บ�านท�าแร�

2 โครงการอนุรักษ4ศิลปะจารีต  - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการจัด  - จัดกิจกรรมในโครงการ กองการศึกษา
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ กิจกรรมและประเพณีต�างๆ  ดังนี้ ต�างๆดังนี้
วัฒนธรรมท�องถิ่น และประเพณีต�างๆดังนี้  

1. เพื่อจัดงานประเพณีแห�ดาวคริสต4มาส - จํานวนนักท�องเที่ยว/ผู�เข�ามาร�วม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวน
มาร�วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกป- นักท�องเที่ยว

ผู�มาร�วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้นร�อยละ

1 % จากป-
ที่แล�ว

 - เยาวชนที่ผ�านการฝYกอบรม
ได�รับความรู�และสามารถพา
นักท�องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
สําคัญต�างๆ  ของบ�านท�าแร�ได�

 - ประเพณีอันดีงามของท�องถิ่น
ได�ถูกถ�ายทอดและอนุรักษ4ไว�สู�
ลูกหลานสืบไป

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ
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ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการอนุรักษ4ศิลปะจารีต 2. เพื่อจัดงานประเพณีแห�เทียนปXสกา  - จํานวนนักท�องเที่ยว/ผู�เข�ามาร�วม 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน กองการศึกษา
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ กิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกป- นักท�องเที่ยว
วัฒนธรรมท�องถิ่น ผู�มาร�วม

กิจกรรม
เพิ่มขึ้นร�อยละ

1 % จากป-
ที่แล�ว

3. เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง  - จํานวนนักท�องเที่ยว/ผู�เข�ามาร�วม 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน กองการศึกษา
กิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกป- นักท�องเที่ยว

ผู�มาร�วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้นร�อยละ

1 % จากป-
ที่แล�ว

4. เพื่อร�วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา  - จํานวนพนักงานเทศบาลและประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนคน กองการศึกษา
เข�าร�วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่เข�าร�วม

งาน

 - ประชาชนได�ร�วมกิจกรรมที่
สําคัญทางพุทธศาสนา

จะได#รับ

 - ประเพณีอันดีงามของท�องถิ่น
ได�ถูกถ�ายทอดและอนุรักษ4ไว�สู�
ลูกหลานสืบไป

 - ประเพณีอันดีงามของท�องถิ่น
ได�ถูกถ�ายทอดและอนุรักษ4ไว�สู�
ลูกหลานสืบไป

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการอนุรักษ4ศิลปะจารีต 5. เพื่อเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดประเพณี  - จํานวนพนักงานเทศบาลและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคนที่ กองการศึกษา
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วันสงกรานต4 เข�าร�วมกิจกรรมวันสงกรานต4 เข�าร�วม
วัฒนธรรมท�องถิ่น กิจกรรม

วันสงกรานต4

จะได#รับ

 - ประเพณีอันดีงามของท�องถิ่น
ได�ถูกถ�ายทอดและอนุรักษ4ไว�สู�
ลูกหลานสืบไป

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน4สวนสาธารณะ - เพื่อเป�นสถานที่พักผ�อนหย�อนใจและ  - สวนสาธารณะดอนเกิน 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ  -  มีสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ กองช�าง

เทศบาลตําบลท�าแร� ออกกําลังกาย  - ลานเอนกประสงค4 ของผู�มาใช� และออกกําลังกาย
 - เพื่อพัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยว  - จุดชมวิวหนองหารและดอนโพธิ์ บริการ  -  มีสถานที่สําหรับเป�น
 - ปรับปรุงภูมิทัศน4บริเวณ  - ภูมิทัศน4หนองหาร แหล�งท�องเที่ยว 
สวนสาธารณะ ให�สวยงาม  - ศูนย4การเรียนรู�  -  สภาพภูมิทัศน4ชุมชน
 -  เพิ่มพื้นที่สีเขียวให�ชุมชน  - ถนนสายหลักในเขตเทศบาล มีความเป�นระเบียบเรียบร�อย

 - ที่ว�างของชุมชนต�าง  ๆ และสวยงาม

2 ก�อสร�างอาคารเพื่อจัดเก็บวัสดุ  - เพื่อใช�ในการเก็บวัสดุอุปกรณ4ทางการ  - จุดชมวิวหนองหาร 1,000,000 1,000,000  -  - จํานวน  - สภาพภูมิทัศน4สวนสาธารณะ กองช�าง
อุปกรณ4ทางการเกษตร เกษตร  - สวนสาธารณะดอนเกิน 2 หลัง มีความเป�นระเบียบเรียบร�อย

สวยงาม

3 โครงการศึกษาออกแบบ  - เพื่อก�อสร�างรวบรวมน้ําเสียให�  - ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล. 2,000,000  -  -  - จํานวนครั้ง  - น้ําเสียได�รับการบําบัด  กองช�าง
ความเหมาะสมโครงการก�อสร�าง ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร� เพื่อรวบรวมน้ําเสียให�เข�าสู�ระบบ ตามระบบมาตรฐานก�อนไหลลง
ท�อรวบรวมน้ําเสียระยะที่ 2  - เพื่อปMองกันและแก�ไขปXญหาน้ําเสีย ให�ครอบคลุมพื้นที่ สู�หนองหาร

หนองหารให�หมดไป

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจ�างที่ปรึกษาควบคุมงาน  - เพื่อก�อสร�างรวบรวมน้ําเสียให�  - ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,000,000  -  - จํานวนครั้ง  - สามารถก�อสร�างระบบรวบรวม กองช�าง

ก�อสร�างท�อรวบรวมน้ําเสีย ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร� เพื่อรวบรวมน้ําเสียให�เข�าสู�ระบบ น้ําเสียให�ได�มาตรฐานและ
ระยะที่ 2 และมีประสิทธิภาพ ให�ครอบคลุมพื้นที่ มีประสิทธิภาพ

5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน4หนองหาร  - เพื่อพัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยว  - กําจัดวัชพืชบริเวณชายฝX^งหนองหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ  - หนองหารมีสภาพภูมิทัศน4 กองช�าง
และสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ ของผู�มาใช� ที่สวยงามเหมาะสําหรับ

บริการ เป�นแหล�งที่ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ

6 โครงการก�อสร�างอาคารจําหน�าย  - เพื่อพัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยวและ  - อาคารจุดชมวิวหนองหาร 1,500,000 - - - ความพึงพอใจ กองช�าง
สินค�า/อาหาร บริเวณจุดชมวิว สถานที่พักผ�อนหย�อนใจ ของผู�มาใช�
หนองหาร จํานวน 3 หลัง บริการ

จะได#รับ

 - มีสถานที่สําหรับจําหน�วยสินค�า
อาหาร สําหรับนักท�องเที่ยว

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุล
2. ยุทศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญ�าแฝก  - เพื่อสนองพระราชดําริของ  - มีการปลูกหญ�าแฝก บริเวณรอบบ�อน้ํา 2,000 2,000 2,000 2,000 ร�อยละพื้นที่  - มีการอนุรักษ4และฟSTนฟู กองสาธารณสุข 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ในการ ของศูนย4จัดการขยะมูลฝอยรวม สีเขียว มีเพิ่ม ผิวหน�าดินบริเวณบ�อน้ําของ
พัฒนาและรณรงค4การใช�หญ�าแฝก เทศบาลตําบลท�าแร� มากขึ้น ศูนย4จัดการขยะมูลฝอยรวม
เพื่อการอนุรักษดินน้ําและป\าไม� เทศบาลตําบลท�าแร� ให�มี
 - เพื่อสร�างจิตสํานึกให�ชุมชมมีใจรัก ความแข_งแรงและหน�าดินมี
และหวงแหนทรัพยากรดินน้ําและป\าไม� ความสมบูรณ4ชุ�มชื่น

 - ประชาชนในพื้นที่มีความ

ปลูกหญ�าแฝก

รวม  11 โครงการ 6,436,000 4,936,000 1,936,000 1,936,000

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

ตระหนักในการอนุรักษ4
ทรัพยากรดินน้ําและป\าไม�

 - ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ท�าแร� มีส�วนร�วมในกิจกรรม

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุในการ  - เพื่อจัดซื้อวัสดุที่จําเป�นในการ  - จัดซื้อวัสดุต�างๆเช�นวัสดุสํานักงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ

ปฎิบัติงานของกองสวัสดิการฯ ปฏิบัติงาน วัสดุคอมพิวเตอร4 ฯลฯ งานที่ทําเสร็จ
ตามกําหนด
และมีวัสดุ
เพียงพอใน
การใช�

2 โครงการบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - ซ�อมแซม บํารุง รักษา ทรัพย4สิน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
ทรัพย4สิน ของกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการสังคมให�อยู�ใน ทรัพย4สินที่

สภาพพร�อมใช�งาน ชํารุด 
ซ�อมเสร็จ
ทันใช�ตาม
กําหนด

อํานวยความสะดวกพร�อม

ใช�งาน

จะได#รับ

 - ได�วัสดุที่ตรงต�อการใช�งาน
ทําให�การปฏิบัติงานเป�นไป
อย�างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว

 - หน�วยงานมีอุปกรณ4

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานสังคมสงเคราะห�
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ4  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - เครื่องเสียงแบบลากจูง จํานวน 7,000 7,000 7,000 7,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ

ปฎิบัติงาน 1 เครื่อง ทํางานมี
 - เครื่องปริ้นเตอร4 1 เครื่อง 7,900 7,900 7,900 7,900 ประสิทธิภาพ
 - เครื่องสํารองไฟ 2 ชุด 6,400 6,400 6,400 6,400 เพิ่มขึ้น

4 โครงการจ�างเหมาบริการบุคลากร  - จ�างเหมาบริการบุคลากรช�วยงาน  - เขียนโครงการหรือจัดทําแผน 96,000 96,000 96,000 96,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
ช�วยงานศูนย4พัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย4พัฒนาคุณภาพชีวิต และส�งเสริม การดําเนินงาน ผู�สูงอายุมีกิจ
และส�งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ อาชีพผู�สูงอายุ จํานวน 1 คน  - ประสาน (ในพื้นที่หรือในจังหวัด) กรรมในการ

 - เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพ

สร�างกิจกรรมให�กลุ�มผู�สูงอายุ ชีวิต

5 โครงการจ�างเหมาบริการบุคลากร  - จ�างเหมาบริการบุคลากรช�วย  - เขียนโครงการหรือจัดทําแผน 96,000 96,000 96,000 96,000 ร�อยละของ กองสวัสดิการฯ
ปฏิบัติงานศูนย4บริการคนพิการ ปฏิบัติงานศูนย4บริการคนพิการทั่วไป การดําเนินงาน ผู�พิการมี
ทั่วไประดับตําบล ระดับตําบล จํานวน 1 คน  - ประสาน (ในพื้นที่หรือในจังหวัด) กิจกรรม

 - เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการพัฒนา
สร�างกิจกรรมให�คนพิการ คุณภาพชีวิต
และเข�าถึงสิทธิประโชนย4

 - ผู�พิการมีกิจกรรมนัทนาการ
และมีอาชีพเสริม และเข�าถึง
สิทธิประโชนย4

อย�างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว

 - หน�วยงานมีความคล�องตัว
ในการปฏิบัติงาน
 - ผู�สูงอายุมีกิจกรรมนัทนาการ
และมีอาชีพเสริม และเข�าถึง
สิทธิประโชนย4

 - หน�วยงานมีความคล�องตัว
ในการปฏิบัติงาน

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานสังคมสงเคราะห�
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

 - ได�ครุภัณฑ4ที่ตรงต�อการใช�งาน
ทําให�การปฏิบัติงานเป�นไป

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อวัสดุในการ  -  เพื่อให�มีวัดุที่จําเป�นที่ต�องใช�ใน  -จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1,233,000 1,233,000 1,233,000 1,233,000 ร�อยละของ  -  มีวัสดุอุปกรณ4ที่อํานวยความ กองช�าง

ปฏิบัติงานของกองช�าง การปฏิบัติงาน  -วัสดุไฟฟMาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท วัสดุมี สะดวกในการปฏิบัติงาน ทําให�
 -  เพื่อให�มีวัสดุที่เกี่ยวข�องในการ  -วัสดุการเกษตร จํานวน  103,000 บาท ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
ดําเนินงานตามกิจกรรมรวมต�าง ๆ  -วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
ขององค4กร จํานวน 300,000 บาท

 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (ศูนย4จัดการขยะ)

จํานวน 350,000 บาท
 -วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 20,000 บาท
 -วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 20,000 บาท
(ศูนย4จัดการขยะฯ)
 -วัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน 30,000 บาท

 -วัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน 10,000 บาท

(ศูนย4จัดการขยะฯ)
 - วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน  250,000  บาท

 - วัสดุยานพาหนะและขนส�ง  จํานวน  50,000  บาท

(ศูนย4จัดการขยะฯ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานเคหะและชุมชน



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - ซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย4สินของ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร�อยละของ  - หน�วยงานมีวัสดุอุปกรณ4 กองช�าง

ทรัพย4สินของกองช�าง ศูนย4จัดการขยะมูลฝอยให�อยู�ในสภาพ การบํารุง อํานวยความสะดวกในการ
ใช�งานได� ซ�อมแซม ปฏิบัติงาน

3 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  -  เพื่อปฏิบัติงานเป�นผู�ช�วยในการ  -  จ�างเหมาบริการพนักงานดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 192,000 192,000 192,000 192,000 ร�อยละ  - เพื่อสร�างความคล�องตัว และมี กองช�าง
เพื่อปฏิบัติงานกองช�าง ปฏิบัติงานกองช�าง  ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

4 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  - เพื่อปฏิบัติงานเป�นผู�ช�วยในการ  - จ�างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดโซน 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 ร�อยละ  - ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล กองสาธารณสุข

เพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ  - จ�างเหมาบริการปฏิบัติงานท�ายรถขยะ 576,000 576,000 576,000 576,000 ประสิทธิภาพ ตําบลท�าแร� มีความสะอาด
 - จ�างเหมาการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ 96,000 96,000 96,000 96,000 ในการทํางาน  - เทศบาลตําบลท�าแร� มีความ
บริการประชาชน เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

สะอาด เป�นระเบียบ
 - หน�วยงานมีความคล�องตัว
ในการปฏิบัติงานและเกิด

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค4ลดอุบัติเหตุ  - เพื่อเป�นการรณรงค4ให�ประชาชน  - ตั้งด�านตรวจในช�วงเทศกาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ สํานักปลัด

ในช�วงเทศกาลต�างๆ  ขับขี่ปลอดภัยไปให�ถึงจุดหมาย วันชึ้นป-ใหม� อุบัติเหตุ
 ปลายทาง  - ตั้งด�านตรวจในช�วงเทศกาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดลง

วันสงกรานต4

2 โครงการค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - เพื่อช�วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ  - ประชาชนผู�ที่ผ�านการอบรม 32,500 32,500 32,500 32,500 ร�อยละของ สํานักปลัด
และอบรมอาชีพให�ผู�ผ�านการ ชีวิตผู�เข�ารับการฝYกอบรมอาชีพที่ปฏิบัติ บําบัดฟSTนฟูตําบลท�าแร� จํานวน 5 คน ยาเสพติด
ฝYกอบรมบําบัดฟSTนฟูผู�เกี่ยวข�อง ให�เป�นไปตามนโยบายของรัฐบาล ลดลง
กับยาเสพติด  - เพื่อส�งเสริมให�ผู�เข�าอบรมฝYกฝ-มือ

ด�านอาชีพ
 - เพื่อให�ประชาชนตําบลท�าแร�มีอาชีพ
ที่หลากหลายสามารถพึ่งตนเองได�

 - การเกิดอุบัติเหตุในท�องถนน
ลดน�อยลง ประชาชนปลอดภัย
ไปให�ถึงจุดหมาย

 - ปXญหาอาชญากรรมในท�องถิ่น
ลดลง
 - ผู�เข�ารับการอบรมมีงานมีอาชีพ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝYกอบรมทบทวนสมาชิก   - เพื่อให�เจ�าหน�าที่ได�ทบทวน  - จัดฝYกอบรมให�ความรู�แก�เจ�าหน�าที่ 30,000  - 30,000  - ร�อยละของ สํานักปลัด

อปพร. ความรู�ที่ได�อบรมมา และมีความ อปพร. ทั้ง 5 รุ�น  (หลักสูตร 3 วัน) เจ�าหน�าที่
พร�อมในการปฏิบัติหน�าที่ มีความรู�

เพิ่มขึ้น

4  โครงการบริหารงานกิจการ   - เพื่อให�สมาชิก อปพร.ของศูนย4  - เพื่อบริหารกิจการ อปพร. ให�มี 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ
ของศูนย4 อปพร. อปพร.ที่ผ�านการอบรมตามหลักสูตร ศักยภาพ เจ�าหน�าที่

ของกรมปMองกันและบรรเทา มีความรู�
สาธารณภัย  ได�บริหารกิจการ เพิ่มขึ้น
อปพร. ให�มีศักยภาพ

5 โครงการปรองดองสมานฉันท4  - เพื่อความปรองดองสมานฉันฑ4  - กํานัน, ผู�ใหญ�บ�าน, อสม, ผู�นําชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของ สํานักปลัด
 - เพื่อกระตุ�นเตือนให�เกิดความรัก ผู�เข�าร�วม
ความสามัคคีและความร�วมมือ กิจกรรม
ในหน�วยงานและประชาชน

 - เจ�าหน�าที่ อปพร. มีความพร�อม

ในการปฏิบัติหน�าที่

 - ศูนย4 อปพร. มีวัสดุอุปกรณ4ที่
ทันสมัยสะดวกในการปฏิบัติงาน

 - กํานัน, ผู�ใหญ�บ�าน, อสม,
ผู�นําชุมชน มีความรัก
ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท4

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.   -  แก�ไขปXญหาน้ําท�วมขังในเขต ก�อสร�างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย  - ลดปXญหาน้ําท�วมขังใน

พร�อมขยายผิวจราจรถนน เทศบาลและฟSTนฟูสภาพแวดล�อม ผิวจราจรถนน จํานวน 5 สาย แยกเป�น เขตเทศบาล
สายต�างๆ ในเขตเทศบาล ให�ดีขึ้น 1. ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.  พร�อม 129,800  -  -  - จํานวนถนน  - สามารถเชื่อมท�อน้ําทิ้งจาก กองช�าง
ตําบลท�าแร�  - สามารถรองรับการเพิ่มของปริมาณ ขยายผิวจราจร  คสล. ถนนเฟS^องฟู 2 อาคารบ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อ

ยวดยานพาหนะ ตอนบน ฝX^งตะวันออก (ห�าแยก-สร�างแก�ว) รวบรวมน้ําเสีย
ขนาดท�อØ 0.30 ม. พร�อมบ�อพัก  -  ประชาชนได�รับความสะดวก
ความยาว 59 ม. พร�อมขยายผิวจราจร  ในการสัญจรไปมา
ค.ส.ล. พื้นที่ไม�น�อยกว�า 209 ตารางเมตร

2. ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.  พร�อม 1,500,000  -  -  - จํานวนถนน กองช�าง

ขยายผิวจราจร  คสล. ถนนทางเข�า

โรงเรียนท�าแร�วิทยา  ขนาดท�อØ 0.30 ม. 
พร�อมขยายผิวจราจร  ค.ส.ล. 
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 624 ตารางเมตร

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.   -  แก�ไขปXญหาน้ําท�วมขังในเขต 3. ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.  พร�อม  - 595,000  -  - จํานวนถนน  - ลดปXญหาน้ําท�วมขังใน กองช�าง
พร�อมขยายผิวจราจรถนน เทศบาลและฟSTนฟูสภาพแวดล�อม ขยายผิวจราจร  คสล. ถนนแสงประเทือง เขตเทศบาล
สายต�างๆ ในเขตเทศบาล ให�ดีขึ้น ตอนล�าง (จากถนนดําเนินสว�าง - บ�อบําบัดน้ําเสีย)  - สามารถเชื่อมท�อน้ําทิ้งจาก
ตําบลท�าแร�  - สามารถรองรับการเพิ่มของปริมาณ ขนาดท�อØ 0.30 ม. พร�อมบ�อพัก ความยาว 476 ม.  อาคารบ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อ

ยวดยานพาหนะ พร�อมขยายผิวจราจร  ค.ส.ล. รวบรวมน้ําเสีย
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 238 ตารางเมตร  -  ประชาชนได�รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

4. ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.  พร�อม  -  - 575,000  - จํานวนถนน  - ลดปXญหาน้ําท�วมขังใน กองช�าง
ขยายผิวจราจร  คสล. ซอยแสนประเสริฐ เขตเทศบาล
ขนาดท�อØ 0.30 ม. พร�อมบ�อพัก  - สามารถเชื่อมท�อน้ําทิ้งจาก
ความยาว 460 ม.   อาคารบ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อ
พร�อมขยายผิวจราจร  ค.ส.ล. รวบรวมน้ําเสีย
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 230 ตารางเมตร  -  ประชาชนได�รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

แบบ ผ. 01



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างท�อระบายน้ํา  คสล.   -  แก�ไขปXญหาน้ําท�วมขังในเขต 5. ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.  พร�อม  -  -  - 462,500 จํานวนถนน  - ลดปXญหาน้ําท�วมขังใน กองช�าง
พร�อมขยายผิวจราจรถนน เทศบาลและฟSTนฟูสภาพแวดล�อม ขยายผิวจราจร  คสล. ถนนเข�าสวน เขตเทศบาล
สายต�างๆ ในเขตเทศบาล ให�ดีขึ้น สาธารณะดอนเกิน ขนาดท�อØ 0.30 ม.  - สามารถเชื่อมท�อน้ําทิ้งจาก
ตําบลท�าแร�  - สามารถรองรับการเพิ่มของปริมาณ พร�อมบ�อพัก ความยาว 370 ม.  อาคารบ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อ

ยวดยานพาหนะ พร�อมขยายผิวจราจร  ค.ส.ล. รวบรวมน้ําเสีย
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 185 ตารางเมตร  -  ประชาชนได�รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

2 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. จํานวน 25 สาย

ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ แยกเป�น
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ 1. ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง 223,400  -  -  - จํานวนถนน  -   ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสถาพร(ซอย1)  -  ประชาชนได�รับความสะดวก
ขนาดผิวจราจรกว�าง  4.00  ม. ในการสัญจรไปมา
ยาว  98  ม.  หนา  0.15  ม.  พื้นที่   
คสล.  ไม�น�อยกว�า  392  ตารางเมตร

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 2.  ก�อสร�างถนน  คสล.รอบบ�อบําบัด  - 2,300,000  -  - จํานวนถนน  - ลดปXญหาน้ําท�วมขังใน กองช�าง

ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ น้ําเสีย  ขนาดผิวจราจรหนา  0.15  ม. เขตเทศบาล
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ พื้นที่ คสล.ไม�น�อยกว�า 4,098.50 ตรม.  - สามารถเชื่อมท�อน้ําทิ้งจาก

อาคารบ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อ

3. ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนนแสงประเทือง  -  -  - 68,400 จํานวนถนน รวบรวมน้ําเสีย กองช�าง
ตอนล�าง  ขนาดผิวจราจรกว�าง  4.00  ม.  -  ประชาชนได�รับความสะดวก
ยาว  30  ม.  หนา  0.15  ม.  พื้นที่   ในการสัญจรไปมา

ค.ส.ล.  ไม�น�อยกว�า  120  ตารางเมตร

4. ก�อสร�างถนน  คสล.พร�อมวางท�อ 41,000  -  -  - จํานวนถนน กองช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เฟS^องฟู 3 ตอนล�าง

(ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.  

ยาว 24 ม. หนา  0.15  ม.  พื้นที่ 

ค.ส.ล. ไม�น�อยกว�า 72 ตารางเมตร

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 5. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล.พร�อมวางท�อ 47,800  -  -  - จํานวนถนน  - ลดปXญหาน้ําท�วมขังใน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เฟS^องฟู 3 ตอนล�าง เขตเทศบาล
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ (ซอย 2) ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.   - สามารถเชื่อมท�อน้ําทิ้งจาก

ยาว 28 ม. หนา  0.15  ม.  พื้นที่ อาคารบ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อ
ค.ส.ล. ไม�น�อยกว�า 84 ตารางเมตร รวบรวมน้ําเสีย

 -  ประชาชนได�รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

6. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. ถ.สายเลียบ 32,000  -  -  - จํานวนถนน  - ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
หนองหาร (ซอย 1)  ขนาดผิวจราจร  - ประชาชนได�รับความสะดวก
กว�าง 3.00 ม. ยาว 19  ม.หนา 0.15 ม. ในการสัญจรไปมา
พื้นที่ คสล.ไม�น�อยกว�า 57 ตารางเมตร

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  -ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 7. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง 85,500  -  -  - จํานวนถนน  - ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  -สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ท�อระบายน้ํา ถนนชูเมืองตอนบน  - ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ (ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.50 ม. ในการสัญจรไปมา

ยาว 43  ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 150 ตารางเมตร

8. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  - 86,864  -  - จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ซอยหลังอนามัย (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.50 ม.
ยาว 32  ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 112 ตารางเมตร

9. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  - 56,700  -  - จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหลังตลาดสด
เทศบาล 2 (ซอย1) ขนาดผิวจราจร
กว�าง 3.00 ม. ยาว 52  ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 153 ตารางเมตร

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 10. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  - 56,700  - จํานวนถนน  - ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ท�อระบายน้ํา ถนนแสงประเทือง 1  - ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ ตอนล�าง (ซอย 3) ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 23  ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 69 ตารางเมตร

11. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  - 259,000  - จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ถนนสถาพร (ซอย 3) 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 70  ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 210 ตารางเมตร

12. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  - 83,800  - จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ถนนแสงประเทือง 1 
ตอนล�าง (ซอย 2) 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม. 

พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 102 ตารางเมตร

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 13. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล.  - 25,650  -  - จํานวนถนน  -   ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ถนนแสงประเทืองตอนบน (ซอย2)   -  ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. ในการสัญจรไปมา

ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 45 ตารางเมตร

14. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  - 73,530  -  - จํานวนถนน กองช�าง

ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงประเทือง  

ตอนบน (ซอย 1) 

ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 129 ตารางเมตร

15. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  - 73,530  -  - จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนท�าแร�-  
ศรีสงคราม (ซอย 2)
ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.50 ม.
ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. 

พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 129 ตารางเมตร

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 16. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  -  - 319,000 จํานวนถนน  -   ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร4เจริญ-   -  ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ (ซอย 3) ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. ในการสัญจรไปมา

ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 560 ตารางเมตร

17. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง 91,200  -  -  - จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนดําเนินสว�าง  
(ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 160 ตารางเมตร

18. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  -  - 79,800 จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกระจ�างแจ�ง  
ตอนล�าง (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 ม.
ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 140 ตารางเมตร

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 19. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  -  - 85,500 จํานวนถนน  -   ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกระจ�างแจ�ง   -  ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ ตอนล�าง (ซอย 2) ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 150 ตารางเมตร

20. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  -  - 351,000 จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเข�า
สวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 160 ตารางเมตร

21. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  -  -  - 283,000 จํานวนถนน กองช�าง
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเข�า
สวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 2)
ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 ม.
ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม. 

พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 498 ตารางเมตร

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 22. ก�อสร�างถนน  ค.ส.ล. พร�อมวาง  - 85,500  -  - จํานวนถนน  - ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบ�านนางละม�อม  - ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ ดอกไม�งาม ในการสัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม.
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม�น�อยกว�า 150 ตารางเมตร

23. ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ซอยกระจ�างแจ�ง 182,400  -  -  - จํานวนถนน กองช�าง
ตอนบน ขนาดผิวจราจรกว�าง 4 เมตร
ยาว  80 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ ค.ส.ล. ไม�น�อยกว�า 320 ม2

24. ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวางท�อ  -  -  - 114,000 จํานวนถนน กองช�าง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.ท�าแร�-โพนสว�าง 
กว�าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ขนาด 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม�น�อยกว�า 200 ตรม.

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง  - ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. ที่ได�มาตรฐาน 25.  ก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวางท�อ  -  -  103,740 จํานวนถนน  - ก�อสร�างถนนที่ได�มาตรฐาน กองช�าง
ท�อระบายถนนสายต�าง ๆ ในเขต  - สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ระบายน้ํา ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.  - ประชาชนได�รับความสะดวก
เทศบาลตําบลท�าแร� ปริมาณยวดยานพาหนะ กว�าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ในการสัญจรไปมา

ไม�น�อยกว�า 82 ตรม. 

3 ลงหินลูกรังซ�อมแซมถนนสายต�าง ๆ  -  เพื่อปรับปรุงถนนให�มีสภาพใช�งาน  -  ลงหินลูกรังจํานวนไม�น�อยกว�า 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจ  -  ประชาชนได�รับความสะดวก กองช�าง

ในเขตเทศบาลที่ชํารุด ได�ดี  1,000  ม3 ของประชาชน ในการสัญจรไปมา
 -  เพื่อรองรับการเพิ่มของปริมาณ
ยวดยานพาหนะ

4 โครงการขยายเขตไฟฟMาสาธารณะ   -  เพื่อให�มีไฟฟMาแสงสว�างเพียงพอ  -  ขยายเขตไฟฟMาสาธารณะให� 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ  -  มีไฟฟMาแสงสว�างเพียงพอกับ กองช�าง
ถนน / ตรอก / ซอย  ต�าง ๆ  กับความต�องการของประชาชน ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ของประชาชน ความต�องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลท�าแร�  -  การสัญจรไปมาได�รับความ

สะดวกและปลอดภัยสวยงาม

5 จัดทําปMายชื่อถนน/ตรอก/ซอย  - เพื่อบริการประชาขนในการสามารถ  - ถนน/ตรอก/ซอย สถานที่สําคัญและ  - 100,000  - 100,000 ความพึงพอใจ  -  ประชาชนได�รับความสะดวก กองช�าง
ในเขตเทศบาล /ปMายบอกสถานที่ ใช�สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว ชุมชนต�าง ๆ ในเขตเทศบาล ของประชาชน ในการสัญจรไปมา
สําคัญ ปMายชุมชน และ  - ชุมชนมีสภาพแวดล�อมที่ดี
ปMายสถานที่ท�องเที่ยว และสวยงาม

จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขต  - เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  - ติดตั้งลําโพงเพิ่มเติมตามชุมชนต�าง ๆ 100,000  -  - - ความพึงพอใจ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองช�าง

เทศบาลตําบลท�าแร� ประสิทธิภาพ สามารถใช�งานได�ดียิ่งขึ้น ให�ครอบคลุมพื้นที่ ของประชาชน สามารถรับฟXงข�าวสารและ
ข�อมูลได�อย�างทั่วถึง

7 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงพร�อม  - เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องเสียงพร�อม  - ปรับปรุงระบบเครื่องพร�อมอุปกรณ4  - 200,000  -  - ความพึงพอใจ  - ทําให�เครื่องเสียงห�องประชุม กองช�าง
อุปกรณ4ห�องประชุมเทศบาลตําบล อุปกรณ4ห�องประชุมเทศบาลตําบล ห�องประชุมเทศบาลตําบลท�าแร� ของประชาชน มีคุณภาพเพื่อพร�อมที่จะใช�งาน
ท�าแร� ท�าแร� ให�มีประสิทธิภาพ สามารถ ในการจัดประชุมโครงการต�าง ๆ 

ใช�งานได�อย�างดียิ่งขึ้น

8 โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน  - เพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่  - พื้นที่เทศบาลตําบลท�าแร�  -  -  - 200,000 จํานวนครั้ง  - ชุมชนท�าแร� มีผังเมืองชุมชน กองช�าง
เทศบาลตําบลท�าแร� ในการทําประโยชน4ที่ดิน  ประมาณ 2.2  ตารางกิโลเมตร (งบท�องถิ่น) เป�นมาตรการชี้นําในการพัฒนา

การคมนาคมขนส�ง การสาธารณูปโภค การใช�ประโยชน4ที่ดิน โครงข�าย

และสาธารณูปการ คมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค

9 ค�าเบี้ยประกันภัยรถยนต4  - เพื่อจ�ายเป�นประกันภัยรถยนต4  - จ�ายค�าประกันภัยรถยนต4 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง กองสาธารณสุข

ค�าธรรมเนียม ค�าภาษี ฯลฯ ค�าธรรมเนียม ค�าภาษี

จะได#รับ

 - เพื่อให�รถของหน�วยงาน

ถูกต�องตาม พรบ.ขนส�งทางบก

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน  -  เพื่อให�มีวัดุที่จําเป�นที่ต�องใช�ใน  - จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 260,000 260,000 260,000 260,000 ร�อยละของ  -  มีวัสดุอุปกรณ4ที่อํานวยความ กองช�าง

ของกองช�าง การปฏิบัติงาน  - วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท วัสดุมี สะดวกในการปฏิบัติงาน ทําให�
 -  เพื่อให�มีวัสดุที่เกี่ยวข�องในการ  - วัสดุก�อสร�าง จํานวน 200,000 บาท ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
ดําเนินงานตามกิจกรรมรวมต�าง ๆ  - วัสดุคอมพิวเตอร4  จํานวน 20,000 บาท ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
ขององค4กร

11 โครงการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - ซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย4สินของ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร�อยละของ  - หน�วยงานมีวัสดุอุปกรณ4 กองช�าง
ทรัพย4สินของกองช�าง เทศบาลให�อยู�ในสภาพใช�งานได� การบํารุง อํานวยความสะดวกในการ

ซ�อมแซม ปฏิบัติงาน

12 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  -  เพื่อปฏิบัติงานเป�นผู�ช�วยในการ  - จ�างเหมาบริการปฏิบัติงานด�านช�าง 768,000 768,000 768,000 768,000 ร�อยละ  - เพื่อสร�างความคล�องตัว และมี กองช�าง
เพื่อปฏิบัติงานกองช�าง ปฏิบัติงานกองช�าง   - จ�างเหมาบริการคนงานสวนสาธารณะ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ4  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อครุภัณฑ4ต�างๆ 100,000 120,000 120,000 170,000 ร�อยละของ  -  มีวัสดุอุปกรณ4ที่อํานวยความ กองช�าง
ครุภัณฑ4มี สะดวกในการปฏิบัติงาน ทําให�

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวดเร็วและ

ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ�างเหมาทําความสะอาด  - เพื่อดําเนินการจ�างเหมาบริการ  '- เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจ�างเหมา 384,000 384,000 384,000 384,000 ร�อยละของ กองคลัง

และดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� และจ�างบุคคลเข�ามาทําความสะอาด พนักงานทําความสะอาดและดูแล ประสิทธิภาพ
1 ตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 2 ตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 1, 2 ตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 1, 3 การทํางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และตลาดโต�รุ�ง และตลาดโต�รุ�ง และตลาดโต�รุ�ง เพิ่มขึ้น

2 โครงการเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าเช�าอาคารตลาดสด  - เพื่อจ�ายเป�นค�าเช�าอาคาร ค�าเช�าที่ดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง กองคลัง
 - เพือจ�ายเป�นค�าเช�าที่ดิน ค�าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ความคล�องตัว และเกิด
 - เพื่อจ�ายเป�นค�าเบี้ยประกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3 โครงการจ�างเหมาคนงาน  - เพื่อปฏิบัติงานเป�นผู�ช�วยในการ  - เพื่อจ�างเหมาปฏิบัติงานโรงฆ�าสัตว4 768,000 768,000 768,000 768,000 ร�อยละของ กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานโรงฆ�าสัตว4 ปฏิบัติงานโรงฆ�าสัตว4 ประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลท�าแร� การทํางาน

เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า
จะได#รับ

 - การปฏิบัติงานเป�นไปด�วย
ความคล�องตัว และเกิด

 - การปฎิบัติงานเป�นไปด�วย

 - หน�วยงานมีความคล�อตัว
ในการปฏิบัติงานและเกิด

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานการพาณิยช�



                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  - เพื่อจ�ายเป�นค�าบํารุงและซ�อมแซม  - เพื่อซ�อมแซมและบํารุงรักษา 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ กองสาธารณสุข
ทรัพย4สินของโรงฆ�าสัตว4 ทรัพย4สิน เช�น คอมพิวเตอร4 ตู�เย็น ทรัพย4สินของเทศบาลให�อยู�ในสภาพ การซ�อมแซม

เครื่องตัดหญ�า ฯลฯ หรือทรัพย4สินอื่น ใช�งานได� เช�น คอมพิวเตอร4 ตู�เย็น บํารุงรักษา
ที่เกี่ยวข�องกับงานโรงฆ�าสัตว4 เครื่องตัดหญ�า หรือทรัพย4สินอื่นๆ ทรัพย4สินลดลง

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ4ของ  - เพื่อใหมีครุภัณฑ4ที่จําเป�นและ  - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ4ต�างๆ  เช�น 86,300 86,300 86,300 86,300 ร�อยละของ กองสาธารณสุข
โรงฆ�าสัตว4 เทศบาลตําบลท�าแร� เครื่องมือที่ต�องใช�อํานวยความสะดวก ครุภัณฑ4การเกษตร ครุภัณฑ4สํานักงาน ครุภัณฑ4 คล�องตัวและเกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ4งานบ�านงานครัว ฯลฯ มีประสิทธิภาพ

จะได#รับ

 - การปฏิบัติงานมีความคล�องตัว
และเกิดประสิทธิภาพ

 - การปฏิบัติงานมีความ

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

 แผนงานการพาณิยช�
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - บํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย4สิน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของ  - หน�วยงานมีอุปกรณ4อํานวย กองการประปา

ทรัพย4สินของกองการประปา ของกองการประปาให�อยู�ในสภาพ การบํารุง ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ใช�งานได� ซ�อมแซม

 - เพื่อตรวจสอบและบํารุงรักษา  - มีการซ�อมแซมระบบผลิตน้ําประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 ทรัพย4สินลดลง  - มีระบบผลิตน้ําประปาที่ได�
ระบบผลิตน้ําประปา ให�มีความพร�อมในการใช�งานทุกป- คุณภาพมีอายุการใช�งานได�นาน

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ4  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อครุภัณฑ4ต�างๆ เช�น 771,050 771,050 771,050 771,050 ร�อยละของ กองการประปา
 - เพื่อจัดหาครุภัณฑ4ที่จําเป�นในการ ครุภัณฑ4ไฟฟMาวิทยุ, ครุภัณฑ4การเกษตร ครุภัณฑ4มี
ปฏิบัติงาน ครุภัณฑ4ยานพาหนะและขนส�ง, ประสิทธิภาพ
 - เพื่อทดแทนครุภัณฑ4โรงงานที่ใช�งาน ครุภัณฑ4ก�อสร�าง, ครุภัณฑ4โรงงาน, ในการ
ในระบบผลิตน้ําประปาซึ่งมีการชํารุด ครุภัณฑ4งานบ�านงานครัว, ปฎิบัติงาน
เสื่อมสภาพจากการใช�งาน และใช�ใน ครุภัณฑ4วิทยาศาสตร4, 
การปรับปรุงซ�อมแซมอุปกรณ4ใน ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 และครุภัณฑ4อื่นๆ
ระบบผลิตน้ําประปา ฯลฯ

รวม 95 โครงการ 19,415,300 19,728,974 17,166,700 25,359,140

 - มีครุภัณฑ4อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการผลิตและบริการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ



                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน หน(วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได#รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการอาหารกลางวัน  - เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ให�แก�  - นักเรียนโรงเรียนท�าแร�วิทยา ตั้งแต� 2,308,000 2,308,000 2,308,000 2,308,000  จํานวน นักเรียนมี กองการศึกษา โรงเรียน

เด็กนักเรียน และปฏิบัติตามนโยบาย ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาป-ที 6 นักเรียน ภาวะโภชนาการ ท�าแร�วิทยา
ของรัฐบาล ตั้งตามหนังสือ ทุกคน ที่เหมาะสม
ด�วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 3149 ตามเกณฑ4
ลว 5 มิ.ย. 58 ตามวัย

2 โครงการอุดหนุนส�งเสริมชีวิต  - สนับสนุนกลุ�มชีวิตครอบครัว  - อุดหนุนการฝYกอบรมกลุ�มชีวิต 15,000 15,000 15,000 15,000  จํานวน กลุ�มชีวิต กองการศึกษา ศูนย4ส�งเสริม
ครอบครัวมิสซังท�าแร�-หนองแสง จัดกิจกรรม เพื่อเป�นการส�งเสริมและ ครอบครัว ป-ละ 1 ครั้ง ผู�เข�าร�วม ครอบครัวใน ชีวิตครอบครัว

สนับสนุนให�กลุ�มชีวิตครอบครัว โครงการ เขตเทศบาล มิสซังท�าแร�-
เป�นสังคมที่ดี ได�ทํากิจกรรม หนองแสง

บําเพ็ญประโยชน4

ร�วมกัน

แบบ ผ. 02
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส(วนท#องถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา



                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน หน(วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได#รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการอุดหนุนงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษ4และสืบสาน  - จัดงานประเพณีแห�เทียนปXสกา 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้ง  - ประเพณี กองการศึกษา

แห�เทียนปXสกาวัดท�าแร� งานประเพณีท�องถิ่น ป-ละ  1  ครั้ง อันดีงานของ
ท�องถิ่นได�ถูก
ถ�ายทอดและ
อนุรักษ4ไว�สู�
ลูกหลานสืบไป

แบบ ผ. 02
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส(วนท#องถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน หน(วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได#รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการอุดหนุนสถานศึกษา  - เพื่อแก�ไขปXญหายาเสพติดในกลุ�มเสี่ยง - สนับสนุนให�สถานศึกษาจัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละของ  - ปXญหา สํานักปลัด โรงเรียน

จัดกิจกรรมปMองกันและแก�ไขปXญหา ที่เป�นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปMองกันและแก�ปXญหายาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติดเยาวชน ท�าแร�วิทยา
ยาเสพติด (หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นป-ละ 1 ครั้ง ลดลง หมดไปหรือ

ด�วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลดลง ในกลุ�มเด็ก
ลว. 1 กรกฎาคม 2557) และเยาวชน
(หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น หมดไปหรือลดลง
ด�วนมาก ที่ มท 0808.2/ว136 
ลว. 15 มกราคม 2559)

รวม 5 โครงการ 2,575,500 2,575,500 2,575,500 2,575,500

แบบ ผ. 02
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส(วนท#องถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน 
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก�อสร�างระบบรวบรวมน้ําเสีย  - เพื่อปMองกันและแก�ไขปXญหาน้ําเสีย  - ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล. 122,816,000  -  -  - ปริมาณน้ําเสีย กองช�าง

เทศบาลตําบลท�าแร� ระยะที่ 2 และปXญหามลพิษในบริเวณหนองหาร พร�อมบ�อพัก ถนนสายสกลนคร (งบอุดหนุน) ที่เข�าสู�ระบบ
ให�หมดไป  - นครพนม ขนาด 1.20x1.20 เมตร 12,281,600 บําบัด
 - เพื่อก�อสร�างระบบรวบรวมน้ําเสีย ความยาว 4,830 เมตร (งบท�องถิ่น)
ให�ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบล บ�อพัก จํานวน 326 บ�อ
ท�าแร�ซึ่งจะทําให�ระบบบําบัดน้ําเสีย  - ก�อสร�างท�อระบายน้ํา คสล.
ที่มีอยู�เดิมใช�งานได�อย�างเต็ม พร�อมบ�อพัก ถนนสายท�าแร�
ประสิทธิภาพ  - ศรีสงคราม  ขนาด 0.60 เมตร 
 - เพื่อปMองกันน้ําท�วมขังในเขต จํานวน 870 ท�อน
เทศบาลตําบลท�าแร� ซึ่งปMองกันการ บ�อพัก จํานวน 58 บ�อ
ระบาดของโรคได�

2 โครงการถนนคนเดิน  ชมดาว  ท�าแร�  - เพื่อส�งเสริมให�เกิดกิจกรรมการ  -  ถนนคนเดิน  ชมดาว  ท�าแร� 4,000,000  -  -  - ความพึงพอใจ

(Tharae  Watching  Star  ท�องเที่ยวและเป�นการกระตุ�น ของนักท�องเที่ยว

Walking Street) เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

แบบ ผ. 05
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

 - ลดปXญหาน้ําท�วมขังในเขต
เทศบาล
 - สามารถเชื่อท�อน้ําทิ้งจากอาคาร
บ�านเรือนราษฎรเข�าสู�ท�อรวบรวม
น้ําเสีย
 -ประชาชนได�รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

 -  เกิดแหล�งท�องเที่ยวแห�งใหม�
ของจังหวัดสกลนคร
 - กระตุ�นเศรษฐกิจของชุมชน
ท�าแร�



                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน 
2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก�อสร�างศูนย4จัดการขยะ  - เพื่อโครงการก�อสร�างศูนย4จัดการขยะ  - ก�อสร�างศูนย4จัดการขยะเพื่อผลิตเป�น  - 51,924,600   - ปริมาณของ  กองช�าง

เพื่อผลิตเป�นเชื้อเพลิงและปุqยอินทรีย4 เพื่อผลิตเป�นเชื้อเพลิงและปุqยอินทรีย4 เชื้อเพลิงและปุqยอินทรีย4 จํานวน 1 แห�ง (งบอุดหนุน) ขยะที่ได�รับการ

เทศบาลตําบลท�าแร� จังหวัดสกลนคร 5,192,460 กําจัดอย�าง
(งบท�องถิ่น) ถูกวิธี

รวม  3 โครงการ 139,097,600 57,177,060

แบบ ผ. 05
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ

 - มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะและได�มาตรฐาน



                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู(ดีมีสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป-าหมาย ตัวชี้วัด หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - เพื่อช�วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ  - ประชาชนผู�ที่ผ�านการอบรม 32,500 32,500 32,500 32,500 ร�อยละของ สํานักปลัด

และอบรมอาชีพให�ผู�ผ�านการ ชีวิตผู�เข�ารับการฝYกอบรมอาชีพที่ปฏิบัติ บําบัดฟSTนฟูตําบลท�าแร� จํานวน 5 คน ปXญหา ในท�องถิ่นลดลง
ฝYกอบรมบําบัดฟSTนฟูผู�เกี่ยวข�อง ให�เป�นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติด  - ผู�เข�ารับการอบรมมีงาน
กับยาเสพติด  - เพื่อส�งเสริมให�ผู�เข�าอบรมฝYกฝ-มือ ลดลง  มีอาชีพ

ด�านอาชีพ
 - เพื่อให�ประชาชนตําบลท�าแร�มีอาชีพ
ที่หลากหลายสามารถพึ่งตนเองได�

รวม  10 โครงการ 337,500 337,500 337,500 337,500

 - ปXญหาอาชญากรรม

แบบ ผ. 06
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค�กรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการโดยไม(ใช#งบประมาณ
เทศบาลตําบลท(าแร(

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ�ที่คาดว(า

จะได#รับ


