รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา
(แบบ ผ.๐2)
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องธุรการและ
ห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาล ทต.ท่าแร่

โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่าแร่ เพื่อก่อสร้างอาคารห้องธุรการและ
มีห้องธุรการจัดเก็บเอกสาร ห้องสมุด จานวน 1 หลัง
เป็นสัดส่วนและมีห้องสมุด
สาหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้

-

-

-

-

650,000 จานวน 1 หลัง โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่าแร่ กองการศึกษา
มีห้องสมุดสาหรับส่งเสริม
การเรียนรู้ให้นักเรียนและมี
ห้องธุรการแยกเป็นสัดส่วน

2 โครงการประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

-

-

-

-

5,000 จานวนครั้งที่

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาล
ทต.ท่าแร่

อนุบาล ทต.ท่าแร่

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา กองการศึกษา
จัดประชุม
ขั้นพื้นฐานได้ร่วมรับทราบ
คณะกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
สถานศึกษา อนุบาล ทต.ท่าแร่ และ
ขั้นพื้นฐาน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาด้านการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล
ทต.ท่าแร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา
(แบบ ผ.๐2)
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- จัดซื้อ จัดหา
หนังสือเรียน
ศพด.ทต.ท่าแร่

เพื่อจัดซื้อ จัดหา
นักเรียนใน ศพด.ทต.ท่าแร่
หนังสือเรียน ศพด.
ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป
ทต.ท่าแร่
ปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลตามหนังสือด่วนมาก
ที่ มท 0816.2/ว4410
ลว 14 ก.ค. 63

-

-

-

3,000

4 โครงการสนับสนุน

จัดหาอุปกรณ์การเรียน
นักเรียน ศพด.ทต.ท่าแร่

-

-

-

3,000

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- จัดหาอุปกรณ์
การเรียน
ศพด.ทต.ท่าแร่

ปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลตามหนังสือ
ด่วนมากที่
มท 0816.2/ว4410
ลว 14 ก.ค. 63

นักเรียนใน ศพด.ทต.ท่าแร่
ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

3,000 ร้อยละของ
นร.ที่ได้รับค่า
หนังสือเรียน

3,000

ศพด.ทต.ท่าแร่ มีหนังสือ
เรียน การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

ร้อยละของ นร. ศพด.ทต.ท่าแร่ มีอุปกรณ์
ที่ได้รับค่า
การเรียนการสอน
อุปกรณ์
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเรียน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา
(แบบ ผ.๐2)
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน
ศพด.ทต.ท่าแร่

ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าแร่ ปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ตามหนังสือด่วนมากที่
มท 0816.2/ว4410
ลว 14 ก.ค. 63

นักเรียนใน ศพด.ทต.ท่าแร่
ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

4,500

4,500 ร้อยละของ นร. ศพด.ทต.ท่าแร่
ที่ได้รับค่า
มีเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบ นร. มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ศพด.ทต.ท่าแร่

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ศพด.ทต.ท่าแร่ ปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ตามหนังสือด่วนมากที่
มท 081602/ว4410
ลว 14 ก.ค. 63

นักเรียนใน ศพด.ทต.ท่าแร่
ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

6,450

6,450 จานวนนักเรียน ศพด.ทต.ท่าแร่
ที่ร่วมกิจกรรม มีค่ากิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผู้เรียน คุณภาพผู้เรียนทาให้
การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงานผู้บริหาร
เทศบาลตาบลท่าแร่

- เพื่อใช้เป็นห้องสาหรับ
ปฏิบัติงานของรองนายก
เทศมนตรีตาบลท่าแร่

- เพื่อต่อเติมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร
(รองนายกเทศมนตรี) จานวน 1 ห้อง
ขนาด 3.10 x 4.10 เมตร
(พร้อมทาสี)

-

-

-

#####

-

(แบบ ผ.๐2)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
จานวน 1 ห้อง - ผู้บริหารมีห้องปฏิบัติงาน
สานัก
ได้อย่างเหมาะสมและเป็น ปลัดเทศบาล
สัดส่วนในการบริหารงาน
และการติดต่อราชการ
ของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
(แบบ ผ.๐2/1)
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

1.เป็นศูนย์ประสานงาน
-มีศูนย์ประสานงานในการช่วยเหลือ
การช่วยเหลือประชาชน
ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
2.เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือ
3.เพื่อให้การดาเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

10,000 จานวนประชาชน -เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่
ผู้มาใช้บริการ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ศูนย์ประสานงานฯเพื่อให้การดาเนินงาน
ช่วยเหลือประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมติดผนัง

จัดให้มีพัดลมใช้ใน
อาคาร ดังนี้
1.สถาบันพัฒนา
ศักยภาพผู้ทรงคุณค่า
เทศบาลตาบลท่าแร่

2.ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ชุมชน
3.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ทต.ท่าแร่

-จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
-พัดลมอุตสาหกรรมติดผนังขนาด
22 นิ้ว จานวน 20 เครื่อง
เครื่องละ 2,200 บาท
-แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
-ควบคุมการทางานด้วยสวิตซ์แบบ
สายดึง
-ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
ตามต้องการ
-ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

-

-

-

#####

-

20 เครื่อง

-มีครุภัณฑ์ใช้ในสถาบัน
พัฒนาศักยภาพผู้ทรง
คุณค่าเทศบาลตาบลท่าแร่/
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ชุมชน/
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ทต.ท่าแร่

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - มีครุภัณฑ์ที่จาเป็นและ
การเกษตร
ทันสมัยสาหรับใช้
- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ในการปฏิบัติงาน
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - มีครุภัณฑ์ที่จาเป็นและ
การเกษตร
ทันสมัยเพียงพอสาหรับ
- จัดซื้อปั๊มน้า
ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ใช้สารองเวลาเครื่องชารุด

- เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่า
กว่า 0.8 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 12,800 บาท
- เพื่อจัดซื้อปั๊มน้า ขนาด ไม่ต่ากว่า
2.2 KW. (3.0 แรงม้า)
จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 9,100 บาท

-

-

-

25,600

-

จานวน 2
เครื่อง

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

-

-

-

#####

-

จานวน 2
เครื่อง

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ที่ได้มาตรฐาน
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยดาเนินสว่างตอนล่าง
ซอยดาเนินสว่าง
หมู่ 7
ตอนล่าง

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยดาเนินสว่าง
ตอนล่าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.
ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 195 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. จานวน 52 ท่อน
พร้อมบ่อพัก จานวน 7 บ่อ

-

-

-

250,600 จานวนถนน
1 สาย

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างท่อ

- ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอยถิ่นไทย 1 โดยวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.40 ม.
จานวน 94 ท่อน บ่อพักจานวน 11 บ่อ
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม.

-

-

-

284,500 จานวนถนน
1 สาย

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

-เพื่อก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ที่ได้มาตรฐาน

ระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมขยายผิวจราจร ซอยถิ่นไทย 1 หมู่ 6
ค.ส.ล. ซอยถิ่นไทย 1

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อก่อสร้างถนน
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
113,700 จานวนถนน - ก่อสร้างถนนที่ได้
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเฟื่องฟู 2
ตอนบน

4 โครงการก่อสร้างท่อ

ค.ส.ล.ที่ได้มาตรฐาน
ซอยเฟื่องฟู 2 ตอนบน
หมู่ 8

- แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ในเขตเทสบาลและฟื้นฟู
พร้อมขยายผิวจราจร สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
ค.ส.ล. ซอยแสง- สามารถรองรับการเพิ่ม
ประเทือง ตอนบน
ของปริมาณยวดยานพาหนะ ซอยแสงประเทือง
ตอนบน หมู่ 3

ระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเฟื่องฟู2 ตอนบน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 25 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.40 ม.จานวน 23 ท่อน
บ่อพักจานวน 4 บ่อ
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแสงประเทืองตอนบน
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด Ø 0.40 ม. จานวน 72 ท่อน
บ่อพักจานวน 9 บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
52 ตร.ม.

1 สาย

-

-

-

213,600 จานวนถนน
1 สาย

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
- สามารถเชื่อมท่อน้าทิ้ง
จากอาคารบ้านเรือนราษฎร
เข้าสู่ท่อรวบรวมน้าเสีย
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าแร่-โพนสว่าง5136,200 จานวนถนน
- ก่อสร้างถนนที่ได้
ค.ส.ล. ซอยท่าแร่ที่ได้มาตรฐาน
โพนสวาง 5 (ซอย 1) ซอยท่าแร่-โพนสวาง 5
(ซอย 1) หมู่ 8

(ซอย1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.
ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม.

1 สาย

มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าแร่-โพนสว่าง5ค.ส.ล. ซอยท่าแร่ที่ได้มาตรฐาน
(ซอย2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.
โพนสวาง5 (ซอย2) ซอยท่าแร่-โพนสวาง 5
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.
(ซอย 2) หมู่ 8
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.

-

-

-

80,600 จานวนถนน
1 สาย

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าแร่-โพนสว่าง4ค.ส.ล. ซอยท่าแร่ที่ได้มาตรฐาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม.
โพนสวาง 4
ซอยท่าแร่-โพนสวาง 4
ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ 8
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม.

-

-

-

38,800 จานวนถนน
1 สาย

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
สวนสาธารณะดอนเกิน
(จากถนนทางเข้าสวนฯ
ดอนเกิน-ถนนคงสวัสดิ์

- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้-า
ที่ได้มาตรฐาน
ค.ส.ล. ซอยสวนสาธารณะดอนเกินฯ
ซอยสวนสาธารณะ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 85 ม.
ดอนเกิน หมู่ 6
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.40 ม. จานวน 79 ท่อน
บ่อพักจานวน 9 บ่อ

-

-

-

489,800 จานวนถนน
1 สาย

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

9 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยท่าแร่ - ศรีสงคราม

- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าแร่-ศรีสงครามที่ได้มาตรฐาน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม.
ซอยท่าแร่ - ศรีสงคราม
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 117 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
หมู่ 3
จานวน 37 ท่อน บ่อพัก จานวน 5 บ่อ

-

-

-

162,000 จานวนถนน
1 สาย

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย์
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ

มีระบบไฟฟ้าสารอง
สามารถผลิตน้าประปา
ได้ตลอดเวลา

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 80
กิโลวัตต์(ดีเซล) แบบตู้เก็บเสียงระบบ
อัตโนมัติ พร้อมระบบควบคุมและ
ติดตั้งพร้อมใช้งาน

-

-

-

#####

-

จานวน 1 เครื่อง มีระบบไฟฟ้าสารอง
สามารถผลิตน้าประปาได้
ขณะไฟฟ้าดับตลอดเวลา

(แบบ ผ.๐2)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการประปา

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่

แผนงาน

1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
วัตถุ(ผลผลิ
ประสงค์ตของโครงการ)
2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

จัดให้มีพัดลมใช้
-จัดซืใน้อครุภัณฑ์- สานักงานอาคาร ดังนี-พั
้ ดลมอุตสาหกรรมติดผนังขนาด
1.สถาบันพั22
ฒนานิ้ว จานวน 20 เครื่อง
ศักยภาพผู้ทเครื
รงคุ่องละ
ณค่า2,200 บาท
เทศบาลตาบลท่
-แรงดัาแร่
นไฟฟ้า 220 โวลต์
-ควบคุ
2.ศูนย์ส่งเสริ
มอาชีมการท
พ างานด้วยสวิตซ์แบบ
สายดึงชุมชน
และสร้างรายได้
-ปรับณส่ภาพ
าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
3.ศูนย์พัฒนาคุ
งการพ
ชีวิตและส่ตามต้
งเสริมออาชี
-ปรับาแรงลมได้
ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
ผู้สูงอายุ ทต.ท่
แร่

44,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
วัตถุ(ผลผลิ
ประสงค์ตของโครงการ)
2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

หมวด

ประเภท

1 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

- มีครุภัณฑ์-ทเพืี่จาเป็
่อจัดนซืและทั
้อเลื่อ-นยโซ่
สมัยยนต์ ขนาดไม่
ต่า เพียงพอสาหรั
กว่าบ0.8
ใช้ในการ
แรงม้า
ปฏิบัติงานจานวน 2 เครื่อง
ราคาเครี่องละ 12,800 บาท

2 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

- มีครุภัณฑ์-ทเพืี่จาเป็
่อจัดนซืและทั
้อปั๊ม-น้นาสมัขนาด
ย ไม่- ต่ากว่า
เพียงพอสาหรั
2.2บใช้
KW.
ในการ
(3.0 แรงม้า)
ปฏิบัติงาน จและใช้
านวน ส2ารองเวลา
เครื่อง
เครื่องชารุดราคาเครื่องละ 9,100 บาท

-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

25,600

-

กองช่าง

18,200

-

กองช่าง

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่

แผนงาน

1 แผนงานการพาณิชย์

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
วัตถุ(ผลผลิ
ประสงค์ตของโครงการ)
2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

มีระบบไฟฟ้จัาดสซืารอง
้อครุภัณฑ์ไฟฟ้
- าและวิท-ยุ
สามารถผลิเครื
ตน้่อาประปา
งกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 80
ได้ตลอดเวลา
กิโลวัตต์(ดีเซล) แบบตู้เก็บเสียงระบบ
อัตโนมัติ

730,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองการประปา

