รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการประเมินคุณภาพมาตฐาน - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
- ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ทางการศึกษา
มาตรฐานตางๆ และการประเมิน
ทางการศึกษา ป-ละ 1 ครั้ง
คุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

จํานวน
- มีการตรวจและประเมิน
ครั้งที่ประเมิน คุณภาพ และมาตรฐาน
การจัด
การเรียนการสอนใหเปนที่
การเรียน ยอมรับ และไดมาตรฐาน
การสอนใน ทางการศึกษา

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ศูนย4พัฒนา
เด็กเล็กฯ

2 โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน

- เพื่ออุดหนุนอาหารเสริม (นม)
และปฏิบัติตาม นโยบายของรัฐบาล
ตั้งตามหนังสือดวนมาก
ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลว 3 ส.ค.59

- นักเรียนโรงเรียนทาแรวิทยา
ชั้น อนุบาล-ป.6 ทุกคน
- นักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาแรทุกคน

1,105,650

1,105,650

1,105,650

216,600

216,600

216,600

1,105,650 จํานวน
- นักเรียนไดรับสารอาหาร
นักเรียน
ที่มีประโยชน4 และเปนการ
216,600 รร.ทาแร ลดคาใชจายภายในครอบครัว
วิทยา และ
นักเรียนใน
ศูนย4พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

- เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียน ศพด.
และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
ตั้งตามหนังสือดวนมาก
ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลว 3 ส.ค.59
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
นักเรียน ศพด. และปฏิบัติตาม
ตามนโยบายของรัฐบาล
ตั้งตามหนังสือดวนมาก
ที่ มท 0816.4/ว 1507
ลว 3 ส.ค.59

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาแร ทุกคน

553,700

553,700

553,700

553,700

จํานวน
- นักเรียนมีภาวะโภชนาการ
นักเรียน
ที่เหมาะสมตามเกณฑ4 ตามวัย
ศูนย4พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

- จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ4และสื่อการเรียน
การสอนสําหรับใชใน ศพด.

192,100

192,100

192,100

192,100

จํานวน
- ศพด.มีวัสดุ-ครุภัณฑ4
นักเรียน
สื่อการเรียนการสอน ไวใชสอน
ศูนย4พัฒนา นักเรียนทําใหการเรียนการสอน
เด็กเล็ก
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการตรวจสุขภาพประจําป-

- เพื่อตรวจสุขภาพประจําป-ใหกับ
พนักงานประจํารถขยะ, พนักงานที่

- พนักงานที่ปฏิบัติงานประจํารถขยะ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงฆาสัตว4

ปฎิบัติงานในโรงฆาสัตว4

ไดรับการตรวจสุขภาพกลุมเปMาหมาย

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของ - พนักงานมีสุขภาพดีถวนหนา กองสาธารณสุขฯ
พนักงานฯ สามารถปMองกันรักษาโรคได
มีสุขภาพดี

ทันทวงที

จํานวน 5 คน
2 โครงการควบคุมปMองกันโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ

- เพื่อควบคุมปMองกันโรคติดตอและ
โรคไมติดตอในเขตเทศบาล

- เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑ4และ
ยาวัสดุอื่นๆ ในการใหบริการ
การแพทย4ฉุกเฉิน
3 โครงการจางเหมาบริการสํารวจ
ขอมูลงานดานปศุสัตว4

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการ
สํารวจ บริการและอื่นๆ ในงาน
ดานปศุสัตว4

- จัดซื้อสารเคมี หรือน้ํายาฆาเชื้อที่
ใชในการควบคุมการระบาดของโรค
- จัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควัน คลอรีน ฯลฯ
- จัดซื้อเวชภัณฑ4และยาวัสดุอื่นๆ
ในการใหบริการการแพทย4ฉุกเฉิน

- จางเหมาบริการในการสํารวจการให
บริการและอื่นๆในงาน ปศุสัตว4 เชน
จํานวนและชนิดสัตว4ในเขตพื้นที่

120,000

120,000

120,000

120,000

ความพึงพอใจ - สามารถควบคุมการระบาด
ของประชาชน ของโรคในเขตเทศบาลใน

กองสาธารณสุขฯ

ตอการบริการ โรงฆาสัตว4

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนครั้งใน - มีเวชภัณฑ4และยาวัสดุอื่นๆ
การบริการ ที่จําเปนไวใชในการใหบริการ
การแพทย4ฉุกเฉิน

กองสาธารณสุขฯ

4,000

4,000

4,000

4,000

จํานวนครั้งใน - เพื่อเปนฐานขอมูลในการ
การบริการ ดําเนินงานดานปศุสัตว4

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข
- โครงการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุประจําป-

- เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
- จัดเปนคาตอบแทนคาจางพิเศษ
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร คาปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับแพทย4
ทางการแพทย4ตามหนังสือดวนที่สุด พยาบาลเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ที่มท 0891.3/ว2018 ลว 6 ต.ค 48 กับการดําเนินงาน
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐกระทรวง - ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข ในการสงเสริมสุขภาพ
ของรัฐมากขึ้น
ประชาชน
- ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ไดรับ
- เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น
อยางทั่วถึง
- เพื่อเปนการจัดสวัสดิการเสริมสราง - ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
สุขภาพใหแกประชาชนในเขต
ลดอัตราการเกิดโรคที่สามารถ
รับผิดชอบอยางทั่วถึง
ปMองกันได
- เพื่อใหประชาชนกมีสุขภาพดีถวนหนา - กลุมเปMาหมาย 100 คน
ลดอัตราการเกิดโรคที่สามารถปMองกันได

30,000

30,000

30,000

30,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

- ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
รอยละ
กลุมเปMาหมาย ตําบลทาแร ไดรับการตรวจ
ประชาชน สุขภาพประจําป- ลดการ
มีสุขภาพดีขึ้น เกิดโรคที่สามารถปMองกันได

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- โครงการอบรมผูประกอบงาน
ดานสาธารณสุข

- เพื่อใหผูสัมผัสอาหารและผูประกอบ - กลุมผูประกอบการในงานดาน
กิจการดานอาหาร มีความรูความเขาใจ สุขาภิบาลอาหาร ไดรับการอบรม
ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
กลุมเปMาหมาย จํานวน 100 ราย
- เพื่อใหผูสัมผัสอาหารและผูประกอบ
กิจการดานอาหาร ปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
- เพื่อใหประชาชน/ผูบริโภคมี
ความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่
สถานประกอบกิจการดานอาหาร
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
- เพื่อใหประชาชน/ผูบริโภคในเขต
เทศบาลตําบลทาแรไดรับประทาน
อาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

22,500

22,500

22,500

22,500

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผูประกอบการงาน
กองสาธารณสุข
รอยละ
สุขภาพของ ดานสุขาภิบาล มีความรู
ผูประกอบการ ความเขาใจในในการปฏิบัติงาน
มีสุขภาพดีขึ้น ไดอยางถูกสุขลักษณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- โครงการอบรมกลุมเสี่ยงในงาน
ดานสาธารณสุข

- เพื่ออบรมใหความรูแกกลุมเสี่ยง
- กลุมเสี่ยงในงานดานสาธารณสุข
ใหมีความรูในการปMองกันและ
ไดรับการอบรม
ควบคุมโรค
กลุมเปMาหมาย 100 คน
- เพื่อใหกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ที่มีอายุตั้งแต 35 ป-ขึ้นไป มีความรู
ความเขาใจ และปฏิบัติตัวได
อยางถูกตองในการปMองกันโรค
- เพื่อใหกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะลดการเสี่ยงตอการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน

22,500

22,500

22,500

22,500

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

- กลุมเสี่ยงมีความรูในการ
รอยละ
สุขภาพของ ปMองกันและควบคุมโรคได
กลุมเสี่ยง
มีสุขภาพดี
ปฏิบัติตัวได
อยางถูกตอง
ในการปMองกันโรค

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- โครงการอบรมกลุมผูปฏิบัติ
งานดานการสงเสริมสุขภาพ

- เพื่อใหผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ - ผูปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ
มีความรู ความเขาใจสามารถวางแผน ไดรับการอบรม
ปฏิบัติงานไดถูกตอง
กลุมเปMาหมาย 100 คน
- เพื่อใหผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สงเสริมสุขภาพในชุมชน
- เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรม
สาธารณสุขที่ถูกตอง ลดการเกิดโรคที่
เกิดจากพฤติกรรมไมเหมาะสม
- เพื่อใหประชาชนมีการสงเสริมสุขภาพ
สุขภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพดีและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

22,500

22,500

22,500

22,500

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

- กลุมผูปฏิบัติงานดาน
รอยละ
สุขภาพของ สงเสริมสุขภาพ
กลุมผูปฏิบัติ
งานดานสงเสริม

สุขภาพดีขึ้น

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการลด ละ เลิก การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล4ในชุมชน
ตําบลทาแร

- เพื่อใหประชาชนมีความรู ทัศนคติ - รอยละ 50 ประชาชนสามารถ
ความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม
พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอกอฮอล4 แอกอฮอล4อยางยั่งยืน
- เพื่อใหประชาชน ลด ละ เลิกการดื่ม - รอยละ 80 ในการใหความรวมมือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล4อยางยั่งยืน
ในชุมชนและการสรางภาคีเครือขาย
- สรางภาคีเครืองขายแกนนําในชุมชน - กลุมเปMาหมาย ประชาชนทั่วไป
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มฯ จํานวน 85 คน
- เพื่อสรางความเชาใจ และการให
ความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของรานคา สถานประกอบการจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล4

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
รอยละของ - ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและสามารถ
ประชาชน
ลด ละ เลิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่ม
การดื่มฯลดลง เครื่องดื่มแอลกอฮอล4 และ
ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก
การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล4
อยางยั่งยืน เปนชุมชนตนแบบ
- รานคา สถานประกอบการ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล4
มีความเขาใจและใหความ
รวมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ภาคีเครือขายแกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ4พื้นที่สีเขียว

- เพื่อดําเนินการอนุรักษ4ฟSTนฟูสิ่งแวดลอม - ผลิตกลาหญาแฝก
และทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว จํานวน 5,000 กลา
และปรับปรุงทัศนียภาพ ตามหนังสือ
ดวนมากที่สุด มท.0891.4/ว. 1353
ลงวันที่ 8 เมษายน 2554

5,000

5,000

5,000

5,000

รอยละพื้นที่ - เขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร กองสาธารณสุขฯ
สีเขียวเพิ่มขึ้น ไดรับการอนุรักษ4ฟSTนฟู
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

7 โครงการกองทุนขยะรีไซเคิล
เพื่ออนาคต

- เพื่อปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะ
และการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
- เพื่อชวยลดปริมาณขยะและ
เสริมสรางความรูในเรื่องการคัดแยก
ขยะที่ถูกตองเหมาะสม
- เพื่อเปนการสรางรูปแบบการ
จัดการขยะโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดําเนินงาน
- เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธ4พาหะ
นําโรคติดตอมาสูชุมชนที่เกิดจาก
ปXญหาขยะตกคาง

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละ
- ประชาชนมีความรูและ
ปริมาณ
สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได
ขยะของเสีย - ปXญหาขยะในชุมชนลดลง
ลดลง

- อบรมความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล
- ประชาชนมีจิตสํานึกในการจัดการ
ขยะและการรักษาสิ่งแวดลอม
- ปริมาณขยะลดลงและประชาชนมี
ความรูในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกตอง
และเหมาะสม
- มีรูปแบบการจัดการขยะชัดเจน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดําเนินงาน
- แหลงเพาะพันธ4พาหะนําโรคติดตอ
มาสูชุมชนที่เกิดจากปXญหาขยะตกคาง
ลดลง
- กลุมเปMาหมาย จํานวน 110 คน

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย - เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการไดใชในการ - จัดซื้ออุปกรณ4ออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ออกกําลังกาย
กลางแจงสําหรับผูสุงอายุและผูพิการ

300,000

300,000

300,000

300,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของ - ผูสูงอายุ/ผูพิการ มีสุขภาพจิต กองสวัสดิการ
ผูสูงอายุ / สุขภาพรางกายแข็งแรง
ผูพิการ ได
ออกกําลังกาย

2 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
ขององค4กรปกครองสวนทองถิ่น

3 โครงการอบรมใหความรูเทคนิค
และวิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง

- เพื่อใหไดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
ที่เปนปXจจุบัน
- เพื่อเปนฐานขอมูลในการวางแผน
แกไขปXญหาของประชาชน ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- จัดอบรมการใชแบบสอบถามให
อาสาสมัคร 38 คน
- ออกสํารวจขอมูลทุกครัวเรือน
จํานวน 1520 ครัวเรือน

- เพื่ออบรมใหความรูในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอง
ตามยุทธศาสตร4อยูดีมีสุขของ
จังหวัดสกลนคร

- จัดฝYกอบรมใหความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง แกประชาชน
ในพื้นที่ เทศบาลตําบลทาแร
- ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 80 คน

52,000

52,000

52,000

52,000

รอยละของ - ไดขอมูลครบถวนถูกตองกับ
ครัวเรือนใน ความจําเปนขั้นพื้นฐานและ
เขตเทศบาลฯ ความจําเปนในปXจจุบัน

กองสวัสดิการฯ

มีการเก็บขอมูล

พื้นฐานได
ครบถวน

- จัดซื้อแบบสอบถาม จํานวน 1,520 เลม

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของ

- ประชาชนเขาใจหลัก

ของประชาชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตเทศบาลนําไปใชในชีวิตประจําวันได
เขารวมอบรม

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ

- เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ
ที่บําเพ็ญประโยชน4ใหกับสังคม
- เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว
ไดมีโอกาสพบปะและแสดง
ความกตัญZูตอผูสูงอายุและ
เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามตอไป

5 โครงการวันผูพิการ

- เพื่อใหผูพิการ ไดเขารวม
กิจกรรมวันผูพิการ

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุป-ที่อยูใน
เขตเทศบาลตําบลทาแร
จํานวนผูสูงอายุ 1,904 คน
- จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของ - ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม
ผูสูงอายุที่เขา สงผลใหมีสุขภาพจิตดีและ
รวมกิจกรรม สุขภาพรางกายแข็งแรง

กองสวัสดิการฯ

- จัดกิจกรรมวันผูพิการ ใหผูพิการ
จํานวน 186 คน ไดรวมกิจกรรม
วันคนพิการสากล

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละของ - คนพิการไดมีสวนรวมใน
ความพอใจใน กิจกรรมงานวันคนพิการสา
กิจกรรมวันผู กรและมีความเขาใจถึง
พิการ
สิทธิประโยชน4

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการอบรมบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการชุมชน

- เพื่อใหความรูแกคณะกรรมการ
ชุมชนไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่
ของตน

- คณะกรรมการชุมชน 15 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลทาแร

7 โครงการปรับปรุงและทบทวน
แผนชุมชนประจําป-

- เพื่อทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
ประจําป-ในพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร

- จัดทําประชาคมปรับปรุงและ
ทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
จํานวน 15 ชุมชน

8 โครงการฝYกอบรมและสงเสริม
อาชีพ

- เพิ่ออบรมอาชีพใหแกประชาชน
- ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
เขารวมฝYกอบรม จํานวน 60 คน
- เพื่อสรางอาชีพเสริมและเพิ่มรายได
ใหประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลทาแร

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

10,000

-

10,000

รอยละของ - คณะกรรมการชุมชนได
กองสวัสดิการฯ
ผูเขาอบรม ทราบถึงบทบาทหนาที่ของตน
มีความเขาใจ - เกิดการประสานงานระหวาง
ในบทบาทหนาที่ เทศบาลและชุมชนพื้นที่ไดดี
ยิ่งขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

รอยละของ - ไดแผนพัฒนาชุมชนในเขต
ประชาชนใน พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
ชุมชนเขารวม ที่ตรงตอความตองการของ
กิจกรรมประชาคม ประชาชน

กองสวัสดิการฯ

40,000

40,000

40,000

40,000

รอยละของ - ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ
ผูเขารวมมี และมีรายไดเสริมลดปXญหา
อาชีพเสริม การวางงาน

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
- เยาวชน ประชาชนในตําบลทาแร
ประชาชน และชุมชนตานยาเสพติด ออกกําลังกายเสริมสรางความสามัคคี เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาเยาวชน
ในชุมชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน4 ประชาชนและชุมชนตานยาเสพติด
หางไกลจากยาเสพติด

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนคน - เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ที่เขารวม ไดออกกําลังกายและมึความ
แขงขันกีฬาฯ สามัคคีในชุมชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน4 หางไกลจาก
ยาเสพติด

2 โครงการจัดหาอุปกรณ4กีฬา

45,000

45,000

45,000

45,000

จํานวน
- เยาวชน ประชาชนในตําบล กองการศึกษา
หมูบานใน ทาแรมีอุปกรณ4กีฬา ในการ
ตําบลทาแร ออกกําลังกาย ตามลานกีฬา
หรือสนามกีฬาของแตละหมูบาน

- เพื่อจัดหาอุปกรณ4กีฬา ที่ขาดแคลน - หมูบานในตําบลทาแร มีอุปกรณ4กีฬา
ตามความตองการใหแกเยาวขน
ไวเพือ่ ออกกําลังกาย ครบทุกหมูบาน
ของแตละหมูบานในตําบลทาแร

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดกิจกรรมออกําลังกาย
เพื่อมวลชนแชลเลนจ4เดย4

- เพื่อรณรงค4ใหประชาชนทุกเพศ
- รณรงค4และจัดกิจกรรมในการ
ทุกวัยและทุกอาชีพ ตื่นตัวในการเลน ออกกําลังกายสําหรับประชาชนทุกเพศ
กีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวัย ทุกอาชีพ
ในวันมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชน
แชลเลนจ4เดย4 พรอมกันทั่วประเทศ
และทั่วโลก

2,000

2,000

2,000

2,000

- ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ออกกําลังกายในวัน ทุกอาชีพตื่นตัว ในการเลนกีฬา
แชลเลนจ4เดย4 และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ในวันมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชน
แชลเลนจ4เดย4 พรอมกัน
ทั่วประเทศ และทั่วโลก

กองการศึกษา

4 โครงการเขาคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็ก และเยาวชน
ตําบลทาแร

- เพื่อจัดฝYกอบรมใหความรูดาน
- จํานวนนักเรียน ชั้น ป. 5 - 6
คุณธรรมจริยธรรม สรางจิตสํานึก
ของโรงเรียนทาแรวิทยา และโรงเรียน
ที่ดีใหเยาวชนอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เซนต4โยเซฟทาแร
ดวยจิตใจที่ดีงาม

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
นักเรียน
ที่เขารวม
กิจกรรม

กองการศึกษา

จํานวนคนที่รวม

- เด็กและเยาวชนสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมดวย
จิตใจที่ดีงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย4

- เพื่อสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชผัก - ประชาชนไดรับความรูในการปลูก
โดยไมใชยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช พืชผัก โดยใชสมุนไพรธรรมชาติแทนการ
และสารเคมีตางๆ

รวม

26 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

ใชสารเคมีและการเลี้ยงไสเดือนดิน

รอยละพื้น
ที่สีเขียว

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

รับผิดชอบหลัก

- ผูเขารวมโครงการไดรับ
กองสาธารณสุขฯ
ความรูในการปลูกพืชผัก โดยใช

เพื่มมากขึ้น สมุนไพรธรรมชาติแทนการใช

- เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไสเดือนดิน
นํามูลและน้ําหมักมูลไสเดือนดิน
มาใสพืชผักที่ปลูกและใชไสเดือนดิน
เปนตัวกําจัดขยะอินทรีย4ในครัวเรือน

สารเคมีและไสเดือนดิน
- ชาวบานนํามูลและน้ําหมัก
มูลไสเดือนดินมาใสพืชผักที่
ปลูก ทําใหไดบริโภคพืชผัก

- เพื่อสงเสริมสุขภาพใหชาวบาน
ไดบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกําดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 21
ระดับทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาชุมชน
ตนแบบดานการเกษตรอินทรีย4

ที่ปลอดสารเคมี
- ชาวบานไดบริโภคพืชผัก
ที่สะอาด ปลอดสารพิษ
ปนเปSTอน สงผลใหชาวบาน
มีสุขภาพที่ดีขึ้น
- มีชุมชนตนแบบในการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษและการ
เลี้ยงไสเดือนดิน ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

12,747,550 13,297,550 13,911,550 14,569,550

หน(วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ ใหแก - ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลทาแร
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทาแร อายุ 60-69 ป- คนละ 600บาท/เดือน
อายุ 70-79 ป- คนละ 700บาท/เดือน
ที่เขาหลักเกณฑ4ในการขอรับเบี้ยฯ
อายุ 80-89 ป- คนละ 800บาท/เดือน
อายุ 90 ป-ขึ้นไป คนละ 1,000บาท/เดือน

7,704,000

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการ

- เพื่อดําเนินการจายเบี้ยความพิการ - ผูพิการ ในเขตเทศบาลฯที่มาลง
ใหแกผูพิการที่เขาหลักเกณฑ4ในการ ทะเบียนรับเบี้ยทั้งหมด 195 คน
ขอรับเบี้ยฯ
คนละ 800 บาท/เดือน

1,872,000

1,872,000

1,872,000

3 โครงการสงเคราะห4เบี้ยยังชีพ
ผูป\วยเอดส4

- เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ
ใหผูป\วยเอดส4ในเขตเทศบาลฯ

48,000

48,000

48,000

1 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

- ผูป\วยเอดส4 จํานวน 8 คน
คนละ 500 บาท/เดือน

8,244,000

8,868,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,516,000 รอยละของ - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล กองสวัสดิการฯ
ผูสูงอายุ60ป- ทาแร ที่เขาหลักเกณฑ4ไดรับ
ขึ้นไปที่มีสิทธิ เบีย้ ยังชีพกันทุกคน
ไดรับเบี้ยยังชีพ

1,872,000 รอยละของ - ผูพิการในเขตเทศบาลตําบล
ผูพิการไดรับ ทาแร ที่เขาหลักเกณฑ4
เบี้ยยังชีพ ไดรับเบี้ยยังชีพกันทุกคน
48,000

รอยละของ - ผูป\วยเอดส4 มีเงินเพื่อใชจาย
ผูป\วยเอดส4 ในการดํารงชีวิตประจําวันได
ไดรับเบี้ยยังชีพ อยางมีความสุขกันทุกคน

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุล
2. ยุทศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 คาใชจายในการตรวจวิเคราะห4
คุณภาพสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจ
วิเคราะห4น้ําและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตรวจวิเคราะห4น้ําและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รอยละของ - การตรวจวิเคราะห4คุณภาพน้ํา กองสาธารณสุข
บอบําบัด และสิ่งแวดลอมในชุมชน
ศูนย4จัดการ ผานตามเกณฑ4มาตรฐาน
ขยะ ไดรับ
การตรวจ
คุณภาพน้ํา
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุล
2. ยุทศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจางเหมาดําเนินงาน
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน - คาตอบแทน คาจางบุคลากร
ศูนย4จัดการขยะมูลฝอย
ศูนย4จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาล ผูปฏิบัติงาน ในศูนย4จัดการขยะ
เทศบาลตําบลทาแร
ตําบลทาแร
มูลฝอยรวมฯ
(คนยาม 2 คน และ คนงานควบคุม
เครื่องชาง 2 คน)

2561
(บาท)
384,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
384,000
384,000

2564
(บาท)
384,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละการ

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

- การปฏิบัติงานเปนไป
ปฏิบัติงานของ ดวยความคลองตัว และ
พนักงานเพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิภาพ

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝYกอบรมมัคคุเทศก4นอย

- จัดฝYกอบรมเพื่อเปนการสงเสริม
- เยาวชน ในตําบลทาแรที่เขารวมกิจกรรม 10,000
สนับสนุนใหเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับ และสามารถใหความรูแกนักทองเที่ยว
ประวัติและสถานที่สําคัญของบานทาแร ที่มาเที่ยวชมหมูบานทาแร

2 โครงการอนุรักษ4ศิลปะจารีต
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัด
- จัดกิจกรรมในโครงการ
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ กิจกรรมและประเพณีตางๆ ดังนี้
ตางๆดังนี้
วัฒนธรรมทองถิ่น
และประเพณีตางๆดังนี้
1. เพื่อจัดงานประเพณีแหดาวคริสต4มาส - จํานวนนักทองเที่ยว/ผูเขามารวม
มารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกป-

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

- เยาวชนที่ผานการฝYกอบรม
รวมกิจกรรม ไดรับความรูและสามารถพา
นักทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
สําคัญตางๆ ของบานทาแรได
จํานวนคนที่เขา

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จํานวน
- ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
นักทองเที่ยว ไดถูกถายทอดและอนุรักษ4ไวสู
ผูมารวม
ลูกหลานสืบไป
กิจกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ

1 % จากปที่แลว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการอนุรักษ4ศิลปะจารีต
2. เพื่อจัดงานประเพณีแหเทียนปXสกา - จํานวนนักทองเที่ยว/ผูเขามารวม
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
กิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปวัฒนธรรมทองถิ่น

120,000

120,000

120,000

120,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
- ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น กองการศึกษา
นักทองเที่ยว ไดถูกถายทอดและอนุรักษ4ไวสู
ผูมารวม
ลูกหลานสืบไป
กิจกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ

3. เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง

- จํานวนนักทองเที่ยว/ผูเขามารวม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกป-

50,000

50,000

50,000

50,000

1 % จากปที่แลว
จํานวน
- ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น กองการศึกษา
นักทองเที่ยว ไดถูกถายทอดและอนุรักษ4ไวสู
ผูมารวม
ลูกหลานสืบไป
กิจกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ

4. เพื่อรวมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

- จํานวนพนักงานเทศบาลและประชาชน
เขารวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

10,000

10,000

10,000

10,000

1 % จากปที่แลว
จํานวนคน - ประชาชนไดรวมกิจกรรมที่
ที่เขารวม สําคัญทางพุทธศาสนา
งาน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการอนุรักษ4ศิลปะจารีต
5. เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประเพณี - จํานวนพนักงานเทศบาลและประชาชน
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วันสงกรานต4
เขารวมกิจกรรมวันสงกรานต4
วัฒนธรรมทองถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนคนที่ - ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น กองการศึกษา
เขารวม
ไดถูกถายทอดและอนุรักษ4ไวสู
กิจกรรม
ลูกหลานสืบไป
วันสงกรานต4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน4สวนสาธารณะ - เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและ
เทศบาลตําบลทาแร
ออกกําลังกาย
- เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
- ปรับปรุงภูมิทัศน4บริเวณ
สวนสาธารณะ ใหสวยงาม
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน

- สวนสาธารณะดอนเกิน
- ลานเอนกประสงค4
- จุดชมวิวหนองหารและดอนโพธิ์
- ภูมิทัศน4หนองหาร
- ศูนย4การเรียนรู
- ถนนสายหลักในเขตเทศบาล
- ที่วางของชุมชนตาง ๆ

2 กอสรางอาคารเพื่อจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ4ทางการเกษตร

- จุดชมวิวหนองหาร
- สวนสาธารณะดอนเกิน

3 โครงการศึกษาออกแบบ
ความเหมาะสมโครงการกอสราง
ทอรวบรวมน้ําเสียระยะที่ 2

- เพื่อใชในการเก็บวัสดุอุปกรณ4ทางการ

เกษตร

- เพื่อกอสรางรวบรวมน้ําเสียให
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร เพื่อรวบรวมน้ําเสียใหเขาสูระบบ
- เพื่อปMองกันและแกไขปXญหาน้ําเสีย ใหครอบคลุมพื้นที่
หนองหารใหหมดไป

200,000

200,000

200,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

200,000 ความพึงพอใจ - มีสถานที่พักผอนหยอนใจ
ของผูมาใช และออกกําลังกาย
บริการ
- มีสถานที่สําหรับเปน
แหลงทองเที่ยว
- สภาพภูมิทัศน4ชุมชน
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
และสวยงาม

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

1,000,000

1,000,000

-

-

จํานวน
2 หลัง

- สภาพภูมิทัศน4สวนสาธารณะ
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม

กองชาง

2,000,000

-

-

-

จํานวนครั้ง

- น้ําเสียไดรับการบําบัด
ตามระบบมาตรฐานกอนไหลลง
สูหนองหาร

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางทอรวบรวมน้ําเสีย
ระยะที่ 2

- เพื่อกอสรางรวบรวมน้ําเสียให
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
และมีประสิทธิภาพ

- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพื่อรวบรวมน้ําเสียใหเขาสูระบบ
ใหครอบคลุมพื้นที่

5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน4หนองหาร

- เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
และสถานที่พักผอนหยอนใจ

- กําจัดวัชพืชบริเวณชายฝX^งหนองหาร

- เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ

- อาคารจุดชมวิวหนองหาร

6 โครงการกอสรางอาคารจําหนาย
สินคา/อาหาร บริเวณจุดชมวิว
หนองหาร จํานวน 3 หลัง

50,000

2,000,000

-

-

50,000

50,000

50,000

แบบ ผ. 01

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนครั้ง - สามารถกอสรางระบบรวบรวม
น้ําเสียใหไดมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

ความพึงพอใจ - หนองหารมีสภาพภูมิทัศน4

กองชาง

ของผูมาใช ที่สวยงามเหมาะสําหรับ
บริการ
เปนแหลงที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
1,500,000

-

-

-

ความพึงพอใจ - มีสถานที่สําหรับจําหนวยสินคา
ของผูมาใช อาหาร สําหรับนักทองเที่ยว
บริการ

กองชาง

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุล
2. ยุทศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการปลูกหญาแฝก

รวม

11 โครงการ

วัตถุประสงค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสนองพระราชดําริของ
- มีการปลูกหญาแฝก บริเวณรอบบอน้ํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ ของศูนย4จัดการขยะมูลฝอยรวม
พัฒนาและรณรงค4การใชหญาแฝก
เทศบาลตําบลทาแร
เพื่อการอนุรักษดินน้ําและป\าไม
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชมมีใจรัก
และหวงแหนทรัพยากรดินน้ําและป\าไม

2561
(บาท)
2,000

6,436,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000
2,000

4,936,000

1,936,000

2564
(บาท)
2,000

1,936,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

รอยละพื้นที่ - มีการอนุรักษ4และฟSTนฟู
สีเขียว มีเพิ่ม ผิวหนาดินบริเวณบอน้ําของ
มากขึ้น
ศูนย4จัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตําบลทาแร ใหมี
ความแข_งแรงและหนาดินมี
ความสมบูรณ4ชุมชื่น
- ประชาชนในพื้นที่มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ4
ทรัพยากรดินน้ําและป\าไม
- ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ทาแร มีสวนรวมในกิจกรรม
ปลูกหญาแฝก

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุในการ
ปฎิบัติงานของกองสวัสดิการฯ

- เพื่อจัดซื้อวัสดุที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน

2 โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทรัพย4สิน ของกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงาน

- จัดซื้อวัสดุตางๆเชนวัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร4 ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละของ - ไดวัสดุที่ตรงตอการใชงาน
งานที่ทําเสร็จ ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามกําหนด อยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และมีวัสดุ
เพียงพอใน
การใช

กองสวัสดิการฯ

- ซอมแซม บํารุง รักษา ทรัพย4สิน
ของกองสวัสดิการสังคมใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละของ - หนวยงานมีอุปกรณ4
ทรัพย4สินที่ อํานวยความสะดวกพรอม
ชํารุด
ใชงาน
ซอมเสร็จ
ทันใชตาม
กําหนด

กองสวัสดิการฯ

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ4

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน

- เครื่องเสียงแบบลากจูง จํานวน
1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร4 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 2 ชุด

7,000

7,000

7,000

7,000

7,900
6,400

7,900
6,400

7,900
6,400

7,900
6,400

รอยละของ - ไดครุภัณฑ4ที่ตรงตอการใชงาน กองสวัสดิการฯ
ทํางานมี
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป
ประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

4 โครงการจางเหมาบริการบุคลากร
ชวยงานศูนย4พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

- จางเหมาบริการบุคลากรชวยงาน - เขียนโครงการหรือจัดทําแผน
ศูนย4พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริม การดําเนินงาน
อาชีพผูสูงอายุ จํานวน 1 คน
- ประสาน (ในพื้นที่หรือในจังหวัด)
- เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรางกิจกรรมใหกลุมผูสูงอายุ

96,000

96,000

96,000

96,000

รอยละของ - หนวยงานมีความคลองตัว
กองสวัสดิการฯ
ผูสูงอายุมีกิจ ในการปฏิบัติงาน
กรรมในการ - ผูสูงอายุมีกิจกรรมนัทนาการ
พัฒนาคุณภาพ และมีอาชีพเสริม และเขาถึง
สิทธิประโชนย4
ชีวิต

5 โครงการจางเหมาบริการบุคลากร
ปฏิบัติงานศูนย4บริการคนพิการ
ทั่วไประดับตําบล

- จางเหมาบริการบุคลากรชวย
- เขียนโครงการหรือจัดทําแผน
ปฏิบัติงานศูนย4บริการคนพิการทั่วไป การดําเนินงาน
ระดับตําบล จํานวน 1 คน
- ประสาน (ในพื้นที่หรือในจังหวัด)
- เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรางกิจกรรมใหคนพิการ
และเขาถึงสิทธิประโชนย4

96,000

96,000

96,000

96,000

รอยละของ
ผูพิการมี
กิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

- หนวยงานมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน
- ผูพิการมีกิจกรรมนัทนาการ
และมีอาชีพเสริม และเขาถึง
สิทธิประโชนย4

กองสวัสดิการฯ

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อวัสดุในการ
ปฏิบัติงานของกองชาง

- เพื่อใหมีวัดุที่จําเปนที่ตองใชใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่อใหมีวัสดุที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมรวมตาง ๆ
ขององค4กร

-จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1,233,000
-วัสดุไฟฟMาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-วัสดุการเกษตร จํานวน 103,000 บาท
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 300,000 บาท
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ศูนย4จัดการขยะ)
จํานวน 350,000 บาท
-วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท
-วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท
(ศูนย4จัดการขยะฯ)
-วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท
(ศูนย4จัดการขยะฯ)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

(ศูนย4จัดการขยะฯ)

1,233,000

1,233,000

1,233,000 รอยละของ - มีวัสดุอุปกรณ4ที่อํานวยความ
วัสดุมี
สะดวกในการปฏิบัติงาน ทําให
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย4สินของกองชาง

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย4สินของ
ศูนย4จัดการขยะมูลฝอยใหอยูในสภาพ
ใชงานได

200,000

200,000

200,000

200,000

รอยละของ - หนวยงานมีวัสดุอุปกรณ4
การบํารุง อํานวยความสะดวกในการ
ซอมแซม ปฏิบัติงาน

กองชาง

3 โครงการจางเหมาบริการคนงาน
เพื่อปฏิบัติงานกองชาง

- เพื่อปฏิบัติงานเปนผูชวยในการ
ปฏิบัติงานกองชาง

- จางเหมาบริการพนักงานดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย

192,000

192,000

192,000

192,000

รอยละ
- เพื่อสรางความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

กองชาง

1,248,000
576,000
96,000

1,248,000
576,000
96,000

1,248,000
576,000
96,000

1,248,000 รอยละ
- ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล
576,000 ประสิทธิภาพ ตําบลทาแร มีความสะอาด
96,000 ในการทํางาน - เทศบาลตําบลทาแร มีความ
สะอาด เปนระเบียบ
เพิ่มขึ้น
- หนวยงานมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติงานและเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4 โครงการจางเหมาบริการคนงาน
- เพื่อปฏิบัติงานเปนผูชวยในการ
เพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ

- จางเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดโซน
- จางเหมาบริการปฏิบัติงานทายรถขยะ
- จางเหมาการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ
บริการประชาชน

กองสาธารณสุข

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค4ลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลตางๆ

2 โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และอบรมอาชีพใหผูผานการ
ฝYกอบรมบําบัดฟSTนฟูผูเกี่ยวของ
กับยาเสพติด

- เพื่อเปนการรณรงค4ใหประชาชน
ขับขี่ปลอดภัยไปใหถึงจุดหมาย
ปลายทาง

- ตั้งดานตรวจในชวงเทศกาล
วันชึ้นป-ใหม
- ตั้งดานตรวจในชวงเทศกาล
วันสงกรานต4

- เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ - ประชาชนผูที่ผานการอบรม
ชีวิตผูเขารับการฝYกอบรมอาชีพที่ปฏิบัติ บําบัดฟSTนฟูตําบลทาแร จํานวน 5 คน
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรมฝYกฝ-มือ
ดานอาชีพ
- เพื่อใหประชาชนตําบลทาแรมีอาชีพ
ที่หลากหลายสามารถพึ่งตนเองได

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

32,500

32,500

32,500

32,500

รอยละ
อุบัติเหตุ
ลดลง

- การเกิดอุบัติเหตุในทองถนน
ลดนอยลง ประชาชนปลอดภัย
ไปใหถึงจุดหมาย

สํานักปลัด

รอยละของ - ปXญหาอาชญากรรมในทองถิ่น สํานักปลัด
ยาเสพติด ลดลง
- ผูเขารับการอบรมมีงานมีอาชีพ
ลดลง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รอยละของ - เจาหนาที่ อปพร. มีความพรอม สํานักปลัด
เจาหนาที่ ในการปฏิบัติหนาที่
มีความรู
เพิ่มขึ้น

3 โครงการฝYกอบรมทบทวนสมาชิก
อปพร.

- เพื่อใหเจาหนาที่ไดทบทวน
ความรูที่ไดอบรมมา และมีความ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่

- จัดฝYกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
อปพร. ทั้ง 5 รุน (หลักสูตร 3 วัน)

30,000

-

30,000

-

4 โครงการบริหารงานกิจการ
ของศูนย4 อปพร.

- เพื่อใหสมาชิก อปพร.ของศูนย4
อปพร.ที่ผานการอบรมตามหลักสูตร
ของกรมปMองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไดบริหารกิจการ
อปพร. ใหมีศักยภาพ

- เพื่อบริหารกิจการ อปพร. ใหมี
ศักยภาพ

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละของ - ศูนย4 อปพร. มีวัสดุอุปกรณ4ที่
เจาหนาที่ ทันสมัยสะดวกในการปฏิบัติงาน
มีความรู
เพิ่มขึ้น

5 โครงการปรองดองสมานฉันท4

- เพื่อความปรองดองสมานฉันฑ4
- เพื่อกระตุนเตือนใหเกิดความรัก
ความสามัคคีและความรวมมือ
ในหนวยงานและประชาชน

- กํานัน, ผูใหญบาน, อสม, ผูนําชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000

รอยละของ - กํานัน, ผูใหญบาน, อสม,
ผูเขารวม ผูนําชุมชน มีความรัก
กิจกรรม
ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท4

สํานักปลัด

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมขยายผิวจราจรถนน
สายตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลทาแร

- แกไขปXญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาลและฟSTนฟูสภาพแวดลอม
ใหดีขึ้น
- สามารถรองรับการเพิ่มของปริมาณ
ยวดยานพาหนะ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมขยาย
ผิวจราจรถนน จํานวน 5 สาย แยกเปน
1. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายผิวจราจร คสล. ถนนเฟS^องฟู 2
ตอนบน ฝX^งตะวันออก (หาแยก-สรางแกว)
ขนาดทอØ 0.30 ม. พรอมบอพัก
ความยาว 59 ม. พรอมขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอยกวา 209 ตารางเมตร
2. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายผิวจราจร คสล. ถนนทางเขา
โรงเรียนทาแรวิทยา ขนาดทอØ 0.30 ม.
พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
พื้นที่ไมนอยกวา 624 ตารางเมตร

129,800

-

-

-

1,500,000

-

-

-

- ลดปXญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
จํานวนถนน - สามารถเชื่อมทอน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือนราษฎรเขาสูทอ
รวบรวมน้ําเสีย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

จํานวนถนน

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมขยายผิวจราจรถนน
สายตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลทาแร

- แกไขปXญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาลและฟSTนฟูสภาพแวดลอม
ใหดีขึ้น
- สามารถรองรับการเพิ่มของปริมาณ
ยวดยานพาหนะ

3. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายผิวจราจร คสล. ถนนแสงประเทือง

-

595,000

-

-

จํานวนถนน - ลดปXญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
- สามารถเชื่อมทอน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือนราษฎรเขาสูทอ
รวบรวมน้ําเสีย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

575,000

-

จํานวนถนน - ลดปXญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
- สามารถเชื่อมทอน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือนราษฎรเขาสูทอ
รวบรวมน้ําเสีย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

ตอนลาง (จากถนนดําเนินสวาง - บอบําบัดน้ําเสีย)
ขนาดทอØ 0.30 ม. พรอมบอพัก ความยาว 476 ม.

พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
พื้นที่ไมนอยกวา 238 ตารางเมตร

4. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายผิวจราจร คสล. ซอยแสนประเสริฐ
ขนาดทอØ 0.30 ม. พรอมบอพัก
ความยาว 460 ม.
พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
พื้นที่ไมนอยกวา 230 ตารางเมตร

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมขยายผิวจราจรถนน
สายตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลทาแร

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- แกไขปXญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาลและฟSTนฟูสภาพแวดลอม
ใหดีขึ้น
- สามารถรองรับการเพิ่มของปริมาณ
ยวดยานพาหนะ

5. กอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายผิวจราจร คสล. ถนนเขาสวน
สาธารณะดอนเกิน ขนาดทอØ 0.30 ม.
พรอมบอพัก ความยาว 370 ม.
พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
พื้นที่ไมนอยกวา 185 ตารางเมตร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน กอสรางถนน ค.ส.ล. จํานวน 25 สาย
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ แยกเปน
ปริมาณยวดยานพาหนะ
1. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสถาพร(ซอย1)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 98 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
คสล. ไมนอยกวา 392 ตารางเมตร

-

-

-

462,500

จํานวนถนน - ลดปXญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
- สามารถเชื่อมทอน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือนราษฎรเขาสูทอ
รวบรวมน้ําเสีย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

223,400

-

-

-

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 2. กอสรางถนน คสล.รอบบอบําบัด
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ น้ําเสีย ขนาดผิวจราจรหนา 0.15 ม.
ปริมาณยวดยานพาหนะ
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 4,098.50 ตรม.
3. กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนแสงประเทือง
ตอนลาง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร
4. กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เฟS^องฟู 3 ตอนลาง
(ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 72 ตารางเมตร

-

2,300,000

-

-

-

-

-

68,400

41,000

-

-

-

จํานวนถนน - ลดปXญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
- สามารถเชื่อมทอน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือนราษฎรเขาสูทอ
จํานวนถนน รวบรวมน้ําเสีย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

จํานวนถนน

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 5. กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางทอ
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เฟS^องฟู 3 ตอนลาง
ปริมาณยวดยานพาหนะ
(ซอย 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 84 ตารางเมตร

47,800

-

-

-

จํานวนถนน - ลดปXญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล
- สามารถเชื่อมทอน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือนราษฎรเขาสูทอ
รวบรวมน้ําเสีย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

6. กอสรางถนน ค.ส.ล. ถ.สายเลียบ
หนองหาร (ซอย 1) ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 ม. ยาว 19 ม.หนา 0.15 ม.
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 57 ตารางเมตร

32,000

-

-

-

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

-กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 7. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
-สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ
ทอระบายน้ํา ถนนชูเมืองตอนบน
ปริมาณยวดยานพาหนะ
(ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม.
ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร

85,500

-

-

-

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

8. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ซอยหลังอนามัย (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม.
ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 112 ตารางเมตร

-

86,864

-

-

จํานวนถนน

กองชาง

9. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหลังตลาดสด
เทศบาล 2 (ซอย1) ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 ม. ยาว 52 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 153 ตารางเมตร

-

56,700

-

-

จํานวนถนน

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 10. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ทอระบายน้ํา ถนนแสงประเทือง 1
ปริมาณยวดยานพาหนะ
ตอนลาง (ซอย 3)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 69 ตารางเมตร

-

-

56,700

-

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

11. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ถนนสถาพร (ซอย 3)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร

-

-

259,000

-

จํานวนถนน

กองชาง

12. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ถนนแสงประเทือง 1
ตอนลาง (ซอย 2)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 102 ตารางเมตร

-

-

83,800

-

จํานวนถนน

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 13. กอสรางถนน ค.ส.ล.
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ถนนแสงประเทืองตอนบน (ซอย2)
ปริมาณยวดยานพาหนะ
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 45 ตารางเมตร
14. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง

-

25,650

-

-

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

-

73,530

-

-

จํานวนถนน

กองชาง

-

73,530

-

-

จํานวนถนน

กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงประเทือง
ตอนบน (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 129 ตารางเมตร
15. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทาแรศรีสงคราม (ซอย 2)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม.
ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 129 ตารางเมตร

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 16. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร4เจริญปริมาณยวดยานพาหนะ
(ซอย 3) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร

-

-

-

319,000

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

17. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนดําเนินสวาง
(ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร

91,200

-

-

-

จํานวนถนน

กองชาง

18. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกระจางแจง
ตอนลาง (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร

-

-

-

79,800

จํานวนถนน

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 19. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกระจางแจง
ปริมาณยวดยานพาหนะ
ตอนลาง (ซอย 2)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร

-

-

-

85,500

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

20. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขา
สวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 1)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร

-

-

-

351,000

จํานวนถนน

กองชาง

21. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขา
สวนสาธารณะดอนเกิน (ซอย 2)
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 498 ตารางเมตร

-

-

-

283,000

จํานวนถนน

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 22. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบานนางละมอม
ปริมาณยวดยานพาหนะ
ดอกไมงาม
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม.
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
23. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยกระจางแจง
ตอนบน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

85,500

-

-

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

182,400

-

-

-

จํานวนถนน

กองชาง

-

-

-

114,000

จํานวนถนน

กองชาง

พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 320 ม2
24. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.ทาแร-โพนสวาง
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ขนาด 0.15 ม.
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 200 ตรม.

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง
ทอระบายถนนสายตาง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลทาแร

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน 25. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
- สามารถรองรับปริมารถเพิ่มของ ระบายน้ํา ขนาดผิวจราจร ค.ส.ล.
ปริมาณยวดยานพาหนะ
กวาง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล.
ไมนอยกวา 82 ตรม.

3 ลงหินลูกรังซอมแซมถนนสายตาง ๆ - เพื่อปรับปรุงถนนใหมีสภาพใชงาน - ลงหินลูกรังจํานวนไมนอยกวา
ในเขตเทศบาลที่ชํารุด

ไดดี
- เพื่อรองรับการเพิ่มของปริมาณ
ยวดยานพาหนะ

4 โครงการขยายเขตไฟฟMาสาธารณะ - เพื่อใหมีไฟฟMาแสงสวางเพียงพอ
ถนน / ตรอก / ซอย ตาง ๆ
กับความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลทาแร

5 จัดทําปMายชื่อถนน/ตรอก/ซอย
ในเขตเทศบาล /ปMายบอกสถานที่
สําคัญ ปMายชุมชน และ
ปMายสถานที่ทองเที่ยว

1,000 ม

-

-

70,000

70,000

70,000

103,740

จํานวนถนน - กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองชาง

70,000

ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

3

- ขยายเขตไฟฟMาสาธารณะให
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

- เพื่อบริการประชาขนในการสามารถ - ถนน/ตรอก/ซอย สถานที่สําคัญและ
ใชสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล

ของประชาชน ในการสัญจรไปมา

100,000

100,000

100,000

100,000

ความพึงพอใจ - มีไฟฟMาแสงสวางเพียงพอกับ
ของประชาชน ความตองการของประชาชน
- การสัญจรไปมาไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยสวยงาม

กองชาง

-

100,000

-

100,000

ความพึงพอใจ - ประชาชนไดรับความสะดวก
ของประชาชน ในการสัญจรไปมา
- ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี
และสวยงาม

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขต - เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
- ติดตั้งลําโพงเพิ่มเติมตามชุมชนตาง ๆ
เทศบาลตําบลทาแร
ประสิทธิภาพ สามารถใชงานไดดียิ่งขึ้น ใหครอบคลุมพื้นที่

100,000

-

-

-

ความพึงพอใจ - ประชาชนในเขตเทศบาล
ของประชาชน สามารถรับฟXงขาวสารและ
ขอมูลไดอยางทั่วถึง

กองชาง

7 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงพรอม
- เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องเสียงพรอม - ปรับปรุงระบบเครื่องพรอมอุปกรณ4
อุปกรณ4หองประชุมเทศบาลตําบล อุปกรณ4หองประชุมเทศบาลตําบล
หองประชุมเทศบาลตําบลทาแร
ทาแร
ทาแร ใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใชงานไดอยางดียิ่งขึ้น

-

200,000

-

-

ความพึงพอใจ - ทําใหเครื่องเสียงหองประชุม
ของประชาชน มีคุณภาพเพื่อพรอมที่จะใชงาน
ในการจัดประชุมโครงการตาง ๆ

กองชาง

8 โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลทาแร

- เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ - พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
ในการทําประโยชน4ที่ดิน
ประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร
การคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

-

-

-

200,000
(งบทองถิ่น)

จํานวนครั้ง - ชุมชนทาแร มีผังเมืองชุมชน
เปนมาตรการชี้นําในการพัฒนา
การใชประโยชน4ที่ดิน โครงขาย
คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค

กองชาง

9 คาเบี้ยประกันภัยรถยนต4

- เพื่อจายเปนประกันภัยรถยนต4

- จายคาประกันภัยรถยนต4

10,000

10,000

10,000

10,000

คาธรรมเนียม คาภาษี ฯลฯ

คาธรรมเนียม คาภาษี

จํานวนครั้ง

- เพื่อใหรถของหนวยงาน
ถูกตองตาม พรบ.ขนสงทางบก

กองสาธารณสุข

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน - เพื่อใหมีวัดุที่จําเปนที่ตองใชใน
ของกองชาง
การปฏิบัติงาน
- เพื่อใหมีวัสดุที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมรวมตาง ๆ
ขององค4กร

- จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้
260,000
- วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร4 จํานวน 20,000 บาท

260,000

260,000

260,000

รอยละของ - มีวัสดุอุปกรณ4ที่อํานวยความ
วัสดุมี
สะดวกในการปฏิบัติงาน ทําให
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

กองชาง

11 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย4สินของกองชาง

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย4สินของ
เทศบาลใหอยูในสภาพใชงานได

300,000

300,000

300,000

300,000

รอยละของ - หนวยงานมีวัสดุอุปกรณ4
การบํารุง อํานวยความสะดวกในการ
ซอมแซม ปฏิบัติงาน

กองชาง

12 โครงการจางเหมาบริการคนงาน
เพื่อปฏิบัติงานกองชาง

- เพื่อปฏิบัติงานเปนผูชวยในการ
ปฏิบัติงานกองชาง

- จางเหมาบริการปฏิบัติงานดานชาง
- จางเหมาบริการคนงานสวนสาธารณะ

768,000

768,000

768,000

768,000

รอยละ
- เพื่อสรางความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

กองชาง

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ4

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อครุภัณฑ4ตางๆ

100,000

120,000

120,000

170,000

รอยละของ - มีวัสดุอุปกรณ4ที่อํานวยความ
ครุภัณฑ4มี สะดวกในการปฏิบัติงาน ทําให
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวดเร็วและ
ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

กองชาง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานการพาณิยช
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางเหมาทําความสะอาด
และดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร
1 ตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 2
และตลาดโตรุง

- เพื่อดําเนินการจางเหมาบริการ
และจางบุคคลเขามาทําความสะอาด
ตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 1, 2
และตลาดโตรุง

'- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
พนักงานทําความสะอาดและดูแล
ตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 1, 3
และตลาดโตรุง

384,000

384,000

384,000

384,000

รอยละของ - การปฏิบัติงานเปนไปดวย
ประสิทธิภาพ ความคลองตัว และเกิด
การทํางาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

2 โครงการเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเปนคาเชาอาคารตลาดสด - เพื่อจายเปนคาเชาอาคาร คาเชาที่ดิน
- เพือจายเปนคาเชาที่ดิน
คาเบี้ยประกันภัย ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัย

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนครั้ง

- การปฎิบัติงานเปนไปดวย
ความคลองตัว และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

3 โครงการจางเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานโรงฆาสัตว4
เทศบาลตําบลทาแร

- เพื่อปฏิบัติงานเปนผูชวยในการ
ปฏิบัติงานโรงฆาสัตว4

768,000

768,000

768,000

768,000

รอยละของ - หนวยงานมีความคลอตัว
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและเกิด
การทํางาน ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

- เพื่อจางเหมาปฏิบัติงานโรงฆาสัตว4

กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานการพาณิยช
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย4สินของโรงฆาสัตว4

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ4ของ
โรงฆาสัตว4 เทศบาลตําบลทาแร

- เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซม
ทรัพย4สิน เชน คอมพิวเตอร4 ตูเย็น
เครื่องตัดหญา ฯลฯ หรือทรัพย4สินอื่น
ที่เกี่ยวของกับงานโรงฆาสัตว4

- เพื่อซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพย4สินของเทศบาลใหอยูในสภาพ
ใชงานได เชน คอมพิวเตอร4 ตูเย็น
เครื่องตัดหญา หรือทรัพย4สินอื่นๆ

- เพื่อใหมีครุภัณฑ4ที่จําเปนและ
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ4ตางๆ เชน
เครื่องมือที่ตองใชอํานวยความสะดวก ครุภัณฑ4การเกษตร ครุภัณฑ4สํานักงาน
ในการปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ4งานบานงานครัว ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

รอยละของ - การปฏิบัติงานมีความคลองตัว กองสาธารณสุข
การซอมแซม และเกิดประสิทธิภาพ
บํารุงรักษา
ทรัพย4สินลดลง

86,300

86,300

86,300

86,300

รอยละของ - การปฏิบัติงานมีความ
ครุภัณฑ4
คลองตัวและเกิดประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานการผลิตและบริการ
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย4สินของกองการประปา

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- เพื่อตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบผลิตน้ําประปา

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ4

รวม

95 โครงการ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ4ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนครุภัณฑ4โรงงานที่ใชงาน
ในระบบผลิตน้ําประปาซึ่งมีการชํารุด
เสื่อมสภาพจากการใชงาน และใชใน
การปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ4ใน
ระบบผลิตน้ําประปา

- บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย4สิน
ของกองการประปาใหอยูในสภาพ
ใชงานได
- มีการซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา
ใหมีความพรอมในการใชงานทุกปเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
- จัดซื้อครุภัณฑ4ตางๆ เชน
ครุภัณฑ4ไฟฟMาวิทยุ, ครุภัณฑ4การเกษตร
ครุภัณฑ4ยานพาหนะและขนสง,
ครุภัณฑ4กอสราง, ครุภัณฑ4โรงงาน,
ครุภัณฑ4งานบานงานครัว,
ครุภัณฑ4วิทยาศาสตร4,
ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 และครุภัณฑ4อื่นๆ
ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

771,050

771,050

771,050

771,050

19,415,300

19,728,974

17,166,700

25,359,140

รอยละของ - หนวยงานมีอุปกรณ4อํานวย กองการประปา
การบํารุง ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ซอมแซม
ทรัพย4สินลดลง - มีระบบผลิตน้ําประปาที่ได
คุณภาพมีอายุการใชงานไดนาน

รอยละของ - มีครุภัณฑ4อํานวยความสะดวก กองการประปา
ครุภัณฑ4มี ในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฎิบัติงาน

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส(วนท#องถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร#างศักยภาพในการแข(งขัน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว(า หน(วยงาน หน(วยงานที่
จะได#รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอาหารกลางวัน

- เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ใหแก - นักเรียนโรงเรียนทาแรวิทยา ตั้งแต
เด็กนักเรียน และปฏิบัติตามนโยบาย ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาป-ที 6
ของรัฐบาล ตั้งตามหนังสือ
ทุกคน
ดวนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 3149
ลว 5 มิ.ย. 58

2 โครงการอุดหนุนสงเสริมชีวิต
ครอบครัวมิสซังทาแร-หนองแสง

- สนับสนุนกลุมชีวิตครอบครัว
- อุดหนุนการฝYกอบรมกลุมชีวิต
จัดกิจกรรม เพื่อเปนการสงเสริมและ ครอบครัว ป-ละ 1 ครั้ง
สนับสนุนใหกลุมชีวิตครอบครัว
เปนสังคมที่ดี

2,308,000

2,308,000

2,308,000

2,308,000

จํานวน
นักเรียน

นักเรียนมี

กองการศึกษา โรงเรียน
ภาวะโภชนาการ
ทาแรวิทยา
ที่เหมาะสม
ตามเกณฑ4
ตามวัย

15,000

15,000

15,000

15,000

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

กลุมชีวิต
ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
ไดทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน4

รวมกัน

กองการศึกษา ศูนย4สงเสริม
ชีวิตครอบครัว
มิสซังทาแรหนองแสง

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส(วนท#องถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว(า หน(วยงาน หน(วยงานที่
จะได#รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอุดหนุนงานประเพณี
แหเทียนปXสกาวัดทาแร

- เพื่ออนุรักษ4และสืบสาน
งานประเพณีทองถิ่น

- จัดงานประเพณีแหเทียนปXสกา
ป-ละ 1 ครั้ง

120,000

120,000

120,000

120,000

จํานวนครั้ง

- ประเพณี
กองการศึกษา
อันดีงานของ
ทองถิ่นไดถูก
ถายทอดและ
อนุรักษ4ไวสู
ลูกหลานสืบไป

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส(วนท#องถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดว(า หน(วยงาน หน(วยงานที่
จะได#รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอุดหนุนสถานศึกษา
- เพื่อแกไขปXญหายาเสพติดในกลุมเสี่ยง - สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมปMองกันและแกไขปXญหา ที่เปนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปMองกันและแกปXญหายาเสพติด
ยาเสพติด
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นป-ละ 1 ครั้ง
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102
ลว. 1 กรกฎาคม 2557)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว136
ลว. 15 มกราคม 2559)

รวม

5 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

2,575,500

2,575,500

2,575,500

2,575,500

รอยละของ - ปXญหา
สํานักปลัด
ยาเสพติด ยาเสพติดเยาวชน
ลดลง
หมดไปหรือ
ลดลง ในกลุมเด็ก
และเยาวชน
หมดไปหรือลดลง

โรงเรียน
ทาแรวิทยา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
เทศบาลตําบลทาแร ระยะที่ 2

- เพื่อปMองกันและแกไขปXญหาน้ําเสีย
และปXญหามลพิษในบริเวณหนองหาร
ใหหมดไป
- เพื่อกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
ใหครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลตําบล
ทาแรซึ่งจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่มีอยูเดิมใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
- เพื่อปMองกันน้ําทวมขังในเขต
เทศบาลตําบลทาแร ซึ่งปMองกันการ
ระบาดของโรคได

2 โครงการถนนคนเดิน ชมดาว ทาแร - เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการ
(Tharae Watching Star
ทองเที่ยวและเปนการกระตุน
Walking Street)
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

- กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพัก ถนนสายสกลนคร
- นครพนม ขนาด 1.20x1.20 เมตร
ความยาว 4,830 เมตร
บอพัก จํานวน 326 บอ
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพัก ถนนสายทาแร
- ศรีสงคราม ขนาด 0.60 เมตร
จํานวน 870 ทอน
บอพัก จํานวน 58 บอ

- ถนนคนเดิน ชมดาว ทาแร

122,816,000
(งบอุดหนุน)
12,281,600
(งบทองถิ่น)

-

4,000,000

-

-

-

แบบ ผ. 05

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

ปริมาณน้ําเสีย - ลดปXญหาน้ําทวมขังในเขต

ที่เขาสูระบบ เทศบาล
บําบัด
- สามารถเชื่อทอน้ําทิ้งจากอาคาร
บานเรือนราษฎรเขาสูทอรวบรวม
น้ําเสีย
-ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

-

-

ความพึงพอใจ - เกิดแหลงทองเที่ยวแหงใหม
ของจังหวัดสกลนคร
- กระตุนเศรษฐกิจของชุมชน
ทาแร

ของนักทองเที่ยว

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมอย(างสมดุลยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท(องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการกอสรางศูนย4จัดการขยะ - เพื่อโครงการกอสรางศูนย4จัดการขยะ - กอสรางศูนย4จัดการขยะเพื่อผลิตเปน
เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงและปุqยอินทรีย4 เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงและปุqยอินทรีย4 เชื้อเพลิงและปุqยอินทรีย4 จํานวน 1 แหง
เทศบาลตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร

รวม

3 โครงการ

-

51,924,600
(งบอุดหนุน)
5,192,460
(งบทองถิ่น)

139,097,600 57,177,060

-

แบบ ผ. 05

ผลลัพธที่คาดว(า
จะได#รับ

ปริมาณของ - มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ขยะที่ไดรับการ ที่ถูกสุขลักษณะและไดมาตรฐาน
กําจัดอยาง
ถูกวิธี

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

แบบ ผ. 06
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองส(วนท#องถิ่นดําเนินการโดยไม(ใช#งบประมาณ
เทศบาลตําบลท(าแร(
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส(วนท#องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี เพื่อความอยู(ดีมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดว(า
หน(วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
จะได#รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และอบรมอาชีพใหผูผานการ
ฝYกอบรมบําบัดฟSTนฟูผูเกี่ยวของ
กับยาเสพติด

รวม

10 โครงการ

- เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ - ประชาชนผูที่ผานการอบรม
ชีวิตผูเขารับการฝYกอบรมอาชีพที่ปฏิบัติ บําบัดฟSTนฟูตําบลทาแร จํานวน 5 คน
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรมฝYกฝ-มือ
ดานอาชีพ
- เพื่อใหประชาชนตําบลทาแรมีอาชีพ
ที่หลากหลายสามารถพึ่งตนเองได

32,500

337,500

32,500

337,500

32,500

337,500

32,500

337,500

รอยละของ - ปXญหาอาชญากรรม
ในทองถิ่นลดลง
ปXญหา
ยาเสพติด - ผูเขารับการอบรมมีงาน
มีอาชีพ
ลดลง

สํานักปลัด

