รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ลาดับที่ 1)
1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวน - เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
- สวนสาธารณะดอนเกิน
สาธารณะ
ออกกาลังกาย
- ลานเอนกประสงค์
เทศบาลตาบลท่าแร่
- เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- จุดชมวิวหนองหารและดอนโพธิ์

(โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่)
1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวหนองหาร

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ความพึงพอใจ

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

ของผู้มาใช้บริการ และออกกาลังกาย
- มีสถานที่สาหรับเป็น

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ

- ภูมิทัศน์หนองหาร

แหล่งท่องเที่ยว

ให้สวยงาม

- ศูนย์การเรียนรู้

- สภาพภูมิทัศน์ชุมชน

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

- ถนนสายหลักในเขตเทศบาล

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- ที่ว่างของชุมชนต่าง ๆ

และสวยงาม

-

-

-

-

- เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาร

ออกกาลังกาย

พร้อมแลนด์มาร์ค จานวน 1 แห่ง

- เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

บ้านท่าแร่สามัคคี

- มีสถานที่สาหรับเป็น

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ

หมู่ที่ 6 ตาบลท่าแร่

แหล่งท่องเที่ยว

ให้สวยงาม

อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

- สภาพภูมิทัศน์ชุมชน

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

สกลนคร

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

5,573,000

ความพึงพอใจ

- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ของผู้มาใช้บริการ และออกกาลังกาย

และสวยงาม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 86 ลาดับที่ 2)
1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

- เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ

- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ถนน / ตรอก / ซอย ต่าง ๆ

กับความต้องการของประชาชน

ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ความพึงพอใจ

- มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอกับ

ของประชาชน

ความต้องการของประชาชน

ในเขตเทศบาลตาบลท่าแร่

กองช่าง

- การสัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยสวยงาม

(โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่)

1

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว

- เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ

- ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

หนองหาร

กับความต้องการของประชาชน

โคมถนนชนิด LED ขนาด 110 W

-ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง

-

-

-

-

2,113,000

ความพึงพอใจ

- มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอกับ

ของประชาชน

ความต้องการของประชาชน

จานวน 39 ต้น

- การสัญจรไปมาได้รับความ

พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

สะดวกและปลอดภัยสวยงาม

บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลท่าแร่ เทศบาลตาบลท่าแร่

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 97 ลาดับที่ 26)
1 จัดทาป้ายชื่อถนน/ตรอก/ซอย -เพื่อบริการประชาขนในการสามารถ
ในเขตเทศบาล / ป้ายบอกสถานที่ ใช้สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ป้ายชุมชนและป้ายสถานที่
ท่องเที่ยว
(โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่)
1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว -เพื่อบริการประชาขนในการสามารถ
หนองหาร
ใช้สัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
-ติดตั้งป้ายชื่อถนน

-ถนน/ตรอก/ซอย สถานที่สาคัญและ
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

-

100,000 200,000 100,000

-

ความพึงพอใจ

- ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ของประชาชน ในการสัญจรไปมา
-ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและ
สวยงาม

ก่อสร้าง ติดตั้ง
ป้ายชื่อถนน จานวน 70 ป้าย
ป้ายชี้ทาง จานวน 10 ป้าย
ป้ายแนะนาสถานที่ 8 ป้าย
ชุมชนท่าแร่ ตาบลท่าแร่
เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

-

-

-

-

1,361,700

ความพึงพอใจ

- ประชาชนได้รับความสะดวก

ของประชาชน ในการสัญจรไปมา
-ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและ
สวยงาม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่ เติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563
2 โครงการปรับปรุงอาคารบริการ
นักท่องเที่ยว (ท่าเรือใหม่)

(โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่)
2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวหนองหาร
-โดยปรับปรุงอาคาร

- เพื่อปรับปรุงอาคารบริการ
นักท่องเที่ยวให้มีความมั่นคง
แข็งแรงสวยงาม มีพื้นที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้าน
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น

- ปรับปรุงงานฝ้าเพดาน
ผนังบังตา พื้นอาคาร
และมุงหลังคา จานวน 1 แห่ง

-

-

-

-

143,868

จานวนหลัง - มีอาคารบริการประชาชน กองช่าง
ได้อย่างสะดวก

- เพื่อปรับปรุงอาคารบริการ
นักท่องเที่ยวให้มีความมั่นคง
แข็งแรงสวยงาม มีพื้นที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้าน
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น

- ปรับปรุงอาคารพร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ จานวน 1 หลัง
บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 6
ตาบลท่าแร่ เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร

-

-

-

-

500,000

จานวนหลัง - มีอาคารบริการประชาชน กองช่าง
ได้อย่างสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563
สามารถผลิตน้าประปาได้
สามารถผลิตน้าประปาที่มี
กองการประปา
1 งานปรับปรุงสถานีผลิตน้าประปา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
40,000 40,000
การกรองน้า สามารถตกตะกอนได้เร็วขึ้น 1.1 กระโหลกโรงสูบน้าดิบ
คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
ขนาด 8 นิ้ว พร้อมท่อนสั้นหน้าจาน,
น๊อต จานวน 2 ตัว
1.2 ค่าดาเนินการ สูบน้า,ติดตั้ง
1.3 ประตูน้าระบายตะกอน

-

-

-

15,000

15,000

47,040

47,040

-

-

-

33,600

33,600

-

-

-

31,200

31,200

-

-

-

131,040 131,040

-

-

-

124,800 124,800

ขนาด 4 นิ้ว จานวน 8 ตัว
1.4 วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 10 นิ้ว
จานวน 3 ตัว
1.5 โฟล๋วมิเตอร์ ขนาด 6 นิ้ว
จานวน 1 ตัว
1.6 งานทาสีอาคาร (ภายนอก)
จานวน 1,500 ตร.ม.
1.7 งานทาสีอาคาร (ภายใน)
จานวน 1,562 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ต่อ)
โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563
24,780 24,780
1.8 งานทาสีหอถังสูง
จานวน 295 ตร.ม.
1.9 งานทาสีน้ามันหอถังสูง

-

-

-

2,324

2,324

-

-

-

71,460

71,460

-

-

-

-

จานวน 28 ตร.ม.
1.10 งานฝ้าเพดานอาคารผลิตน้า
จานวน 180 ตร.ม. (กันชื้น)

(ต่อ) (โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่)
1 โครงการระบบผลิตน้าประปา

สร้างสถานีผลิตน้าประปาเพื่ออุปโภค

สร้างสถานีประปาแห่งใหม่ 1 แห่ง

(Water Treatment System)

บริโภคแก่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว

POG ขนาดใหญ่ L

ที่มีประสิทธิภาพ และปริมาณเพียงพอ

รองรับ 121-300 ครัวเรือน

และได้คุณภาพ

กาลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง

ที่เพียงพอ

หมู่บ้านท่าแร่สามัคคี ม.6
ต.ท่าแร่ ทต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร

5,470,000

มีระบบประปา

สามารถผลิตน้าประปาที่มีคุณภาพกองการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02/1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ) งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(โครงการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563
2 ก่อสร้างสถานีผลิตน้าประปา

สร้างสถานีผลิตน้าประปาเพื่ออุปโภค

-

-

-

5,200,000 5,200,000

บริโภคให้แก่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว

ได้ตอบสนอง

ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนกองการประปา

ความต้องการ
ของประชาชน

(โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่)
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้า

-ได้ระบบน้าประปาเพื่ออุปโภคที่มี

-

-

-

-

5,935,000

ได้ตอบสนอง

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอแก่ชุมชน

ความต้องการ

-ขนาดใหญ่มาก บ้านท่าแร่สามัคคี

ของประชาชน

ม.6 ต.ท่าแร่ ทต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร

ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนกองการประปา

