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 งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
 

(ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลวารชิภูมิ  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  เลขท่ี 179  หมู่ 2 บ้านวาริชภูมิ  ถนนวาริชภูมิ -
พังโคน อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลต าบลวาริชภูมิตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 70  กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  647  กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าห้วยปลาหาง
ไหลผ่านเทศบาล 

อาณาเขต 
หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางล าห้วยกุดข้ี บริเวณพิกัด UE 549147 
ทิศเหนือ   
จากหลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่กึ่งกลางล าห้วยกุดขี้ บริเวณพิกัด UE 549147 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินไป
ทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 อยู่กึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณพิกัด UE 550149 ระยะทางประมาณ        
100 เมตร 
จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเลียบไปตามถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลปลาโหลกับบ้าน
น้อยจอมศรี หมู่ 16 ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศตะวันออกถึงหลักเขต  
ที่ 3 บริเวณพิกัด UE 555151 ระยะทางประมาณ 600 เมตร 
จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบไปตามถนนวาริชภูมิ – ม่วงไข่ ไปทางทิศทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 บริเวณ
พิกัด UE 555142 ระยะทางประมาณ 1,100 เมตร 
จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลปลาโหลกับ
บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 16 ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศตะวันออกจนถึง
หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด UE 558138 ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
ทิศตะวันออก   
จากหลักเขตท่ี 5  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตท่ีดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลปลาโหลกับบ้าน
น้อยจอมศรี หมู่ 16 ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่
บนถนนสายวาริชภูมิ – นาบ่อ บริเวณพิกัด UE 562132 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลปลาโหลกับ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 7 อยู่บริเวณร่องน้ าสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด UE 
568126 ระยะทางประมาณ 250 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางแนวร่องน้ าสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลต าบลปลาโหลกับเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด UE 
566126 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 8  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตท่ีดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอ
วาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณฝายน้ าล้นห้วยปลาหาง 
บริเวณพิกัด UE 566122 ระยะทางประมาณ 650 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 9  เป็นเส้นเลียบไปกึ่งกลางล าห้วยปลาหาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลวาริชภูมิ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ไปทางทิศออก จนถึงหลักเขตที่ 10 บริเวณพิกัด UE 570120 ระยะทาง
ประมาณ 220 เมตร 
จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 11 บริเวณกึ่งกลาง    
หนองแบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 บริเวณพิกัด UE 569119 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยหนองแบน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบล
วาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิไปถึงสะพานชลประทานหนองแบนและเส้นเลียบตัดผ่านหนอง
แบนไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด UE 567115 ระยะทางประมาณ  400 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 12  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนคันคูหนองแบน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ 
หมู่ 2 ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณพิกัด UE 567113 ระยะทางประมาณ  250 เมตร 
จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 
ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 14 บริเวณพิกัด UE 564109 ระยะทางประมาณ 450 เมตร 
จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 
ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 15 ถนนบ้านกุดพร้าว – บ้านภูแฉะ บริเวณพิกัด UE 564106 
ระยะทางประมาณ 220 เมตร 
ทิศใต้   
จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายบ้านภูแฉะ – กุดพร้าว ไปทางทิศตะวันออก จนถึง
หลักเขตที่ 16 บริเวณพิกัด UE 567107 ระยะทางประมาณ 250 เมตร 
จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินถึงร่องระบายน้ าสาธารณประโยชน์และเป็นเส้นเลียบไป
ตามก่ึงกลางร่องน้ าสาธารณประโยชน์ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 17  บริเวณพิกัด UE 567104 ระยะทาง
ประมาณ 450 เมตร 
จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 
ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 18 บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังสายบ้านกุดพร้าว –  ภูแฉะ 
บริเวณพิกัด UE 563088 ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร 
จากหลักเขตที่ 18  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ 19 บริเวณ
พิกัด UE 563088 ระยะทางประมาณ 450 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 19  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรังและไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 กับบ้านภูแฉะ หมู่ 11  ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 20 บริเวณบ้านภูแฉะ – 
กุดพร้าว บริเวณพิกัด UE 563103 ระยะทางประมาณ 1,900 เมตร 
จากหลักเขตที่ 20  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบลวาริชภูมิกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 21 บริเวณบ้านกึ่งกลางร่องน้ า
สาธารณประโยชน์ ข้างวัดปุาสุขุมวารี บริเวณพิกัด UE 560108 ระยะทางประมาณ 350 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 21 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวร่องน้ าสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 227 บริเวณท่อลอดล าห้วยบางไปทางทิศ
ใต้ จนถึงหลักเขตที่ 22 บริเวณพิกัด UE 558106 ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
จากหลักเขตที่ 22  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยบางและเป็นส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินทางนา      
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 จนถึงถนนลูกรังสายบ้านวาริชภูมิ – บ้านห้วยบาง
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 23 บริเวณพิกัด UE 548108 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
ทิศตะวันตก  
จากหลักเขตที่  23  เป็นเส้นเลียบตามไปกึ่งกลางถนนลูกรัง สายบ้านวาริชภูมิ – บ้านห้วยบาง ไปทางทิศใต้  
จนบรรจบกับหลักเขตท่ี  1 จนถึงหลักเขตที่ 24 บริเวณพิกัด UE 548106 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 24  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 กับบ้าน
ห้วยบาง หมู่ 4  ไปทางทิศตะวันตกผ่านถนนลูกรังตัดกับห้วยปลาหาง จนถึงหลักเขตที่ 25  บริเวณพิกัด UE 
532108 ระยะทางประมาณ 1,250 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 25  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 กับบ้าน
ห้วยบาง หมู่ 4  ไปทางทิศเหนือบริเวณห้วยปลาหาง จนถึงหลักเขตท่ี 26  บริเวณพิกัด UE 523109 ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 26  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยปลาหาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิหมู่ 1 
กับบ้านขอนขว้าง หมู่ 8  ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ 27  บริเวณพิกัด UE 524108 ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 
จากหลักเขตที่ 27  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 ไปทาง
ทิศตะวันออกถึงห้วยแล้ง จนถึงหลักเขตที่ 28 ตรงห้วยแล้ง  บริเวณพิกัด UE 521109 ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 
จากหลักเขตที่ 28  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยแล้ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต าบล     
หนองลาด กับบ้านวาริชภูมิ หมู่  1 ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตท่ี 29 บริเวณถนนสายวาริชภูมิ – หนองลาด  
บริเวณพิกัด  UE  531121  ระยะทางประมาณ  2,300  เมตร 
จากหลักเขตที่ 29  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายวาริชภูมิ – หนองลาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านวาริชภูมิ หมู่ 1  กับเทศบาลต าบลหนองลาดไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 30  บริเวณพิกัด UE 
539121 ระยะทางประมาณ 800 เมตร 
จากหลักเขตที่ 30  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1  
กับเทศบาลต าบลปลาโหล ไปทางทิศเหนือ  จนถึงหลักเขตที่ 31 ตัดผ่านบล็อกคอนเวิร์ส ถนนสายวาริชภูมิ – 
ผักตบ บริเวณพิกัด UE 548131 ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 31  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางล าห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านน้อยจอมศรี     
หมู่ 16 ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  กับเทศบาลต าบลปลาโหล ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1  
รวมระยะทางประมาณ 19,950 เมตร 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  มี      3      ฤดู   คือ 
   ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน เดือนมีนาคม    -    เดือนเมษายน 
   ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน เดือนพฤษภาคม   -   เดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน เดือนพฤศจิกายน  -   เดือนกุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน 
     ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน เมื่อมีฝนตกท าให้เกิดการกัด
กร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ว่างเปล่า เป็นเหตุให้ดินถูกน้ าที่ซึมลงไปซะล้างอาหารและสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชลงไปยังส่วนลึกพ้นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงล าต้นได้ การปรับปรุงดินท าได้ค่อนข้าง
ล าบาก เพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบ ารุงรักษา
ดินอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นารองลงมาได้แก่พ้ืนที่ที่อยู่
อาศัย ที่เหลือเป็นการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ และท่ีรกร้างว่างเปล่า     
    แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ าฝนแล้วยังได้แก่ 
น้ าท่า ซึ่งประกอบด้วย  แหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย  อันมีต้นน้ าอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ล าน้ าที่ส าคัญ 
ได้แก่   
    -  ล าน้ ายาม  เป็นล าน้ าขนาดเล็ก  ต้นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอ าเภอ
วาริชภูมิ  ไหลผ่านอ าเภอส่องดาว  อ าเภอสว่างแดนดิน  อ าเภอวานรนิวาส  อ าเภอพรรณานิคม   และไหลลง
แม่น้ าสงครามท่ี อ าเภออากาศอ านวย 
    -  ล าห้วยปลาหาง  เป็นล าน้ าขนาดเล็ก  มีต้นน้ าในพ้ืนที่อ าเภอวาริชภูมิ  ผ่าน
อ าเภอสว่างแดนดิน  อ าเภอพังโคน  แล้วไหลบรรจบล าน้ าอูนท่ีอ าเภอพังโคน 
    -   หนองแบน หนองน้ าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นโครงการ
พระราชด าริเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้ าในการอุปโภคบริโภค 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท า
การเกษตรมีล าห้วยปลาหางไหลผ่าน 
 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  แบ่งการปกครองเป็น  7   ชุมชน  คือ  
1. ชุมชนวัดเหนือ 2. ชุมชนศนูย์ราชการ 3. ชุมชนกลาง  4. ชุมชนบ้านใต้    
5. ชุมชนปุาแก    6. ชุมชนวดัปุา         7. ชุมชนบ้านน้อยจอมศรี 

  2.2 การเลือกตั้ง 
ขณะนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด จะต้องท าหน้าที่รักษาการเพ่ือดูแลประชาชน

ในพ้ืนที่ต่อไป จนกว่ารัฐบาลจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง จากการใช้มาตรา 44 หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
 3.ประชากร 
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เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  มีประชากรจ านวน  2,866  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2562) 
แยกเป็น ชาย  1,405  คน  หญิง  1,461  คน  มีครัวเรือนทั้งสิ้น  845   ครัวเรือน  คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ย  
344 คน / ตารางกิโลเมตร   

 

 
 
 4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  มีสถานศึกษา  5  แห่ง คือโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร  สังกัด
ส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาสกลนคร เขต 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิและโรงเรียนปารวรรณศึกษา 
  4.2 สาธารณสุข 
  - มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง 

- มีสถานบริการทางสาธารณสุขของเอกชน ( คลินิก )  จ านวน  3  แห่ง  สถานบริการทาง
สาธารณสุขของเทศบาล ให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 

- มีตลาดเทศบาล    1    แห่ง   
- มีโรงฆ่าสัตว์        1    แห่ง 
4.3 อาชญากรรม 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  มีเวรยามท้องถิ่น  และมีสถานีต ารวจภูธรวาริชภูมิ  1  แห่ง  ดูแล

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.4 ยาเสพติด มีสถานีต ารวจภูธรวาริชภูมิ  1  แห่ง  ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ - มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง- มีสถานบริการทาง

สาธารณสุขของเอกชน ( คลินิก )  จ านวน  3  แห่ง  สถานบริการทางสาธารณสุขของเทศบาล ให้บริการกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 
 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า , ทางราง ฯลฯ) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม 
หลังคา
เรือน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 บ้านวาริชภูมิ 931 986 1,917 822  

2 บ้านวาริชภูมิ 292 298 590 244  

16 บ้านน้อยจอมศรี 182 177 359 186  

รวม 1,405 1,461 2,866 1,252  
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- การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด ประกอบไปด้วย 
 ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข  227 
 ถนน รพช. สายวาริชภูมิ – ม่วงไข่  หมายเลข สน 1027 
 ถนน รพช. สายวาริชภูมิ – ดอนเขือง หมายเลข สน 3008 
 ถนนเชื่อมหมู่บ้านอื่นๆ    2 สาย 
 5.2 การไฟฟ้า มีบริการไฟฟูาสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
 5.3 การประปา มีบริการประปาส่วนภูมิภาคอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนใช้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ท าการไปรษณีย์ไว้บริการ

ประชาชน จ านวน 1 แห่ง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน         

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 6.2 การประมง  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน         

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 6.3 การปศุสัตว์ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน        

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 6.4 การบริการ  

การพาณิชย์ในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ สภาพการค้าส่วนใหญ่  มีลักษณะการค้าปลีกและ
ส่งผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายย่อย  มีธนาคารพาณิชย์ จ านวน 2 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน จ านวน       
2 แห่ง แหล่งการพาณิชย์จะตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้าง ถนนศรีทัณฑกิจ  ถนนผดุงวารีย์  ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ธนาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด รวม 113  แห่ง   

6.5 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ มี 2 แห่งคือ ศาลเจ้าปูุ
มเหสักข์  และสวนสาธารณะหนองแบน 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ สภาพการค้าส่วนใหญ่  มีลักษณะการค้าปลีกและ

ส่งผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายย่อย  มีธนาคารพาณิชย์ จ านวน 2 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน จ านวน       
2 แห่ง แหล่งการพาณิชย์จะตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้าง ถนนศรีทัณฑกิจ  ถนนผดุงวารีย์  ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ธนาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด รวม 113  แห่ง   

6.7 แรงงาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานทั่วไป มีงานประเพณีท่ีจัดเป็นประจ า คือ 
- เดือนมกราคม ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ท าบุญเดือนสาม 
- เดือนมีนาคม  งานบุญบั้งไฟ 
- เดือนเมษายน งานภูไทร าลึก 
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- เดือนกรกฎาคม งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
- เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง 
- เดือนธันวาคม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เป็นชาวภูไทกระป๋อง มีพ้ืนเพเดิมอยู่ที่

เมืองน้ าน้อยอ้อยหนูในดินแดนสิบสองจุไทย และอพยพมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองกระป๋องใกล้ดินแดนญวน ต่อมา
อพยพเข้ามาประเทศไทย และมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านบริเวณ “บ้านหนองหอย” ตั้งเป็นเมืองวาริชภูมิ ซึ่งมี
วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีภาษาพูดเป็นของตนเอง งานประเพณีที่ส าคัญคือ งานภูไท
ร าลึก จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันที่ 6 เมษายน 

ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่ แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนท างานที่มี
ความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ท างานได้หลายอาชีพเช่น ท านา ท าไร่ ค้าวัว ค้าควาย น ากองเกวียนบรรทุกสินค้าไป
ขายต่างถิ่นเรียกว่า“นายฮ้อย” เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
เข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยดี วัฒนธรรมประเพณี  
เผ่าภูไทมีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นหลายประเภท เช่น การแต่งท านองดนตรีเรียกว่า ลายเพลงของภูไทมีบ้านแบบ
ภูไทคือมีปุองเอ้ียมเป็นช่องลม การแต่งกายของชาวภูไทนิยมสวมสร้อยคอ สร้อยข้อมือข้อเท้าท าด้วยโลหะเงิน 
เกล้าผมเป็นมวยสูงตั้งตรง ในสมัยโบราณใช้ผ้ามนหรือแพรมน ท าเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ม้วนผูกมวยผม 

ร าภูไทเป็นการแสดงพ้ืนเมืองอย่างหนึ่งของชาวภูไทที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลาช้านาน
จากบรรพบุรุษของชาวภูไท เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีและเพ่ือความสนุกสนานในงานเทศกาล       
ท่าร าภูไทสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตประจ าวันของชาวภูไท  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ตะกร้าหวายลายขิต , ผ้าย้อมสีธรรมชาติ , น้ าหมากเม่า 

 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท า

การเกษตร มีล าห้วยปลาหางไหลผ่าน 
 8.2 ป่าไม้ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับ

ท าการเกษตร มีล าห้วยปลาหางไหลผ่าน 
 8.3 ภูเขา สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับ

ท าการเกษตร มีล าห้วยปลาหางไหลผ่าน 
            8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แหล่งน้ าที่ส าคัญของ
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ าฝนแล้วยังได้แก่ น้ าท่า ซึ่งประกอบด้วย แหล่งน้ าธรรมชาติ   
หลายสาย อันมีต้นน้ าอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ล าน้ าที่ส าคัญ ได้แก่   
  -  ล าน้ ายาม  เป็นล าน้ าขนาดเล็ก  ต้นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอ าเภอวาริชภูมิ  ไหลผ่าน
อ าเภอส่องดาว  อ าเภอสว่างแดนดิน  อ าเภอวานรนิวาส  อ าเภอพรรณานิคม และไหลลงแม่น้ าสงครามที่ 
อ าเภออากาศอ านวย 
  -  ล าห้วยปลาหาง  เป็นล าน้ าขนาดเล็ก  มีต้นน้ าในพ้ืนที่อ าเภอวาริชภูมิ ผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน  
อ าเภอพังโคน  แล้วไหลบรรจบล าน้ าอูนท่ีอ าเภอพังโคน 
  -   หนองแบน หนองน้ าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้ าในการอุปโภคบริโภค 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
  วิสัยทัศน์  “ สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ” ดังนี้ 
ความม่ันคง  

1. การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
    2. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  3. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ 
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
  4. ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก     
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ความม่ังคั่ง 

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
กันมากขึ้น 
  2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 
ความย่ังยืน 
  1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
  2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
 3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และสมดุล 
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  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์  “วาริชภูมิเมืองน่าอยู่ สู่การคมนาคมดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  

น าการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประชากรมีอาชีพ” 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 
  2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน 
  4. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
  5. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
  6. ประชาชนมีการศึกษา 
  7. บริหารจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
  8. การคมนาคมดี น้ าไหล ไฟสะดวก 
  9. ภูมิทัศน์สวยงามมากข้ึน 
  10. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
  11. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 2.4 ตัวชี้วัด 

            ยุทธศาสตร์              แนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย งานการตลาดและงานโรงฆ่าสัตว์ 

2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม 
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุด้านการท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน 

1.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
2.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน 
2.การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอ้ย 
3.การพัฒนาองค์กรและบคุลากร 
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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  1. ประชาชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ 
  2. ตลาดสดเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  6. เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
  8. มีสวนสาธารณะที่สวยงามสะอาดตา 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. ตลาดสดเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  5. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับสถานที่ต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  6. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ร้อยละ 60 ของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  8. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
  9. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นระบบ 
  10. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างเพียงพอ 
  11. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  12. มีสวนสาธารณะและสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามข้ึน 
  13. ร้อยละ 60 ของประชาชนเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่น และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2.6 กลยุทธ์ 
  1. ฝึกอบรมให้ความรู้การท าเกษตรผสมผสานและจัดตั้งศูนย์บริการด้านการเกษตร 
  2. ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
  3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  5. พัฒนาสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
  7. ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึง ครบถ้วน 
  8. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  9. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น 
  10. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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  11. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  12. ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  13. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
  14. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ สะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชนในพื้นท่ี 
  2. มีความหลากหลายทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างปกติสุข 
  3. มีสถานศึกษา สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่รองรับการศึกษาและการกีฬา 
  4. ที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม การคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ 
  6. การให้บริการสาธารณะ  การให้บริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  7. การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
  8. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้และทักษะความช านาญเหมาะสม ตามภารกิจที่ถ่ายโอนจาก
ส่วนกลาง 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง  ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12              
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยม
หลักของคนไทย และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เป็นต้น แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
 การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  มีดังนี้  
 จุดแข็ง (Strength) 

- ระบบสภาเทศบาลมีความเข้มแข็ง 
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- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง 
- มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
- น้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมาโดยตลอด 
- เป็นศูนย์กลางของการบริหารการปกครอง ธุรกิจ ท่องเที่ยว การบริการต่าง ๆ การเงินการ

ธนาคาร 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
- การบริการข้ันพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมและได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
- ขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
- ขาดการส่งเสริม พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส (Opportunity) 
-   ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
-   พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการประชาชนได้มากข้ึน 
-   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-   การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ และการบริการประชาชน 
อุปสรรค (Threat) 
- ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ รวมถึงการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นการพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการวางแผนปูองกันภัย 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
4. พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
8. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
 

11. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย 
12. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน 
13. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันภูไทรําลึก เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนร่วมกนัสืบทอด กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามให้คง ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี ประเพณีอนัดีงามให้คง

อยู่สืบไป คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ อยู่สืบไป

2 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนร่วมกนัสืบทอด กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามให้คง ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี ประเพณีอนัดีงามให้คง

อยู่สืบไป คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ อยู่สืบไป

3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนร่วมกนัสืบทอด กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามให้คง ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี ประเพณีอนัดีงามให้คง

อยู่สืบไป คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ อยู่สืบไป

4 ส่งเสริมรัฐพิธี เพื่อส่งเสริมกจิกรรมต่างๆ ส่งเสริม 25,000      25,000     25,000      25,000      25,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้มส่ีวนร่วม กองการศึกษา

ของหน่วยงานภาครัฐและ การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี ในกจิกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้น

องค์การต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง งานต่างๆ ความพึงพอใจ เป็นอยา่งดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 22

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ธรรมะพัฒนาชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา ส่งเสริม 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้เขา้ใจใน กองการศึกษา

คําสอนของพระพุทธศาสนา การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี หลักธรรมคําสอนของ

งานต่างๆ ความพึงพอใจ พระพุทธศาสนา

6 ประเพณีบุญเดือนสาม เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ 15,000      15,000     15,000      15,000      15,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนร่วมกนัสืบทอด กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามให้คง ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี ประเพณีอนัดีงามให้คง

อยู่สืบไป คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ อยู่สืบไป

7 วันท้องถิ่นไทย เพื่อให้ประชาชนได้เห็น ส่งเสริม 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนให้ความร่วมมอื กองการศึกษา

ความสําคัญและเผยแพร่ การดําเนิน ประชาชนได้เข้าใจ กบัเทศบาลมากขึ้น

กจิการของเทศบาล งานต่างๆ การทํางานมากยิง่ขึ้น
8 วันปิยมหาราช เพื่อแสดงถงึความจงรัก ส่งเสริม 10,000      10,000     10,000      10,000      10,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนชาวไทยมี กองการศึกษา

ภักดีต่อสถาบันพระมหา การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี ความจงรักภักดีต่อ

กษัตริย์ งานต่างๆ ความพึงพอใจ สถาบันพระมหากษัตริย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 23

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รับผิดชอบหลักจะได้รับ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 วันวิสาขบูชา เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ 60,000      60,000     60,000      60,000      60,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนร่วมกนัสืบทอด กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามให้คง ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี ประเพณีอนัดีงามให้คง

อยู่สืบไป คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ อยู่สืบไป

10 วันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม ส่งเสริม 10,000      10,000     10,000      10,000      10,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนร่วมกนัสืบทอด กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามให้คง การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี ประเพณีอนัดีงามให้คง

อยู่สืบไป งานต่างๆ ความพึงพอใจ อยู่สืบไป

11 วันอาสาฬหบูชา เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา อนุรักษ์ 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000     ร้อยละ 80 ของ เด็กเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ธรรมะคําส่ังสอนของพระ ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี เขา้ใจหลักธรรมคําสอน

พุทธศาสนา คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ ของพระพุทธศาสนา

12 จัดกจิกรรมวันผู้สูงอายุและ เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้พบปะ ส่งเสริม 60,000      60,000     60,000      60,000      60,000     ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายไุด้ร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

วันสงกรานต์ และร่วมกจิกรรมในวนั การดําเนิน ผู้เข้าร่วมโครงการ วนัสงกรานต์ด้วยความ

สงกรานต์ งานต่างๆ มีความพึงพอใจ สนุกสนานและอบอุ่น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 24

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 วันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมคีวามกตัญญู ส่งเสริม 2,000        2,000       2,000       2,000       2,000       ร้อยละ 80 ของ เด็กมคีวามกตัญญูกตเวที กองการศึกษา

รู้คุณบิดา มารดา การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี ต่อคุณบิดา มารดา ศพด.

งานต่างๆ ความพึงพอใจ
14 วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กมคีวามกตัญญู ส่งเสริม 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 80 ของ เด็กมคีวามกตัญญูกตเวที กองการศึกษา

รู้คุณบิดา มารดา การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี ต่อคุณบิดา มารดา ศพด.

งานต่างๆ ความพึงพอใจ
15 วันสําคัญทางพุทธศาสนาและร่วม เพื่อให้เด็กมส่ีวนร่วมใน อนุรักษ์ 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 80 ของ เด็กมส่ีวนร่วมในการ กองการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณีไทย การอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมงานมี อนุรักษ์วฒันธรรม ศพด.

ประเพณีให้คงอยู่สืบไป คงอยูสื่บไป ความพึงพอใจ ประเพณีอนัดีงามให้คงสืบไป

16 เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ ส่งเสริม 2,000        2,000       2,000       2,000       2,000       ร้อยละ 80 ของ เด็กมส่ีวนร่วมในการ กองการศึกษา

เด็กเรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น การดําเนิน ผู้เข้าร่วมงานมี อนุรักษ์วฒันธรรม ศพด.

และชมุชนตามแนวทาง งานต่างๆ ความพึงพอใจ ประเพณีอนัดีงามให้คงสืบไป

เศรษฐกจิพอเพียง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 25

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 วันไหว้ครู เพื่อใหน้กัเรียนเกดิความ ส่งเสริมการ 1,000        1,000       1,000       1,000       1,000       ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนกตัญญูรู้คุณ กองการศึกษา

สํานกึถึงพระคุณครู ดําเนินงานต่างๆ นกัเรียนรู้บญุคุณครู ครู ศพด.

18 วันไหว้ครู เพื่อใหน้กัเรียนเกดิการ ส่งเสริม 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมคีวาม ร.ร.เทศบาล

สํานกึถึงพระคุณครู การดําเนิน นกัเรียนสํานกึถึง กตัญญูรู้พระคุณครู วาริชภูมิ

งานต่างๆ พระคุณครู

19 วันแม่แห่งชาติ เพื่อใหน้กัเรียนเกดิสํานกึ ส่งเสริม 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 80 ของผู้ เด็กมคีวามกตัญญูรู้คุณ ร.ร.เทศบาล

พระคุณของแม่ การดําเนิน เข้าร่วมโครงการมี แมแ่ละได้ร่วมแสดงความ วาริชภูมิ

งานต่างๆ ความพงึพอใจและ จงรักภักดีต่อพระบรม

รู้พระคุณของแม่ ราชนิีนาถ

20 วันพ่อแห่งชาติ เพื่อใหน้กัเรียนเกดิสํานกึ ส่งเสริม 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 80 ของผู้ เด็กมคีวามกตัญญูรู้คุณ ร.ร.เทศบาล

พระคุณของพอ่ การดําเนิน เข้าร่วมโครงการมี แมแ่ละได้ร่วมแสดงความ วาริชภูมิ

งานต่างๆ ความพงึพอใจและ จงรักภักดีต่อพระบาท

รู้พระคุณของพอ่ สมเด็จพระเจา้อยู่หัว

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 26

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

จะได้รับ
โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI) รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น สู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้รู้บทบาท ส่งเสริม 5,000        5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กมคีวามสนุกสนาน ร.ร.เทศบาล

หน้าที่ของตนเอง การดําเนิน ที่มาร่วมงานมีความ กล้าแสดงออกและรู้ถงึ วาริชภูมิ

งานต่างๆ พึงพอใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง

22 อนุรักษ์วัฒนธรรมและ เพื่อนักเรียนได้สืบสาน อนุรักษ์ 10,000      10,000     10,000      10,000      10,000     ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได้เขา้ร่วม ร.ร.เทศบาล

ประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการในการอนุรักษ์ วาริชภูมิ

ประเพณีไทย คงอยูสื่บไป มีความพึงพอใจ ประเพณีต่างๆ

23 ส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมภูไท เพือ่เป็นการส่งเสริมศูนยว์ัฒนธรรม ส่งเสริม 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000     ประชาชนมคีวามพึงพอใจ ศูนยว์ฒันธรรมภูไทได้รับการกองการศึกษา

วาริชภูมิ ภูไทให้เกดิการพัฒนา การดําเนิน ในการพฒันาร้อยละ 80 พัฒนาในทุกๆ ด้าน

ในทุกๆด้าน งานต่างๆ

รวม 23 โครงการ รวม 735,000      735,000     735,000      735,000      735,000     

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 27

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.3 แผนงานพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาใหก้บั เพือ่ให้เยาวชนและประชาชน ประชาชนมี 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 80 ของ เยาวชนและประชาชนมี กองการศึกษา

ชุมชน มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สุขภาพแขง็แรงดี ประชาชนพึงพอใจ สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง

2 ฝึกอบรมอาชีพ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ ประชาชนมี 25,000         25,000        25,000         25,000         25,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความรู้ กองการศึกษา

พัฒนาความรู้ของประชาชน งานทํา/มีอาชีพแสริม ประชาชนพึงพอใจ เพิม่เติมมากขึ้น

3 เงินอดุหนนุ/ส่งเสริมอาชีพ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ ประชาชนมี 70,000         70,000        70,000         70,000         70,000        ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีอาชีพลดราย กองการศึกษา

ประชาชนในชุมชน งานทํา/มีอาชีพแสริม มีความพึงพอใจ จ่ายเพิม่รายได้ให้กบัครอบครัว

4 ฝึกอบรมอาสาสมคัรในการจัด เพือ่ให้อาสาสมัครได้มี ประชาชนมี 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ อาสาสมัครมีความรู้ กองการศึกษา

เกบ็ข้อมลูพื้นฐาน ความรู้ในการจัดเกบ็ มีความรู้ที่ถกูต้อง อาสาสมัครได้รับ ความเขา้ใจในการจัดเกบ็

ขอ้มูลพืน้ฐาน ความรู้เพิม่มากขึ้น ขอ้มูลได้อยา่งถกูต้อง

5 ค่าตอบแทนบคุคลภายนอกในการ เพือ่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ประชาชนได้ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ ได้ขอ้มูลพืน้ฐานที่สามารถ กองการศึกษา

จัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน บุคคลที่จัดเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน รับค่าตอบแทน ขอ้มูลนําไปใช้ได้จริง นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

6 ค่าบนัทกึข้อมลูพื้นฐาน เพือ่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ประชาชนได้ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ ได้ขอ้มูลพืน้ฐานที่สามารถ กองการศึกษา

บุคคลที่บันทึกขอ้มูลพืน้ฐาน รับค่าตอบแทน ขอ้มูลนําไปใช้ได้จริง นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

28

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.3 แผนงานพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา เพือ่อบรมให้ความรู้ในการ ส่งเสริม 140,000       140,000      140,000       140,000       140,000      ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้เพิม่ กองการศึกษา

เศรษฐกจิพอเพยีง ทําเกษตรผสมผสานตาม การดําเนนิงาน ประชาชนที่เขา้ร่วม มากขึ้นและนํามาใช้ใน

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ต่างๆ โครงการมีความพีงพอใจ การดํารงชีวิตได้อยา่งถกูต้อง

8 ส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุคนพกิาร เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมของ ส่งเสริม 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายคุนพิการและ กองการศึกษา

และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายคุนพิการและผู้ การดําเนนิงาน ประชาชนที่เขา้ร่วม ผู้ปุวยเอดส์ได้ทํากจิกรรม

ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ต่างๆ โครงการมีความ ต่างๆตามที่สนใจ

พึงพอใจ

9 ปรองดองสมานฉันทส่์งเสริมงาน เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความสามัคคี กองการศึกษา

เศรษฐกจิพอเพยีง มีความสามัคคีในชุมชน ดําเนินงานต่างๆ มีความพึงพอใจ ในชุมชนกนัมากขึ้น

10 แข่งขันกฬีาทกุระดับ เพือ่ให้ประชาชนได้มี ส่งเสริมการ 400,000       400,000      400,000       400,000       400,000      ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง ดําเนินงานต่างๆ ผู้เขา้ร่วมงานมี ร่างกายที่แขง็แรง

11 ต่อยอดร้านค้าประชารัฐ เพือ่ให้ประชาชนได้มีอาชีพ ส่งเสริม 200,000       -            -             -             -            ประชาชนมีรายได้เพิม่ ประชาชนมีอาชีพและมี บ้านวาริชภูมิ

เพิม่รายได้ให้แกค่รอบครัวและ การดําเนนิงาน มากขึ้นร้อยละ 80 รายได้เพิม่มากขึ้น หมู่ 1

กระตุ้นเศรษฐกจิในชุมชน ต่างๆ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.3 แผนงานพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ซ่อมแซมปรับปรุงร้านจําหนา่ย เพือ่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ ส่งเสริม 200,000       -            -             -             -            ประชาชนมีสถานที่ในการ ประชาชนมีสถานที่ในการ บ้านวาริชภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตร ในการจําหน่ายสินค้าและเพิม่ การดําเนนิงาน จําหน่ายผลผลิตทางการ จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 2

รายได้ให้แกค่รอบครัวเป็นการ ต่างๆ เกษตร

กระตุ้นเศรษฐกจิในชุมชน

รวม 12 โครงการ รวม 1,155,000 755,000   755,000   755,000   755,000   
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เยาวชนพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม เพือ่ให้มีองค์กรในการ ส่งเสริม 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 70 ของ มีองค์กรในการรักษา กองสาธารณสุข

รักษาส่ิงแวดล้อมและให้ การดําเนนิงาน ประชาชนที่เขา้ร่วม ส่ิงแวดล้อมและเยาวชน และส่ิงแวดล้อม

เยาวชน ประชาชนได้มี ต่างๆ โครงการมีผลการ ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ส่วนร่วมในการรักษา ดําเนินงานที่ดีขึ้น ในการรักษาส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม และการประหยดั

พลังงาน

2 ส่งเสริมกจิการเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ ส่งเสริม 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา

เยาวชนได้พัฒนาความรู้ การดําเนนิงาน ผู้เขา้ร่วมงานมี ความสามารถตามความ

ความสามารถด้านต่างๆ ต่างๆ ความพึงพอใจ ถนัดของตนเอง

3 สมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน เพือ่เป็นเงินสมทบกองทุน ส่งเสริม 36,500         73,000        73,000         73,000         73,000        มีสมาชิกเพิม่มากขึ้น มีการจัดสวัสดิการชุมชน กองการศึกษา

วาริชภมูิ สวัสดิการชุมชนวาริชภูมิ การดําเนนิงาน ร้อยละ 20 ของ โดยคนในชุมชนเพือ่คน

ตามนโยบายของรัฐบาล ต่างๆ ประชาชนทั้งหมด ในชุมชน
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมและติดตามกจิการสมาคม เพือ่ส่งเสริมกจิการสมาคม ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ประชาชนมีความ ส่งเสริมกจิการฌาปนกจิ กองการศึกษา

ฌาปนกจิสงเคราะหใ์นเขตเทศบาล ฌาปนกจิสงเคราะห์ให้ การดําเนนิงาน พึงพอใจในการดําเนิน สงเคราะห์ให้เป็นไปอยา่ง

กบัประชาชนในเทศบาล ต่างๆ งานของสมาคมเพิม่ ถกูต้องตามระเบียบ

มากขึ้นร้อยละ 80 กฎหมายที่กําหนดไว้

5 จัดใหม้ส่ิีงอํานวยความสะดวกให้ เพือ่อํานวยความสะดวกให้ ส่งเสริม 350,000       -            -             -             -            ร้อยละ 80 ของ คนพิการและผู้สูงอายไุด้ กองการศึกษา

คนพกิารและผู้สูงอายุเข้าถึงได้ คนพิการและผู้สูงอายุ การดําเนนิงาน คนพิการและผู้สูงอายุ รับบริการอยา่งทั่วถงึและ

สามารถเขา้รับบริการได้ ต่างๆ มีความพึงพอใจ ครอบคลุม

6 มอบเบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่สูงอายุ เพือ่มอบเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริม 2,000,000     2,000,000   2,000,000     2,000,000     2,000,000   ร้อยละ 100 ของ ผู้สูงอายคุนพิการและ กองการศึกษา

คนพกิารและผู้ปวุยเอดส์ในเขต คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ การดําเนนิงาน ผู้สูงอายคุนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบีย้ยงั

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ในเขตเทศบาล ต่างๆ และผู้ปุวยเอดส์ได้ ชีพเพือ่ใช้ในการดํารง

รับเบีย้ยงัชีพ ชีวิตประจําวัน

7 จัดซ้ือโต๊ะจําหนา่ยอาหารหนา้ เพือ่ให้มีสถานที่จําหน่าย ส่งเสริมการ 150,000       150,000      150,000       150,000       150,000      มีที่จําหน่ายอาหาร ประชาชนมีความพึงพอใจ กองคลัง

ตลาดสดเทศบาลตําบลวาริชภมูิ อาหารที่ถกูสุขลักษณะ ดําเนินงานต่างๆ ที่สะอาดปลอดภัย มากขึ้น
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้เกี่ยว กองสาธารณสุข

เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ เกี่ยวกบัการเกษตรผสม การดําเนนิงาน ประชาชนที่เขา้ร่วม กบัการเกษตรผสมผสาน และส่ิงแวดล้อม

ผสานและปศุสัตว์ ต่างๆ โครงการมีความรู้เพิม่มากขึ้น และปศุสัตว์

9 ล้อมบา้นด้วยรัก เพือ่เสริมสร้างให้สถาบัน ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ปัญหายาเสพติดลด ครอบครัวมีความรัก สํานักปลัด

ครอบครัวมีความรักความ การดําเนนิงาน ลงร้อยละ 80 ความอบอุ่นไม่ยุ่งเกี่ยว เทศบาล

เขา้ใจและมีความอบอุ่น ต่างๆ กบัยาเสพติด

ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

10 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบัการ ส่งเสริม 15,000         15,000        15,000         15,000         15,000        ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความ สํานักปลัด

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่ การดําเนนิงาน เขา้ร่วมโครงการมี รู้ความเขา้ใจในการปฐม เทศบาล

พนักงาน/ลูกจ้าง/ประชาชน ต่างๆ ความรู้เพิม่มากขึ้น พยาบาลเบือ้งต้นเพิม่ขึ้น

11 ส่งเสริมกจิการสตรี เพือ่ส่งเสริมกจิการสตรีใน ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ผู้เขา้ร่วมโครงการมี มีการจัดกจิกรรมสตรีที่ กองการศึกษา

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ ความพึงพอใจร้อยละ 80 เหมาะสมและคุ้มค่า

รวม 11 โครงการ รวม 2,651,500    2,338,000  2,338,000   2,338,000   2,338,000  

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 33
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เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒันา เพือ่เป็นสถานศึกษาเล่า มีสถานที่เหมาะสม -              -            1,000,000     -             -            ตัวอาคารมีความ มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน กองชา่ง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภมูิ เรียนของเด็กในเขตเทศบาล แกก่ารดําเนินการ แขง็แรงมากขึ้น ของเด็กในเขตเทศบาล

ร้อยละ 80

2 บริการประชาชนด้านข้อมลู เพือ่ให้ประชาชนได้รับ มีสถานที่เหมาะสม 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับขอ้มูล กองวชิาการ

ข่าวสาร ทราบขอ้มูลขา่วสารของ แกก่ารดําเนินการ ประชาชนได้รับ ขา่วสารที่เป็นประโยชน์ และแผนงาน

เทศบาล ทราบขอ้มูลขา่วสาร อยา่งรวดเร็วครอบคลุม

ของเทศบาลอยา่ง ทุกพืน้ที่

ทั่วถงึและครอบคลุม

3 อนิเตอร์เนต็บริการประชาชน เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ส่งเสริม 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับขอ้มูล กองวชิาการ

ทราบขอ้มูลขา่วสารได้ การดําเนนิงาน ประชาชนได้รับ ขา่วสารที่เป็นประโยชน์ และแผนงาน

อยา่งรวดเร็วและทั่วถงึ ต่างๆ ทราบขอ้มูลขา่วสาร อยา่งรวดเร็วครอบคลุม

ได้รวดเร็วและครอบคลุม ทุกพืน้ที่

34
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ค่าอาหารเสริม(นม) เพือ่ให้เด็กมีอาหารเสริม ส่งเสริม 72,226         72,226        72,226         72,226         72,226        ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการศึกษา

(นมเด็กปฐมวัย ศพด.) (นม)ด่ืมอยา่งต่อเนื่อง การดําเนนิงาน ปฐมวัยได้ด่ืมนม ทางด้านร่างกายสุขภาพ ศพด.

ต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง แขง็แรง

5 อดุหนนุค่าอาหารเสริม(นม) เพือ่ให้เด็กมีอาหารเสริม ส่งเสริม 153,296       153,296      153,296       153,296       153,296      ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการศึกษา

(ร.ร.วาริชภมูพิทิยาคาร) (นม)ด่ืมอยา่งต่อเนื่อง การดําเนนิงาน ปฐมวัยได้ด่ืมนม ทางด้านร่างกายสุขภาพ

ต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง แขง็แรง

6 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี ส่งเสริม 196,000       196,000      196,000       196,000       196,000      ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) อาหารกลางวัน การดําเนนิงาน เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน ศพด.

(เด็กนกัเรียนปฐมวัย)ศพด.ทต.วร. รับประทาน ต่างๆ ประทานอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต่อร่างกาย

7 ค่าอาหารเสริม(นม) เพือ่ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมี ส่งเสริม 143,715       201,201      201,201       201,201       201,201      ร้อยละ 80 ของ เด็กกอ่นวัยเรียนมี กองการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลวาริชภมูิ) พัฒนาการที่ดีสุขภาพ การดําเนนิงาน เด็กนักเรียนได้ด่ืม พัฒนาการที่ดีสุขภาพ

แขง็แรง ต่างๆ นมทุกวัน แขง็แรงสมบูรณ์
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 อดุหนนุส่วนราชการ เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี ส่งเสริม 320,000       320,000      320,000       320,000       320,000      ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

(ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.วาริชภมูิ อาหารกลางวัน การดําเนนิงาน เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน

พทิยาคาร) รับประทาน ต่างๆ ประทานอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต่อร่างกาย

9 ปฐมนเิทศนกัเรียน เพือ่ชี้แจงแนวทางในการ ส่งเสริม 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของ ผู้ปกครองมีความรู้ความ กองการศึกษา

พัฒนาและบริหารจัดการ การดําเนนิงาน ผู้ปกครองมีความ เขา้ใจในการจัดการเรียน ศพด.

เรียนการสอนของครู ต่างๆ เขา้ใจแนวทางมากขึ้น การสอนเพิม่มากขึ้น

10 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมลู เพือ่ให้ประชาชนผู้ปกครอง ส่งเสริม 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและผู้ปกครอง กองการศึกษา

ข่าวสาร ได้รับทราบขอ้มูลขา่วสาร การดําเนนิงาน ประชาชนได้รับทราบ ได้รับทราบขอ้มูลขา่วสาร ศพด.

สถานศึกษาอยา่งถกูต้อง ต่างๆ อยา่งทั่วถงึ ของสถานศึกษาอยา่ง

ถกูต้องและครอบคลุม

11 จัดทําแผนพฒันาการศึกษา เพือ่ให้มีแผนการพัฒนาเป็น ส่งเสริม 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         การจัดการศึกษา สถานศึกษามีแนวทางใน กองการศึกษา

แนวทางในการจัดการ การดําเนนิงาน มีระบบแนวทางที่ การจัดการเรียนการสอน ศพด.

ศึกษาอยา่งถกูต้องตามระเบียบ ต่างๆ ชัดเจนเพิม่มากขึ้น เพิม่มากขึ้น

36
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เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดการเรียนการสอน(รายหวั) เพือ่จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ส่งเสริม 59,500         59,500        59,500         59,500         59,500        การจัดการศึกษา สถานศึกษามีแนวทางใน กองการศึกษา

การเรียนการสอนสําหรับ การดําเนนิงาน มีระบบแนวทางที่ การจัดการเรียนการสอน ศพด.

นักเรียน ต่างๆ ชัดเจนเพิม่มากขึ้น เพิม่มากขึ้น

13 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพือ่ให้สถานศึกษามีค่าใช้ ส่งเสริม 15,000         15,000        20,000         20,000         20,000        สถานศึกษาสามารถ สถานศึกษาสามารถ กองการศึกษา

จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ การดําเนนิงาน จ่ายค่าสาธารณูปโภค บริหารจัดการได้เป็น ศพด.

ต่างๆ ได้อยา่งเพียงพอ อยา่งดี

14 คอมพวิเตอร์สําหรับเด็ก เพือ่ให้เด็กได้เรียนรู้ ส่งเสริม 20,000         -            -             -             -            ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กนักเรียนสามารถใช้ กองการศึกษา

ประโยชน์จาก การดําเนนิงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้อยา่ง ศพด.

คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ได้อยา่งถกูต้อง เกดิประโยชน์สูงสุด

15 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและ เพือ่ให้นักเรียนมีแหล่ง ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา

ภายนอกหอ้งเรียน เรียนรู้ภายในและภายนอก การดําเนนิงาน นักเรียนมีความพึง ทําให้การเรียนมี ศพด.

ที่หลากหลายเปรียบเหมือน ต่างๆ พอใจในสถานที่ ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น

สถานที่เรียนรู้จริง
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี ส่งเสริม 300,000       420,000      420,000       420,000       420,000      ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได้รับ ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) อาหารกลางวัน การดําเนนิงาน เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน วาริชภูมิ

(เด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล รับประทาน ต่างๆ ประทานอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต่อร่างกาย

วาริชภมูิ)
17 ผลิตส่ือและนวัตกรรม เพือ่ให้ครูและนักเรียนมี ส่งเสริม 2,000           2,000         2,000          2,000          2,000         การเรียนการสอนมี นักเรียนมีความรู้ความ กองการศึกษา

ส่ือการเรียนการสอนที่ การดําเนนิงาน ประสิทธิภาพมาก เขา้ใจการเรียนการสอน ศพด.

ทันสมัยและเขา้ใจง่าย ต่างๆ ยิ่งขึ้นร้อยละ 80 มากยิ่งขึ้น

18 จัดทําแผนการศึกษา เพือ่มีแนวทางในการจัด มีแนวทางในการ 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         การทํางานมีประ ผลการดําเนินงานบรรลุ กองการศึกษา

การศึกษที่ชัดเจน จัดการเรียนการสอน สิทธิภาพเพิม่มากขึ้น ตามแผนที่ต้ังไว้ ศพด.

19 เรียนฟรี(ค่าแบบเรียน ค่าหนงัสือ) นักเรียนได้รับสิทธิ์การ ส่งเสริม 212,250       297,150      297,150       297,150       297,150      ร้อยละ 80 ของ นักเรียนได้รับสิทธิการ ร.ร.เทศบาล

เรียนฟรี การดําเนนิงาน นักเรียนได้รับทุน เรียนฟรีมีแบบเรียน วาริชภูมิ

ต่างๆ เรียนฟรี หนังสือเรียนครบตาม

หลักสูตรการเรียนรู้
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 จัดซ้ือหนงัสือเข้าหอ้งสมดุโรงเรียน เพือ่จัดซ้ือหนังสือเขา้ ส่งเสริม 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 80 ของ นักเรียนได้ศึกษาหา ร.ร.เทศบาล

ห้องสมุดโรงเรียน การดําเนนิงาน นักเรียนได้อา่น ความรู้จากห้องสมุด วาริชภูมิ

ต่างๆ หนังสือมีการค้นคว้า โรงเรียนเพิม่มากขึ้น

เพิม่มากขึ้น

21 อาหารกลางวัน เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ ส่งเสริม 300,000       420,000      420,000       420,000       420,000      ร้อยละ 80 ของ เด็กได้รับสารอาหาร ร.ร.เทศบาล

สารอาหารครบ 5 หมู่ การดําเนนิงาน นักเรียนได้รับอาหาร ครบทั้ง 5 หมู่ วาริชภูมิ

ต่างๆ กลางวันครบถว้น

22 แข่งขันกฬีาทั้งในโรงเรียนและ เพือ่ให้นักเรียนได้ร่วมการ ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ นักเรียนได้ร่วมการแขง่ ร.ร.เทศบาล

นอกโรงเรียน แขง่ขนักฬีาทุกระดับ การดําเนนิงาน นักเรียนที่เขา้ร่วม ขนักฬีา สุขภาพร่างกาย วาริชภูมิ

ต่างๆ มีความพึงพอใจ แขง็แรง

23 เด็กดีต้องเข้าแถว เพือ่ให้เด็กมีระเบียบวินัย ส่งเสริม 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีระเบียบ กองการศึกษา

ในตนเองและเคารพผู้อื่น การดําเนนิงาน นักเรียนมีระเบียบ วินัยในตนเองและเคารพ ศพด.

ต่างๆ วินัยเพิม่มากขึ้น ผู้อื่น
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพือ่จัดทําหลักสูตร ส่งเสริม 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         โรงเรียนมีหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา การดําเนนิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐานเหมาะกบั วาริชภูมิ

ต่างๆ การจัดการเรียนการสอน

25 ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร เพือ่ปรับปรุงและพัฒนา ส่งเสริม 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         โรงเรียนมีหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร ร.ร.เทศบาล

หลักสูตรสถานศึกษา การดําเนนิงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐานเหมาะกบั วาริชภูมิ

ต่างๆ การจัดการเรียนการสอน

26 อนิเตอร์เนต็เพื่อการเรียนรู้ เพือ่ให้ครูมีส่ือการเรียน ส่งเสริม 16,800         16,800        16,800         16,800         16,800        ร้อยละ 80 ของผู้ ครูและนักเรียนมีการ ร.ร.เทศบาล

การสอนที่เทคโนโลยทีี่ การดําเนนิงาน เขา้ร่วมมีความ ค้นคว้าหาความรู้ทาง วาริชภูมิ

ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ต่างๆ พึงพอใจ อนิเตอร์เน็ตเพิม่เติมมี

ความรู้มากขึ้น

27 จัดบรรยากาศในชั้นเรียน เพือ่สร้างบรรยากาศใน ส่งเสริม 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของนัก บรรยากาศในชั้นเรียน ร.ร.เทศบาล

การเรียนให้เด็ก การดําเนนิงาน เรียนมีความพึงพอใจ เหมาะกบัการเรียนรู้ วาริชภูมิ

ต่างๆ บรรยากาศในชั้นเรียน ของเด็ก
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 พฒันาส่ือการเรียนรู้ เพือ่พัฒนาส่ือการเรียน ส่งเสริม 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ร้อยละ 80 ของนัก เด็กนักเรียนเขา้ใจง่าย ร.ร.เทศบาล

การสอนเพือ่นํามาใช้ใน การดําเนนิงาน เรียนมีพัฒนาการที่ มีส่ือการเรียนการสอน วาริชภูมิ

การจัดการเรียนการสอน ต่างๆ ดีจากส่ือการเรียน ที่เหมาะสมกบัวัย

29 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของเด็ก นักเรียนได้ใช้เคร่ืองเล่น ร.ร.เทศบาล

เด็กเล็ก การดําเนนิงาน นักเรียนมีความพึง ในการออกกําลังกาย วาริชภูมิ

ต่างๆ พอใจ

30 จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้สําหรับครูและ เพือ่จัดซ้ือโต๊ะ-เกา้อี้ ส่งเสริม -              10,000        10,000         -             -            ร้อยละ 80 ของเด็ก ครูและนักเรียนมีโต๊ะ ร.ร.เทศบาล

นกัเรียน สําหรับครูและนักเรียน การดําเนนิงาน นักเรียนมีความพึง เกา้อี้ใช้ในกจิกรรมการ วาริชภูมิ

ต่างๆ พอใจ เรียนการสอน

31 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพือ่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 80 ของเด็ก การเรียนการสอนมี ร.ร.เทศบาล

ในโรงเรียน การดําเนนิงาน นักเรียนมีความพึง ประสิทธิภาพมากขึ้น วาริชภูมิ

ต่างๆ พอใจ

41

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 รับสมคัรนกัเรียน เพือ่รับสมัครนักเรียนของ ส่งเสริม 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         จํานวนนักเรียน มีจํานวนนักเรียนเพิม่ ร.ร.เทศบาล

โรงเรียน การดําเนนิงาน เพิม่มากขึ้นร้อยละ มากขึ้น วาริชภูมิ

ต่างๆ 80

33 ออกเยี่ยมบา้นนกัเรียน เพือ่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งเสริม 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของผู้ ครูและผู้ปกครองได้รู้ถงึ ร.ร.เทศบาล

ในการเรียนและแกป้ัญหา การดําเนนิงาน ปกครองนักเรียน ปัญหาและพัฒนาการ วาริชภูมิ

ของเด็กนักเรียน ต่างๆ และครูมีความเขา้ใจ ด้านต่างๆ ของนักเรียน

อนัดีต่อกนั

34 จัดระบบสาธารณูปโภค เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในด้าน ส่งเสริม 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        การบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบ ร.ร.เทศบาล

ระบบสาธารณูปโภค การดําเนนิงาน ภายในโรงเรียน สาธารณูปโภคที่ดีขึ้น วาริชภูมิ

ต่าง ๆ และที่เกี่ยวขอ้ง ต่างๆ ดีขึ้นร้อยละ 80 กองการศึกษา

35 พฒันาระบบสารสนเทศของ เพือ่พัฒนาระบบ ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        การบริหารจัดการ นักเรียนในโรงเรียน ร.ร.เทศบาล

โรงเรียน สารสนเทศของโรงเรียน การดําเนนิงาน ภายในโรงเรียน ได้รับขอ้มูลการส่ือสาร วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ ต่างๆ ดีขึ้นร้อยละ 80 ที่ดีขึ้น กองการศึกษา

42
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งบประมาณและที่ผ่านมา

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ทําบญุในวันสําคัญของโรงเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริม -              10,000        10,000         -             -            ผู้ปกครองนักเรียน ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน ร.ร.เทศบาล

จัดกจิกรรมต่าง ๆ การดําเนนิงาน มีส่วนร่วมกบักจิกรรม กจิกรรมต่างๆเพิม่มากขึ้น วาริชภูมิ

ของโรงเรียน ต่างๆ ต่าง ๆ ของโรงเรียน กองการศึกษา

37 ส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการ เพือ่เพิม่ศักยภาพของ ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        คณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา การดําเนนิงาน สถานศึกษามี เขา้ใจบทบาทหน้าที่ของ วาริชภูมิ

ต่างๆ ศักยภาพเพิม่มากขึ้น ตนเองเพิม่มากขึ้น กองการศึกษา

38 พธิีเปดิอาคารเรียนโรงเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริม 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ผู้ปกครองนักเรียน ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน ร.ร.เทศบาล

เทศบาลวาริชภมูิ จัดกจิกรรมต่าง ๆ การดําเนนิงาน มีส่วนร่วมกบักจิกรรม กจิกรรมต่างๆเพิม่มากขึ้น วาริชภูมิ

ของโรงเรียน ต่างๆ ต่าง ๆ ของโรงเรียน กองการศึกษา

39 วันครู เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรมวันครู ร่วมกจิกรรมวันครู 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         มีส่วนร่วมกบักจิกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ร.ร.เทศบาลฯ

40 จ่ายเงินสนบัสนนุศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

การศึกษาให้เด็กนักเรียน ให้แกเ่ด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

41 จ่ายเงินสนบัสนนุโรงเรียนเทศบาล เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 529,850       529,850      529,850       529,850       529,850      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

วาริชภมูิ การศึกษาให้เด็กนักเรียน ให้แกเ่ด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 43
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รายละเอยีดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 176,800       176,800      176,800       176,800       176,800      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

(รายหวั) การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

43 จ่ายเงินค่าอปุกรณ์การเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 20,800         20,800        20,800         20,800         20,800        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

44 จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 3,120           3,120         3,120          3,120          3,120         เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

45 จ่ายเงินค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 44,720         44,720        44,720         44,720         44,720        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

ผู้เรียน การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

46 จ่ายค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 9,600           9,600         9,600          9,600          9,600         เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

ระบบ Asymmertric Digital การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

Subscriber Line : ADSL
47 จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 44
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 จ่ายค่าใช้จ่ายในการพฒันา เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา กองการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน การศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 อยา่งทั่วถงึ ร.ร.เทศบาลฯ

49 จ่ายค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพือ่รณรงค์ปูองกนัยาเสพติด ส่งเสริมการศึกษา 21,000         21,000        21,000         21,000         21,000        ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความ ผู้เขา้ร่วมโครงการให้ความ กองการศึกษา

ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา เขา้ใจและร่วมกนัปูองกนัปัญหา สําคัญในการปูองกนัปัญหา ร.ร.เทศบาล

ยาเสพติดเพิม่ขึ้นร้อยละ 80 ยาเสพติด วาริชภูมิ

50 โรงเรียนพอเพยีง เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน ส่งเสริมการศึกษา 15,000         15,000        15,000         15,000         15,000        ผู้บริหาร ครู นักเรียนสามารถ ผู้บริหาร ครู นักเรียนนําหลัก ร.ร.เทศบาล

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา วาริชภูมิ

มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ร้อยละ 80 ใช้ในชีวิตประจําวันได้

51 รณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในโรงเรียน เพือ่ให้นักเรียนได้รู้จักและ ส่งเสริมการศึกษา 21,000         21,000        21,000         21,000         21,000        นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ครู นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกบั ร.ร.เทศบาลฯ

ปูองกนัสารเสพติดทุกประเภท ร้อยละ 80 ยาเสพติด วาริชภูมิ

52 พฒันาวิชาการกบัชุมชนและสถาน เพือ่ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ส่งเสริมการศึกษา 35,000         35,000        35,000         35,000         35,000        ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีส่วนร่วม สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ ร.ร.เทศบาลฯ

ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วม ในการประเมินโรงเรียนร้อยละ80 ประเมินตามมาตรฐาน วาริชภูมิ

ในการประเมินสถานศึกษา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 สร้างหอ้งพกัครูโรงเรียนเทศบาล เพือ่ให้คณะครูใช้เป็นห้อง มีสถานที่เหมาะสม -              300,000      300,000       -             -            โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิมี มีห้องพักครูเพือ่ใช้ติดต่อ กองการศึกษา

วาริชภมูิ ทํางานและเป็นที่ติดต่อราชการ แกก่ารดําเนินการ ห้องพักครูตามมาตรฐาน ราชการกบัผู้ปกครอง และ

54 สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่สร้างอาคารเรียนใช้สําหรับ มีสถานที่เหมาะสม -              1,700,000   1,700,000     -             -            นักเรียนมีสถานศึกษาในระดับ มีสถานที่ศึกษาที่ได้มาตรฐาน กองการศึกษา

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ การจัดกจิกรรมในระดับ ศพด. แกก่ารดําเนินการ เตรียมอนุบาล กองชา่ง

55 สร้างโรงจอดรถโรงเรียนเทศบาล เพือ่สร้างโรงจอดรถสําหรับ มีสถานที่เหมาะสม -              200,000      200,000       -             -            ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ มีโรงจอดรถของโรงเรียน กองการศึกษา

วาริชภมูิ ครูและผู้ปกครอง แกก่ารดําเนินการ ราชการมีที่สําหรับจอดรถ เทศบาลวาริชภูมิ กองชา่ง

56 ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายในโรงเรียน เพือ่จัดซ้ือกล้องวงจรปิดใช้ ส่งเสริมการ -              150,000      150,000       -             -            นักเรียนมีความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดใช้ในโรงเรียน กองการศึกษา

ในโรงเรียน ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้น

57 ซ้ือรถรับ-ส่งนกัเรียนโรงเรียน เพือ่จัดซ้ือรถรับ-ส่งนักเรียนใน ส่งเสริมการ -              1,375,000   1,375,000     -             -            ลดภาระผู้ปกครองนักเรียนใน โรงเรียนมีรถรับส่งที่เพียงพอ กองการศึกษา

เทศบาลวาริชภมูิ การศึกษาในโรงเรียนเทศบาลฯ ดําเนินงานต่างๆ การรับส่งนักเรียนมาโรงเรียน กบัจํานวนนักเรียน

58 ติดต้ังปาูยเตือนเขตโรงเรียน เตือนเขตโรงเรียนพลังงาน ส่งเสริมการ -              30,000        30,000         -             -            ปูองกนัอบุัติเหตุที่อาจจะ ประชาชนมีความระมัดระวัง กองการศึกษา

พลังงานแสงอาทติย์ แสงอาทิตย์ ดําเนินงานต่างๆ เกดิขึ้นในการสัญจรไปมา ในการสัญจรไปมามากขึ้น กองชา่ง

59 ธนาคารขยะในโรงเรียน เพือ่ให้เด็กปฐมวัยรู้จักใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการ -              1,500         2,000          2,000          2,000         เด็กปฐมวัยรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะ เด็กปฐมวัยรู้จักประโยชน์ กองการศึกษา

จากขยะ สามารถคัดแยกขยะได้ ดําเนินงานต่างๆ ของขยะสามารถคัดแยกขยะได้ ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 ส่งเสริมนสัิยรักการอา่น เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษา -              3,000         4,000          4,000          4,000         นักเรียนมีความสามารถในการ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง กองการศึกษา

รักการอา่น รักการเขยีน อา่นการเขยีนตามเกณฑ์ นิสัยรักการอา่นการเขยีน ร.ร.เทศบาล

และรักการค้นคว้า ศพด.

61 ส่งเสริมการออกกําลังกายและ เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษา -              3,000         2,000          2,000          2,000         เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย นักเรียนและบุคลากรภายใน กองการศึกษา

เล่นกฬีาในโรงเรียน จิตให้กบันักเรียนและบุคลากรใน เหมาะสมตามวัยและมีสมรรถภาพ โรงเรียนมีสุขภาพกายและ ร.ร.เทศบาล

โรงเรียนให้มีความแขง็แรงสมบูรณ์ ทางร่างกายและกลไกที่เหมาะสม สุขภาพจิตที่แขง็แรงสมบูรณ์ ศพด.

และใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

62 หนนูอ้ยรักผักสวนครัว เพือ่ให้นักเรียนปลูกผักอยา่งถกูวิธี ส่งเสริมการศึกษา -              -            5,000          5,000          5,000         นักเรียนทุกคนได้รู้จักการปลูกพืช นักเรียนได้รับคุณประโยชน์ กองการศึกษา

และรู้จักคุณประโยชน์ของผักที่มี ผักสวนครัวและได้รู้จักคุณประโยชน์ ของผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ร.ร.เทศบาล

คุณค่าทางโภชนาการผักเพือ่สุขภาพ ของผัก อยา่งครบถว้นและมีสุขภาพ ศพด.

และนกัเรียนได้รู้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง แขง็แรงตามวัย

63 นทิานคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ฝึกให้เด็กมีความรู้ความเขา้ใจ ส่งเสริมการศึกษา -              1,500         1,500          1,500          1,500         เด็กมีนิสัยรักการอา่นส่งเสริมให้ เด็กมีคุณธรรมในการดําเนิน กองการศึกษา

เกี่ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม เด็กเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว ชีวิต ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 อนรัุกษก์ารละเล่นไทย เพือ่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ ส่งเสริมการ -              1,500         1,500          1,500          1,500         เด็กนักเรียนตระหนักถงึความ เด็กรู้จักอนุรักษ์ฟืน้ฟูสืบสาน กองการศึกษา

ฟืน้ฟูสืบสานการละเล่นไทย ดําเนินงานต่างๆ สําคัญของการละเล่นไทย การละเล่นไทย ร.ร.เทศบาล,ศพด.

65 ฝึกทกัษะอาชีพ เพือ่ส่งเสริมการลดเวลาเรียน ส่งเสริมการ -              2,000         3,000          4,000          5,000         ผู้บริหารครูนักเรียนเห็นความสําคัญ นักเรียนมีรายได้และสามารถ กองการศึกษา

เพิม่เวลารู้และสร้างรายได้แก่ ดําเนินงานต่างๆ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ ร.ร.เทศบาล

ตนเองและโรงเรียน ในอนาคต ศพด.

66 เดินทางไกลของลูกเสือ เพือ่ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้เป็น ส่งเสริมการ -              3,000         4,000          5,000          5,000         ผู้บริหารครูนักเรียนเห็นความสําคัญ นักเรียนรับรู้วินัยการทํางาน กองการศึกษา

ประโยชน์แกผู้่อื่นและสร้างความ ดําเนินงานต่างๆ ของลูกเสือและสร้างความสามัคคี ด้วยความสามัคคีและมี ร.ร.เทศบาล

สามัคคีและสร้างความเป็นผู้นํา ภาวะผู้นํา ศพด.

67 วันคริสต์มาส/วันขึ้นปใีหม่ เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ส่งเสริมการ -              5,000         5,000          5,000          5,000         ผู้บริหารนักเรียนคณะครูทราบถงึ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาองักฤษ กองการศึกษา

ของชาวตะวันตกและเฉลิมฉลอง ดําเนินงานต่างๆ วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ผ่านวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ให้แกศ่าสดาของศาสนาคริสต์

68 กจิกรรมวันสุนทรภู่ เพือ่ให้นักเรียนทราบถงึความสําคัญ ส่งเสริมการ -              2,000         3,000          4,000          5,000         ผู้บริหารครูนักเรียนเห็นความสําคัญ นักเรียนได้เรียนรู้และทราบถงึ กองการศึกษา

ของสุนทรภูผู้่ซ่ึงเป็นคนที่มีความ ดําเนินงานต่างๆ ของวันสุนทรภูแ่ละความสวยงาม ความสําคัญของวิชาภาษาไทย ร.ร.เทศบาล,ศพด.

สามารถในด้านการแต่งกลอน ของภาษาไทย และรักการเขยีนการอา่นมากขึ้น
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 สัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์ เพือ่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ ส่งเสริมการ -              2,000         3,000          4,000          5,000         นักเรียนเห็นความสําคัญของสัปดาห์นักเรียนเกดิความคิดที่จะคิดค้น กองการศึกษา

ทางความคิดแนววิทยาศาสตร์ ดําเนินงานต่างๆ วันวิทยาศาสตร์และพัฒนาต่อไปอกี และหาคําตอบด้วยกระบวนการ ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิด ในอนาคต ทางวิทยาศาสตร์

ที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์

70 นกัประดิษฐ์ตัวจิ๋ว เพือ่ให้นักเรียนเกดิทักษะกระบวน ส่งเสริมการ -              1,500         2,000          3,000          4,000         นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กองการศึกษา

การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทํางาน ดําเนินงานต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์อื่นๆ และไม่หยดุพัฒนา ร.ร.เทศบาล,ศพด.

71 อบรมจริยธรรมใหแ้กค่รูและบคุลากร เพือ่ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมการ -              1,500         2,000          3,000          4,000         ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมครูและบุคลากรในโรงเรียน กองการศึกษา

ของโรงเรียน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ดําเนินงานต่างๆ และจริยธรรมในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

72 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ เพือ่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี ส่งเสริมการ -              2,000         3,000          4,000          5,000         ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมครูและบุคลากรในโรงเรียน กองการศึกษา

นกัเรียน คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ดําเนินงานต่างๆ และจริยธรรมในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

73 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งโสตทศันศึกษา เพือ่ปรับปรุงต่อเติมห้องโสต ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       -            เพือ่การใช้งานในการจัดกจิกรรม นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า กองการศึกษา

โรงเรียน ทัศนศึกษาเพือ่การใช้งานที่ดีขึ้น ดําเนินงานต่างๆ การเรียนการสอนที่ดีมากขึ้น พัฒนาการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

74 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งวิทยาศาสตร์ เพือ่ปรับปรุงต่อเติมห้องวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการ -              -            300,000       300,000       -            เพือ่การใช้งานในการจัดกจิกรรม นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า กองการศึกษา

เพือ่การใช้งานที่ดีขึ้น ดําเนินงานต่างๆ การเรียนการสอนที่ดีมากขึ้น พัฒนาการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งคอมพวิเตอร์ เพื่อปรับปรุงต่อเติมห้อง มีสถานที่เหมาะสม -              -            300,000       300,000       -            เพือ่การใช้งานในการจัดกจิกรรม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แกก่ารดําเนินการ การเรียนการสอนที่ดีมากขึ้น ที่ดีให้แกน่ักเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

สารสนเทศที่ดีแกน่ักเรียน

76 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งปฏบิติัการทาง เพือ่ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการ มีสถานที่เหมาะสม -              -            300,000       300,000       -            เพือ่การใช้งานในการจัดกจิกรรม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ กองการศึกษา

ภาษา ทางภาษาในการส่งเสริมทักษะการ แกก่ารดําเนินการ การเรียนการสอนที่ดีมากขึ้น ที่ดีให้แกน่ักเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ใช้ภาษาของนักเรียน

77 ปรับปรุงต่อเติมทํากนัสาดหอประชุม เพือ่ต่อเติมกนัสาดใช้บังแดดใน มีสถานที่เหมาะสม -              -            150,000       150,000       150,000      ต่อเติมกนัสาดใช้บังแดดใน สร้างบรรยากาศที่ดีในการ กองการศึกษา

โรงเรียน อาคารเรียนชั้น 2 แกก่ารดําเนินการ อาคารเรียน เรียนการสอน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

78 ปรับปรุงต่อเติมหอ้งสมดุโรงเรียน เพือ่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของ มีสถานที่เหมาะสม -              500,000      500,000       500,000       -            ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า นักเรียนมีความรู้และสนใจใน กองการศึกษา

นักเรียน แกก่ารดําเนินการ หาความรู้ด้วยตนเองอยา่งรอบด้าน การอา่นศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร.ร.เทศบาล,ศพด.

79 ต่อเติมอาคารหอประชุมโรงเรียน เพือ่ต่อเติมอาคารหอประชุมให้ มีสถานที่เหมาะสม -              -            300,000       300,000       300,000      มีสถานที่ในการจัดกจิกรรมต่างๆ มีสถานที่ในการจัดกจิกรรมต่างๆ กองการศึกษา

ใช้งานได้ดีขึ้น แกก่ารดําเนินการ ของโรงเรียน ของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 50

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 จัดซ้ือเคร่ืองต้ังเวลาออดโรงเรียน เพือ่ความสะดวกในการกําหนดเวลา ส่งเสริมการ -              -            30,000         30,000         30,000        มีความสะดวกในการกําหนดเวลา นักเรียนรู้เวลาในการจัดกจิกรรม กองการศึกษา

เรียนในแต่ละชั่วโมงและช่วงเวลา ดําเนินงานต่างๆ เรียนในแต่ละชั่วโมงและช่วงเวลา ต่างๆของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ทําการเรียนการสอน ต่างๆ

81 ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ส่งเสริมการ -              -            5,000          5,000          5,000         เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้ถงึหลักประชาธิปไตย กองการศึกษา

ประชาธิปไตยและการใช้ชีวิตอยู่ ดําเนินงานต่างๆ ประชาธิปไตยและการใช้ชีวิตร่วม และอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุข ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ร่วมกนัในสังคม กนัในสังคม

82 อาสาสมคัรรักโรงเรียน เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ ส่งเสริมการ -              -            3,000          4,000          5,000         เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จักการเสียสละและ กองการศึกษา

เสียสละและช่วยเหลือสังคม ดําเนินงานต่างๆ เสียสละและช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือสังคม ร.ร.เทศบาล,ศพด.

83 ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษใน เพือ่ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษที่ดี ส่งเสริมการ -              -            5,000          5,000          5,000         เพือ่ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษที่ดี นักเรียนมีความรู้ความสามารถ กองการศึกษา

โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และถกูต้องให้แกน่ักเรียน ดําเนินงานต่างๆ และถกูต้องให้แกน่ักเรียน ด้านภาษาองักฤษได้ดีขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

84 มหกรรมวิชาการศึกษาทอ้งถิ่น เพือ่เป็นการฝึกฝนและพัฒนา ส่งเสริมการ -              -            10,000         10,000         10,000        เป็นการฝึกฝนและพัฒนานักเรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถ กองการศึกษา

นักเรียนให้มีความรู้และความ ดําเนินงานต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถในด้าน และพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ร.ร.เทศบาล,ศพด.

สามารถด้านวิชาการ ต่างๆให้ดีขึ้น ได้ดีขึ้น
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 ประกวดมารยาท เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีกริยา ส่งเสริมการ -              -            5,000          5,000          5,000         ส่งเสริมให้นักเรียนมีกริยามารยาท นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทที่ดีขึ้น กองการศึกษา

มารยาทที่ดี เรียบร้อย ดําเนินงานต่างๆ ที่ดี ร.ร.เทศบาล,ศพด.

86 ต่อเติมอาคารเรียน เพือ่เป็นการต่อเติมอาคารเรียน มีสถานที่เหมาะสม -              -            450,000       450,000       -            มีสถานที่ในการจัดกจิกรรมต่างๆ มีสถานที่ในการจัดกจิกรรมต่างๆ กองการศึกษา

ให้ใช้งานได้ดีขึ้น แกก่ารดําเนินการ ของโรงเรียน ของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

87 ทางเชื่อมแบบมหีลังคาระหว่าง เพือ่อํานวยความสะดวกและ ส่งเสริมการ -              -            450,000       450,000       -            มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ปัองกนัแดด มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ปัองกนั กองการศึกษา

อาคารเรียน ปูองกนัแดด,ฝนให้นักเรียน ดําเนินงานต่างๆ ปัองกนัฝนให้แกน่ักเรียน แดดและฝนให้แกน่ักเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

รวม 87 โครงการ รวม 3,115,677    7,782,563  11,607,063  6,840,063   4,047,063  

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 52

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดต้ังศูนย์บริการคนพกิารและ เพือ่เป็นศูนยบ์ริการสําหรับ ส่งเสริมการ 50,000         -            -             -             -            ร้อยละ 80 ของคน มีศูนยบ์ริการให้แกค่น กองการศึกษา

ผู้สูงอายุ จัดส่ิงอํานวยความสะดวก ดําเนินงานต่างๆ พิการและผู้สูงอายุ พิการและผู้สูงอายอุยา่ง

และสวัสดิการให้กบั มีความพึงพอใจ ทั่วถงึและครอบคลุม

คนพิการและผู้สูงอายุ

2 ฟนัสวยด้วยมอืเรา เพือ่ให้เด็กรู้จักการแปรง ส่งเสริมการ 5,000           10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี ร.ร.เทศบาล

ฟันที่ถกูวิธี ดําเนินงานต่างๆ เด็กนักเรียนรู้จัก แขง็แรงไม่มีฟันผุ รู้จัก วาริชภูมิ

วิธีการแปรงฟันที่ การแปรงฟันที่ถกูวิธี

ถกูวิธี

3 ส่งเสริมการออกกําลังกาย เพือ่ให้นักเรียนได้ออก ส่งเสริมการ 5,000           10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร.ร.เทศบาล

กําลังกาย ดําเนินงานต่างๆ นักเรียนได้ออก ร่างกายที่แขง็แรงและ วาริชภูมิ

กําลังกายทุกวัน รู้จักการออกกําลังกาย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 53

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ส่งเสริมการออก ส่งเสริมการ 5,000           10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร.ร.เทศบาล

กําลังกาย ดําเนินงานต่างๆ นักเรียนได้ออก ร่างกายที่แขง็แรงและ วาริชภูมิ

กําลังกายทุกวัน รู้จักการออกกําลังกาย

5 ฟนัสวย ยิ้มใส เพือ่ลดปัญหาด้านทันตกรรม ส่งเสริมการ 2,000           2,000         2,000          2,000          2,000         ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กนักเรียนสามารถใช้ กองการศึกษา

สุขภาพในเด็กเล็กและเด็ก ดําเนินงานต่างๆ รู้วิธีแปรงฟันอยา่ง แปรงสีฟันได้อยา่งถกูต้อง ศพด.

แปรงฟันอยา่งถกูวิธี ถกูวิธี

6 ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ เพือ่ให้ทราบถงึพัฒนาการ ส่งเสริมการ 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ กองการศึกษา

ปลอดภยัของผู้เรียน ด้านสุขภาพร่างกายสติ ดําเนินงานต่างๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น สังคม อารมณ์ ศพด.

ปัญญาอารมณ์ของผู้เรียน สติปัญญา ผู้เรียนมีความ

ปลอดภัย

7 กจิกรรม 5ส เพือ่ให้มีการจัดเกบ็เอกสาร ส่งเสริมการ 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         การจัดเกบ็เอกสาร ครูและผู้เรียนมีวินัยใน กองการศึกษา

ให้เป็นระบบและมีระเบียบ ดําเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพเพิม่ ตนเองและจัดเกบ็เอกสาร ศพด.

มากขึ้นร้อยละ 80 เป็นระเบียบมากขึ้น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 54

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 1.เพือ่พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการ 105,000       105,000      105,000       105,000       105,000      ร้อยละ 70 ของ 1.แกนนําสุขภาพมี กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุขในเขตเทศบาล ด้านสาธารณสุข ดําเนินงานต่างๆ ประชาชนที่เขา้ร่วม ศักยภาพในการ และส่ิงแวดล้อม

2.แกป้ัญหาสาธารณสุข โครงการมีผลการ ดําเนินงานด้าน

ชุมชนในเร่ืองต่างๆ ดําเนินงานที่ดีขึ้น สาธารณสุข

3.การจัดบริการสุขภาพ 2.ประชาชนมีการ

เบือ้งต้นในศูนย ์ศสมช. เขา้ถงึบริการ

สาธารณสุขและ

สามารถพึง่ตนเองได้

9 เงินอดุหนนุกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภมูิ เพือ่เป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพ ส่งเสริมการ 20,000         20,000         20,000        ประชาชนที่ด้อยโอกาส ทุพพลภาพ ประชาชนที่ด้อยโอกาส กองการศึกษา

(รวมน้ําใจ ไทวาริชภมูิ) อนัดีระหว่างคนในสังคมและเสริม ดําเนินงานต่างๆ ผู้ปุวยติดเตียงมีสุขภาพจิตที่ดี ผู้ปุวยติดเตียงมีสุขภาพจิตที่ดี

สร้างกําลังใจ,ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้รับความช่วยเหลืออยา่ง และได้รับความช่วยเหลืออยา่ง

และผู้ยากไร้ในเขตอําเภอวาริชภูมิ ทันท่วงทีเพิม่ขึ้นร้อยละ 80 ทันท่วงทีและเท่าเทียมกนั

55

วัตถปุระสงค์
รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

(KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 พฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข 1.เพือ่ปูองกนัไม่ให้ 1.ผู้ประกอบการ 135,000       135,000      135,000       135,000       135,000      ร้อยละ 70 ของ 1.ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่มได้แก่ ประชาชนปุวยด้วยโรค 2.ประชาชนทั้ง 7 ประชาชนที่เขา้ร่วม เพิม่มากขึ้น และส่ิงแวดล้อม

1.กลุ่มสุขาภบิาลอาหาร ทางเดินอาหารและ ชุมชนในเขตเทศบาล โครงการมีผลการ 2.ประชาชนสามารถ

2.กลุ่มเส่ียง โรคมะเร็ง 3.ประชาชนกลุ่มเส่ียง ดําเนินงานที่ดีขึ้น ปูองกนัตนเองและ

3.กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 2.เพือ่ให้ประชาชนมี รู้จักวิธีการดูแลตนเอง

ความรู้ด้านการส่งเสริม มากยิ่งขึ้น

สุขภาพ

3.เพือ่ให้กลุ่มเส่ียงได้

รับความรู้

11 รณรงค์ปอูงกนัโรคไข้เลือดออก เพือ่ไม่ให้ประชาชนเป็น พ่นยากําจัดพาหะ 80,000         80,000        80,000         80,000         80,000        ร้อยละ 100 ของ ประชาชนไม่เป็นไข้ กองสาธารณสุข

โรคไขเ้ลือดออก นําโรค 7 ชุมชน ประชาชนในเขต เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

อบรมโรงเรียน 3 แห่ง เทศบาล
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 รณรงค์ปอูงกนัโรคเอดส์ เพือ่ให้คนในสังคมมีความ อบรมผู้นําชุมชน 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 50 ลดปัญหาการแพร่ กองสาธารณสุข

เขา้ใจผู้ติดเชื้อเอดส์และ และประชาชน ของผู้ติดเชื้อใน ระบาดของโรคเอดส์ และส่ิงแวดล้อม

ให้ผู้ปุวยอยู่ร่วมสังคมได้ 7 ชุมชน เขตเทศบาล ร้อยละ 50 ของผู้ติด

ควบคุมไม่ให้เกดิการ เชื้อในเขตเทศบาล

แพร่ระบาด

13 ส่งเสริมสุขภาพและปอูงกนัโรค เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 70 ของ การบูรณาการ กองสาธารณสุข

มีสุขภาพที่แขง็แรง ดําเนินงานต่างๆ ประชาชนที่เขา้ร่วม ปูองกนัโรคเป็นไป และส่ิงแวดล้อม

โครงการสุขภาพดีขึ้น อยา่งมีประสิทธิภาพ

14 รณรงค์ปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ เพือ่รณรงค์ควบคุม ส่งเสริมการ 16,000         16,000        16,000         16,000         16,000        ร้อยละ 100 ของ สามารถควบคุมโรค กองสาธารณสุข

ปูองกนัโรคพิษสุนับบ้า ดําเนินงานต่างๆ สุนัขและแมว พิษสุนัขบ้าได้อยา่ง และส่ิงแวดล้อม

ครอบคลุมในพืน้ที่
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 เฝูาระวังการบริโภคอาหารสะอาด เพือ่เป็นการเฝูาระวังและ จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับประทาน กองสาธารณสุข

ปลอดภยั ปราศจากสารปนเปื้อน ตรวจสอบคุณภาพความ ตรวจสารปนเปือ้นใน ประชาชนที่เขา้ร่วม อาหารสะอาด ปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

ปลอดภัยของอาหารและ อาหารและร้าน โครงการผ่านเกณฑ์

ร้านจําหน่ายอาหาร จําหน่ายอาหาร การตรวจสอบ

3 คร้ัง/ปี

16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์และวัสดุทางการ เพือ่จัดซ้ือเวชภัณฑ์และ ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 70 ของ ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

แพทย์ วัสดุทางการแพทย์ ดําเนินงานต่างๆ ผู้มาใช้บริการมี เทศบาลเขา้ถงึบริการ และส่ิงแวดล้อม

ความพึงพอใจ สาธารณสุขได้อยา่งทั่ว

ถงึและมีประสิทธิภาพ

17 ควบคุมและปอูงกนัโรคจากสัตว์ เพือ่ควบคุมและปูองกนัโรค ส่งเสริมการ 16,000         16,000        16,000         16,000         16,000        มีการควบคุมและปูองกนั ประชาชนไม่เกดิโรคจากสัตว์ กองสาธารณสุข

สู่คน จากสัตว์สู่คน ดําเนินงานต่างๆ โรคเพิม่ขึ้นร้อยละ 80 สู่คน และส่ิงแวดล้อม

18 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสุขภาพดี กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ ดําเนินงานต่างๆ ร้อยละ 80 และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 58
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 สาธารณสุขเคล่ือนที่ เพือ่ให้บริการประชาชน ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสุขภาพดี กองสาธารณสุข

ดําเนินงานต่างๆ ร้อยละ 80 และส่ิงแวดล้อม

20 จ้างเหมาบริการค่ากําจัดส่ิงปฏกิลู, เพือ่กําจัดส่ิงปฏิกลูและดําเนิน ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      มีการกําจัดส่ิงปฏิกลูที่ มีแหล่งกําจัดส่ิงปฏิกลูที่ถกูต้อง กองสาธารณสุข

ค่าธรรมเนยีมในการจัดเกบ็ขยะ การในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ดําเนินงานต่างๆ ถกูต้องและเหมาะสม และเหมาะสมตาม มาตรฐาน และส่ิงแวดล้อม

มลูฝอยหรือค่าจ้างแรงงานบคุคล เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80

ภายนอกมาทํางานต่างๆ
21 จ่ายค่าปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทิ้งขยะ เพือ่ปรับปรุงถนนทางเขา้ที่ทิ้ง มีสถานที่เหมาะสม 150,000       150,000      150,000       150,000       150,000      ถนนทางเขา้ที่ทิ้งขยะมี ถนนทางเขา้ที่ทิ้งขยะมีความ กองสาธารณสุข

และบริเวณที่ทิ้งขยะ ขยะและบริเวณที่ทิ้งขยะ แกก่ารดําเนินการ ความสะดวกเพิม่มากขึ้น สะดวกและสะอาดมากขึ้น และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

22 จ่ายค่าขุดหลุมขยะและฝังกลบขยะ เพือ่ขดุหลุมขยะและฝังกลบขยะ มีสถานที่เหมาะสม 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      หลุมขยะมีการฝังกลบ ขยะได้รับการกําจัดและฝังกลบ กองสาธารณสุข

แกก่ารดําเนินการ ที่ถกูต้องและเหมาะสม ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 59
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 กอ่สร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อม เพือ่จัดให้มีระบบบริหารจัดการ มีสถานที่เหมาะสม 9,000,000     9,000,000     การบริหารจัดการขยะอยา่ง มีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้ กองสาธารณสุข

เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่ แกก่ารดําเนินการ มีประสิทธิภาพโดยประหยดั มลพิษในการกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม

ถกูหลักสุขาภิบาลและเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อม

24 อบรมหมอหมู่บ้านใน เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 72,500         72,500        72,500         72,500         72,500        ร้อยละ 70 ของผู้เขา้ร่วม ประชาชนสามารถปฐมพยาบาล กองสาธารณสุข

พระราชประสงค์ และสามารถปฐมพยาบาล ดําเนินงานต่างๆ สามารถปฐมพยาบาล เบือ้งต้นผู้ปุวยได้ถกูวิธี และส่ิงแวดล้อม

เบือ้งต้นผู้ปุวยได้ เบือ้งต้นได้

25 ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ เพือ่ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน ส่งเสริมการ 43,500         43,500        43,500         43,500         43,500        ร้อยละ 70 ของผู้เขา้ร่วม ประชาชนมีอตัราการปุวยด้วย กองสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในชุมชนหันมาบริโภค ดําเนินงานต่างๆ โครงการบริโภคเกลือไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนลดลง และส่ิงแวดล้อม

สยามบรมราชกมุารี เกลือไอโอดีน

26 ควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 23,300         23,300        23,300         23,300         23,300        ร้อยละ 70 ของผู้เขา้ร่วม ประชาชนมีอตัราการปุวยด้วย กองสาธารณสุข

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม และสามารถปูองกนัตนจาก ดําเนินงานต่างๆ โครงการมีความรู้ในเร่ือง โรคมาลาเรียลดลง และส่ิงแวดล้อม

ราชกมุารี โรคมาลาเรียได้ โรคมาลาเรีย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 60

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ค่าสํารวจข้อมลูจํานวนสัตว์และขึ้น เพือ่ทราบขอ้มูลจํานวนสัตว์ ส่งเสริมการ 2,000           2,000         2,000          2,000          2,000         มีขอ้มูลจํานวนสัตว์และการ นําขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการ กองสาธารณสุข

ทะเบยีนสัตว์ และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน ดําเนินงานต่างๆ ขึ้นทะเบียนอยา่งถกูต้อง ปูองกนัโรคจากสัตว์สู่คนได้ และส่ิงแวดล้อม

สัตว์อยา่งถกูต้อง ร้อยละ 70

28 ส่งเสริมการดําเนินชวีติตามหลักปรัชญา เพือ่ให้ประชาชนนําหลักปรัชญา ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ร้อยละ 70 ของผู้เขา้ร่วม ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ กองสาธารณสุข

เศรษฐกจิพอเพยีงและการรักษา เศรษฐกจิพอเพียงได้อยา่งถกูต้อง ดําเนินงานต่างๆ โครงการมีความรู้และนํา อยา่งมีความสุขและร่วมกนั และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง รักษาส่ิงแวดล้อม

29 โครงการในพระราชดําริด้าน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กบั ส่งเสริมการ 140,000       140,000      140,000       140,000       140,000      ร้อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ประชาชนในท้องถิ่น ดําเนินงานต่างๆ มีสุขภาพที่ดีขึ้น สมบูรณ์ และส่ิงแวดล้อม

รวม 29 โครงการ รวม 1,527,300    1,492,300  10,512,300  10,512,300  1,512,300  

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 61

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.1 แผนงานส่งเสริมสนบัสนนุสร้างจิตสํานกึและความตระหนกั การจัดการ การอนรัุกษแ์ละฟื้นฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงรักษาสวนสาธารณะใน เพือ่บํารุงรักษาสวน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ประชาชนพึงพอใจ บํารุงรักษาสวนสาธารณะ กองชา่ง

เขตเทศบาล สาธารณะให้มีความสวยงาม ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ให้มีความสวยงาม

2 ปรับปรุงภมูทิศัน ์หว้ย หนอง เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วย กองชา่ง

คลอง บงึในเขตเทศบาล ห้วยหนองคลองบึงใน ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 หนองคลองบึงในเขต

เขตเทศบาล เทศบาล

3 กอ่สร้างฝายเพื่อกกัเกบ็น้ํา เพือ่กกัเกบ็น้ําไว้เพือ่ทํา ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ประชาชนพึงพอใจ มีน้ําไว้ทําการ กองชา่ง

ไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรกรรม ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เกษตรกรรม

4 พฒันาและปรับปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ 150,000       150,000      150,000       150,000       150,000      ประชาชนพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง กองชา่ง

หนองกกเชือก หนองกกเชือก ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 กกเชือกให้ดีขึ้น

5 จัดระเบยีบและปรับปรุงปาุช้า เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ปุาช้า กองชา่ง

เพื่อปลูกต้นไผ่และต้นดอกรัก บริเวณปุาช้า ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ให้ดีขึ้นและได้ประโยชน์

จากต้นไผ่และต้นดอกรัก

62

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รับผิดชอบหลัก(KPI) จะได้รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.1 แผนงานส่งเสริมสนบัสนนุสร้างจิตสํานกึและความตระหนกั การจัดการ การอนรัุกษแ์ละฟื้นฟแูหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 พฒันาหนองหวัหมาน เพือ่รักษาทรัพยากร ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีทรัพยากรธรรมชาติที่ กองชา่ง

(ปลูกต้นไม ้ฟื้นฟธูรรมชาติ) ทางธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 คงอยู่

7 กอ่สร้างฝายกั้นน้ําเปน็ช่วงๆใน เพือ่กกัเกบ็น้ําไว้เพือ่ ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ประชาชนได้รับ มีน้ําไว้ใช้เพือ่เกษตรกรรม กองชา่ง

แหล่งน้ําต่างๆ ทําเกษตรกรรม ดําเนินงานต่างๆ ประโยชน์จากโครงการ

ร้อยละ 80

8 ทําความสะอาดแหล่งน้ําสาธารณะ เพือ่มิให้มีส่ิงกดีขวางการ ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ประชาชนได้รับ น้ําสามารถระบายได้ สํานักปลัด

และลําหว้ยในเขตเทศบาล ระบายน้ําและกกัเกบ็น้ํา ดําเนินงานต่างๆ ประโยชน์จากโครงการ อยา่งรวดเร็ว มีน้ําไว้ใช้ เทศบาล

ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ร้อยละ 80 ในหน้าแล้ง

9 รณรงค์อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ เพือ่เป็นการรณรงค์อนุรักษ์ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        มีการอนุรักษ์ทรัพยากร เกดิการอนุรักษ์ทรัพยากร กองสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ดําเนินงานต่างๆ ธรรมชาติเพิม่มากขึ้น ธรรมชาติอยา่งจริงจังและ และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80 รู้คุณค่า

รวม 9 โครงการ รวม 560,000      560,000     560,000      560,000      560,000     

63

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

รายละเอยีดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ลดปริมาณขยะมลูฝอย 1.เพือ่รณรงค์และส่งเสริม ส่งเสริมการ 70,000         70,000        70,000         70,000         70,000        ร้อยละ 70 ของ 1.ขยะรีไซเคิลในชุมชน กองสาธารณสุข

การคัดแยกขยะให้กบั ดําเนินงานต่างๆ ประชาชนที่เขา้ ได้รับการคัดแยก และส่ิงแวดล้อม

ประชาชน ร่วมโครงการมีผล กอ่นนําไปกําจัด

2.เพือ่ให้ประชาชนมี การดําเนินงานที่ 2.ประชาชนมีจิตสํานึก

ส่วนร่วมในการคัดแยก ดีขึ้น ในการคัดแยกขยะ

ขยะในครัวเรือน กอ่นทิ้ง

3.ลดการปนเปือ้นของ

ขยะมีพิษจากขยะ

อนิทรียอ์ื่นๆได้

64

รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

(KPI) จะได้รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 รณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพือ่ให้ประชาชนและ จัดกจิกรรมรณรงค์ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ร้อยละ 70 ของ ประชาชนและเยาวชน กองสาธารณสุข

เยาวชนมีจิตสํานึกในการ ประหยดัพลังงาน ประชาชนที่เขา้ร่วม มีจิตสํานึกในการรักษา และส่ิงแวดล้อม

รักษาส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง/ปี โครงการมีผลการ ส่ิงแวดล้อมและการ

อบรมนักเรียนในเขต ดําเนินงานที่ดีขึ้น ประหยดัพลังงาน

เทศบาล 1 คร้ัง/ปี

3 ปรับปรุงบอ่ขยะ เพือ่ให้มีสถานที่ทิ้งขยะ ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        จํานวน 1 แห่ง ลดปัญหาเกี่ยวกบัที่ กองสาธารณสุข

อยา่งเพียงพอ ดําเนินงานต่างๆ ทิ้งขยะและกําจัดขยะ และส่ิงแวดล้อม

อยา่งถกูวิธี

4 บริหารจัดการขยะมลูฝอย เพือ่การบริหารจัดการ ส่งเสริมการ 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ร้อยละ 70 ของ การบริหารจัดการขยะ กองสาธารณสุข

ขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ ดําเนินงานต่างๆ ประชาชนที่เขา้ร่วม มีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

โครงการมีผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ส่งเสริมพหภุาคีในการพฒันา 1.เพือ่ปรับปรุงทัศนียภาพ ส่งเสริมการ 70,000         70,000        70,000         70,000         70,000        ร้อยละ 70 ของ ชุมชนสะอาด กองสาธารณสุข

ชุมชนนา่อยู่อย่างยั่งยืนภายใต้ ในเขตเทศบาลให้มีความ ดําเนินงานต่างๆ ประชาชนที่เขา้ร่วม ส่ิงแวดล้อมสวยงามเป็น และส่ิงแวดล้อม

แผน LA21 สะอาดสวยงาม โครงการอยู่ใน ระเบียบเรียบร้อย 

2.เพือ่ให้ประชาชนร่วมมือ ชุมชนสะอาด ปลอดภัยในชีวิตและ

รักษาความสะอาดที่อยู่ ส่ิงแวดล้อมสวยงาม ทรัพยสิ์น

อาศัยตนเองในชุมชน

6 รณรงค์การอนรัุกษท์รัพยากร เพือ่ให้ความรู้และสร้าง รณรงค์การอนุรักษ์ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

ธรรมชาติ ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนที่เขา้ร่วม เขา้ใจ มีจิตสํานึกในการ และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ 1 คร้ัง/ปี โครงการมีความรู้ อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมให้แก่ จัดต้ัง 1 ชมรมใน ความเขา้ใจในการ

ประชาชน โรงเรียน/ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณที่ทิ้งขยะ เพือ่ให้มีที่ทิ้งขยะให้ถกู ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      มีที่ทิ้งขยะสะอาด มีที่ทิ้งขยะที่ถกูสุขอนามัย กองชา่ง

บริเวณปาุช้า สุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย ดําเนินงานต่างๆ ถกูสุขอนามัย สะอาดและปลอดภัย

8 หนา้บา้นนา่มอง หลังคลอง(หว้ย) เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้าน ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ที่เขา้ร่วม ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สํานักปลัด

นา่ชม เรือนให้น่าอยู่น่าอาศัย ดําเนินงานต่างๆ โครงการมีภูมิทัศน์ สวยงาม บ้านเรือนน่าอยู่ เทศบาล

ที่อยู่อาศัยดีขึ้น น่าอาศัย

9 ปรับปรุงภมูทิศันต้ั์งแต่สํานกังาน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ส่งเสริมการ 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ประชาชนพึงพอใจ มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น กองชา่ง

เทศบาลถึงบริเวณปั้มน้ํามนั ปตท. บริเวณดังกล่าว ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80

10 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพือ่ให้มีรถบรรทุกขยะ ส่งเสริมการ -              -            2,000,000     -             -            มีรถบรรทุกขยะ ขยะมีการกําจัดที่ถกู กองสาธารณสุข

ที่ถกูสุขลักษณะและ ดําเนินงานต่างๆ ไว้ใช้ในกจิการของ สุขลักษณะ ถกูที่ และส่ิงแวดล้อม

ปูองกนัการเกดิโรค เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ถกูทาง

ในชุมชน

รวม 10 โครงการ รวม 960,000      960,000     2,960,000   960,000      960,000     
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 หอ้งน้ําสะอาดดีมมีาตรฐาน เพือ่ปรับปรุงสุขลักษณะ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 70 ของ ห้องน้ําสะอาด กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อมภายใน ดําเนินงานต่างๆ ผู้มาใช้บริการมี ถกูสุขลักษณะ ลดภาวะ และส่ิงแวดล้อม

ห้องน้ํา ความพึงพอใจ การติดเชื้อโรคระบบ

ทางเดินอาหาร

2 พฒันาคุณภาพโรงฆา่สัตว์ เพือ่พัฒนาให้โรงฆ่าสัตว์ ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 70 ของ โรงฆ่าสัตว์มีคุณภาพ กองสาธารณสุข

มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดําเนินงานต่างๆ ผู้มาใช้บริการมี ได้มาตรฐานตามที่ และส่ิงแวดล้อม

ความพึงพอใจ กฎหมายกําหนด

3 ขยายเขตประปา ไฟฟาูสาธารณะ เพือ่ให้มีประปาไฟฟูา ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถงึ กองชา่ง

ในเขตเทศบาล แสงสว่างทั่วถงึประชาชน ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

มีความปลอดภัย

4 ปรับปรุงไฟฟาูบริการภายในเขต เพือ่ให้มีไฟฟูาสว่างทั่วถงึ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถงึ กองชา่ง

เทศบาล ประชาชนมีความปลอดภัย ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงและซ่อมแซมส้วม เพือ่ให้มีส้วมสาธารณะไว้ มีส้วมสาธารณะไว้ใช้ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีส้วมสาธารณะไว้ กองชา่ง

สาธารณะภายในเขตเทศบาล บริการประชาชน งานบริการประชาชน มากขึ้นร้อยละ 80 บริการประชาชน

6 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในเขต เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 5,000,000     1,500,000   1,500,000     1,500,000     1,500,000   ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนสะดวก

ยิ่งขึ้น รวดเร็วมากขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น

7 กอ่สร้างบล็อกคอนเวิร์สภายใน เพือ่เพิม่ช่องทางการ ส่งเสริมการ 1,000,000     1,000,000   1,000,000     1,000,000     1,000,000   ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

เขตเทศบาลตําบลวาริชภมูิ ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

8 กอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายใน เพือ่เพิม่ช่องทางการ มีรางระบายน้ํา 2,500,000     2,000,000   2,200,000     2,200,000     2,200,000   ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

เขตเทศบาลตําบลวาริชภมูิ ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง ในเขตเทศบาล มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

9 กอ่สร้างสะพาน คสล.ภายในเขต เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีสะพาน คสล. -              3,500,000   -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว ในเขตเทศบาล มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น
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จะได้รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ขยายผิวจราจร คสล.ภายในเขต เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

11 กอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนนลูกรัง 900,000       700,000      700,000       700,000       700,000      ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองชา่ง

ภายในเขตเทศบาลตําบลวาริชภมูิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภาย เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองชา่ง

ในเขตเทศบาล ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

13 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา เพือ่เพิม่ช่องทางการระบาย มีรางระบายน้ํา 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ในเขตเทศบาล น้ําให้เป็นไปอยา่งสะดวก ในเขตเทศบาล มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

14 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน เพือ่ใช้ในกจิการต่างๆ มีสถานที่ไว้ใช้ -              -            300,000       -             -            ประชาชนพึงพอใจ มีศาลาอเนกประสงค์ใช้ กองชา่ง

เขตเทศบาลตําบลวาริชภมูิ ในกจิการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ในกจิการต่างๆ

15 กอ่สร้างกําแพงรอบบริเวณ เพือ่ความเป็นระเบียบ มีกําแพงเป็นสัดส่วน -              150,000      150,000       -             -            ประชาชนพึงพอใจ มีความเป็นระเบียบ กองชา่ง

ตลาดสด เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย มากขึ้นร้อยละ 80 เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ปรับปรุงอาคารต่างๆ เพือ่ปรับปรุงอาคารของ มีสถานที่เหมาะสม 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ประชาชนพึงพอใจ อาคารของเทศบาลมี กองชา่ง

เทศบาลให้มีความสวยงาม แกก่ารดําเนินการ มากขึ้นร้อยละ 80 ความสวยงาม

17 ปรับปรุงผิวถนนโดยทําผิวแอส เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองชา่ง

ฟลัทติ์กคอนกรีตในเขตเทศบาล ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนรวดเร็วขึ้น

18 เสริมฝาทอ่รางระบายน้ําภายใน เพือ่ปูองกนัเศษดินและ มีฝาท่อรางระบายน้ํา 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      ประชาชนพึงพอใจ ปูองกนัเศษดินและเศษไม้ กองชา่ง

เขตเทศบาลตําบลวาริชภมูิ เศษไม้และความปลอดภัย ในเขตเทศบาล มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนมีความ

ของประชาชน ปลอดภัยมากขึ้น

19 วางและจัดทําผังเมอืงเทศบาล เพือ่วางผังเมืองชุมชนไว้ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ วางผังเมืองชุมชนไว้เป็น กองชา่ง

ตําบลวาริชภมูิ เป็นแนวทางในการพัฒนา ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 แนวทางในการพัฒนา

พืน้ที่ในเขตเทศบาล พืน้ที่ในเขตเทศบาล

20 กอ่สร้างร้ัวรอบศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ปูองกนัขโมยส่ิงของ มีร้ัวเป็นสัดส่วน -              -            5,000,000     -             -            ประชาชนพึงพอใจ มีการปูองกนัการขโมย กองชา่ง

แต่ละชุมชน และสัตว์เล้ียง เป็นระเบียบเรียบร้อย มากขึ้นร้อยละ 80 ส่ิงของและสัตว์เล้ียง
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(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิง เพือ่เป็นค่าบํารุงรักษา ส่งเสริมการ 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ มีค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ กองชา่ง

กอ่สร้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้างให้

สร้างให้สามารถใช้งาน สามารถใช้งานได้ตาม

ได้ตามปกติ ปกติ

22 ปรับปรุงร่องระบายน้ําภายในเขต เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน้ํา ส่งเสริมการ 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

เทศบาล ให้เป็นไปอยา่งสะดวก ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

23 กอ่สร้างฝายน้ําล้น เพือ่กกัเกบ็น้ําไว้เพือ่ทํา ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      ประชาชนพึงพอใจ มีน้ําไว้ใช้เพือ่ทํา กองชา่ง

เกษตรกรรม ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เกษตรกรรม

24 กอ่สร้างทอ่ลอดพร้อมบอ่พกัหนา้ เพือ่เพิม่ช่องทางการ ส่งเสริมการ 500,000       -            500,000       -             -            ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ตลาดถึงบา้นนอ้ยจอมศรี ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ขุดลอกคลองระบายน้ําจากหนา้ เพือ่เพิม่ช่องทางการ ส่งเสริมการ 100,000       -            100,000       -             -            ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

โรงเรียนถึงหนา้วัดดอนตลุง ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

ชุมชนบา้นนอ้ยจอมศรี สะดวก

26 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อ เพือ่เพิม่ช่องทางการ มีถนน 1,000,000     500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองชา่ง

การเกษตรภายในเขตเทศบาล ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็ว

สะดวก มากขึ้น

27 กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ใน เพือ่ส่งเสริมการออกกําลัง ส่งเสริมการ 422,000       422,000      422,000       422,000       422,000      ประชาชนพึงพอใจ ส่งเสริมการออกกําลัง กองชา่ง

เขตเทศบาล กายในชุมชน ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 กายในชุมชน

28 ปรับปรุงสระน้ําหนา้บา้นนาย เพือ่เพิม่ช่องทางการ ส่งเสริมการ 100,000       -            100,000       -             -            ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

อําเภอวาริชภมูิ ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

29 กอ่สร้างหอกระจายข่าวชุมชน เพือ่ให้ประชาชนได้รับขอ้ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนได้รับขอ้มูล กองชา่ง

ในเขตเทศบาลตําบลวาริชภมูิ มูลขา่วสารทันเหตุการณ์ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ขา่วสารทันเหตุการณ์
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ปรับปรุงถนนหว้ยกดุขี้และขยาย เพือ่ให้มีไฟฟูาแสงสว่างทั่ว ส่งเสริมการ 200,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถงึ กองชา่ง

เขตไฟฟาู ถงึ ประชาชนปลอดภัย ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

31 ปรับปรุงฝายน้ําล้นหว้ยปลาหาง เพือ่ให้ระบายน้ําได้สะดวก ส่งเสริมการ 200,000       -            200,000       -             -            ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ําได้สะดวก กองชา่ง

และหว้ยน้ําเค็ม มากขึ้น ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 มากขึ้น

32 กอ่สร้างร้ัวรอบที่ทิ้งขยะเทศบาล เพือ่ความเป็นระเบียบ ส่งเสริมการ 500,000       500,000      -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ มีความเป็นระเบียบ กองชา่ง

เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน

33 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ใช้ในกจิการต่างๆ ส่งเสริมการ -              60,000        -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ มีศาลาอเนกประสงค์ไว้ กองชา่ง

ชุมชนกลาง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ใช้ในกจิการต่างๆ 

34 ปรับปรุงภมูทิศันเ์ส้นทางถนนศรี เพือ่สภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น มีถนน 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น กองชา่ง

ทณัฑกจิทางเข้าหมู่บา้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80

74

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยก เพือ่ให้ระบายน้ําได้สะดวก มีถนน 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ําได้ดีมากขึ้น กองชา่ง

หว้ยบางไปหว้ยน้ําเค็ม มากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80

36 ถนน คสล.จากสามแยกหว้ยบาง เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

ไปหว้ยน้ําเค็ม ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

37 ลงหนิลูกรังซอยศรีสมรอทุศิ เพือ่การสัญจรไป-มาของ ส่งเสริมการ 50,000         -            -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

ประชาชนสะดวกมากขึ้น ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

38 ปรับปรุงหอ้งน้ําในตลาดสด เพือ่ปรับปรุงห้องน้ําใน ส่งเสริมการ 100,000       100,000      -             100,000       -            ประชาชนพึงพอใจ มีห้องน้ําที่สะอาด กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ตลาดสดเทศบาล ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ถกูสุขลักษณะพร้อมใช้งาน
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(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงเส้นทางไปดงบา้นมว่ง เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

(ทางแยกไปหนองไผ่) ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

40 ปรับปรุงถนนหว้ยกดุขี้และขยาย เพือ่ให้มีไฟฟูาแสงสว่างทั่ว มีถนน 200,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถงึ กองชา่ง

เขตไฟฟาู ถงึ ประชาชนปลอดภัย สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

41 ปรับปรุงผิวถนนเส้นถนนลูกเสือ เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพิม่มากขึ้น
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ถนน คสล.จากซอยบา้นลุงเรียบไป เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 200,000       200,000      -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

ถึงบา้นคุณบริุนทร์(ช่วงต่อถนน ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

ทองใบอทุศิ)

43 ปรับปรุงซ่อมแซมแปนูปดิฝายน้ํา เพือ่ให้น้ําได้ระบายได้ดีขึ้น ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนพึงพอใจ น้ําระบายได้ดีมากขึ้น กองชา่ง

ชุมชนบา้นใต้ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80

44 ปรับปรุงถนนคลองปาุไผ่ เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 กอ่สร้างถนน คสล.เส้นหลังตลาดสด เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000       -            -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูถิึง ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

หว้ยกกเชือก
46 กอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000       -            -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

จากฝายบา้นใต้ไปจนสุดเขต ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ
47 กอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน -              200,000      -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

สองฝ่ังริมหว้ยปลาหางจากสะพาน ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

วัดเหนอืจนสุดเขตเทศบาลตําบล
วาริชภมูิ

48 กอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน -              100,000      -             -             -            ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

เส้นหว้ยปลาหางถึงคลองปาุไผ่ ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น
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วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ต่อเติมสนามกฬีาชุมชนบา้นนอ้ย เพือ่ส่งเสริมการออกกําลัง ส่งเสริมการ 200,000       150,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ส่งเสริมการออกกําลังกาย กองชา่ง

จอมศรี กายในชุมชนและเป็น ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ของคนในชุมชน

สถานที่จัดกจิกรรม

50 กอ่สร้างถนน คสล.จากหนา้ศาลา เพือ่การสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

อเนกประสงค์บา้นนอ้ยจอมศรี ประชาชนสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

ไปถึงหนา้โรงฆา่สัตว์(ใหม)่
51 กอ่สร้างบอ่พกัน้ําเสียบริเวณตลาด เพือ่ให้ตลาดสดปลอดกล่ิน ส่งเสริมการ 200,000       150,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ตลาดสดเทศบาลสะอาด กองชา่ง

สด สะอาดถกูหลักอนามัย ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ถกูหลักอนามัย

52 ขุดลอกลําหว้ยหนองคลองบงึและ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ ส่งเสริมการ 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ปัญหาร่องระบายน้ํา น้ําสามารถระบายได้ สํานักปลัด

ร่องระบายน้ําในเขตเทศบาลที่ ระบายน้ําและลดปัญหา ดําเนินงานต่างๆ ในเขตเทศบาลลด อยา่งรวดเร็วไม่เกดิการ เทศบาล

อดุตันและต้ืนเขิน น้ําท่วมขงัในเขตเทศบาล ลงร้อยละ 80 ท่วมขงั
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม ส่งเสริมการ 50,000         30,000        20,000         20,000         20,000        อาคารเรียนพร้อม มีอาคารเรียนที่ได้ กองการศึกษา

อาคารเรียนให้อยู่ใน ดําเนินงานต่างๆ ใช้งานและมีสภาพดี มาตรฐานและเหมาะสม ศพด.

สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน กบัการเรียนการสอน

54 จัดซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ในโรงเรียน เพือ่จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ใน ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของเด็ก มีวัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ใช้ใน ร.ร.เทศบาล

จัดซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ในโรงเรียน โรงเรียน ดําเนินงานต่างๆ นักเรียนมีความพึง โรงเรียนอยา่งเพียงพอ วาริชภูมิ

พอใจ

55 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ เพือ่ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ร้อยละ 80 ของ ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน ร.ร.เทศบาล

ภายในโรงเรียนให้พร้อม ดําเนินงานต่างๆ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน มีสภาพพร้อมใช้งาน วาริชภูมิ

ใช้งาน พร้อมใช้งาน

56 ปรับปรุงภมูทิศันใ์นโรงเรียน เพือ่ปรับภูมิทัศน์ของ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ สภาพภูมิทัศน์ภายใน ร.ร.เทศบาล

โรงเรียน ดําเนินงานต่างๆ นักเรียนและผู้ปก โรงเรียนมีสภาพสวยงาม วาริชภูมิ

ครองมีความพึงพอใจ
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงอาคารเรียน เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน มีสถานที่ไว้ใช้ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 80 ของ อาคารเรียนมีสภาพ ร.ร.เทศบาล

ในกจิการต่างๆ นักเรียนและผู้ปก แขง็แรง เหมาะกบัการ วาริชภูมิ

ครองมีความพึงพอใจ เรียนการสอน

58 กอ่สร้างโรงเรียนเทศบาลวาริชภมูิ เพือ่สร้างโรงเรียนเทศบาล มีสถานที่ไว้ใช้ 5,000,000     -            -             -             -            มีสถานศึกษาเพิม่ขึ้น เปิดโอกาสทางการศึกษา กองชา่ง

ในกจิการต่างๆ ให้กบัเด็กนักเรียนในชุมชน

59 กอ่สร้างโรงอาหารและหอ้งประชุม เพือ่สร้างโรงอาหารและ มีสถานที่ไว้ใช้ 2,000,000     -            -             -             -            มีโรงอาหารและห้อง มีโรงอาหารและห้อง กองชา่ง

โรงเรียนเทศบาลวาริชภมูิ ห้องประชุมโรงเรียน ในกจิการต่างๆ ประชุมเพิม่ขึ้น ประชุมไว้ใช้ประโยชน์

60 กอ่สร้างหอ้งน้ําโรงเรียนเทศบาล เพือ่สร้างห้องน้ําโรงเรียน มีสถานที่ไว้ใช้ 300,000       -            -             -             -            โรงเรียนมีห้องน้ําไว้ มีห้องน้ําไว้ใช้ประโยชน์ กองชา่ง

วาริชภมูิ ในกจิการต่างๆ ใช้อยา่งเพียงพอ อยา่งเพียงพอ

61 กอ่สร้างปาูยชื่อโรงเรียนเทศบาล เพือ่ให้โรงเรียนมีปูายชื่อ มีสถานที่ไว้ใช้ -              100,000      -             -             -            มีปูายชื่อโรงเรียนที่ มีปูายชื่อโรงเรียนที่ กองชา่ง

วาริชภมูิ ที่ชัดเจน สวยงาม ในกจิการต่างๆ สวยงาม ชัดเจน สวยงาม ชัดเจน

62 จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 100,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

หอ้งสมดุโรงเรียน เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ
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เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 200,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

ประกอบ
64 กอ่สร้างอาคารเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 100,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

65 กอ่สร้างร่องระบายน้ําภายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ ส่งเสริมการดําเนิน 200,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น งานต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

66 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีถนน 1,000,000     -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

67 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ ส่งเสริมการดําเนิน 300,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น งานต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

68 ต่อเติมโรงอาหารและหอประชุม เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 200,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

โรงเรียน เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ
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ที่ โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 1,000,000     -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

70 ต่อเติมอาคารเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 300,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

71 ปรับปรุงภมูทิศันภ์ายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 1,000,000     -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

72 กอ่สร้างโรงจอดรถ เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 750,000       -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

73 กอ่สร้างประตูโรงเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ มีสถานที่ไว้ใช้ 50,000         -            -             -             -            มีสถานที่ในการศึกษาที่ มีสถานที่ในการศึกษาที่ กองการศึกษา

เหมาะสมกบัการใช้งานมากขึ้น ในกจิการต่างๆ เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ

74 ขยายผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไปมา มีถนน คสล. 500,000       500,000      500,000       500,000       500,000      ประชาชนมีความพึงพอใจ การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

ถนนสายวาริชภมูิ-มว่งไข่ ได้อยา่งสะดวกมากขึ้นไป สัญจรไปมาได้สะดวก ในการสัญจรไปมาร้อยละ 80 รวดเร็วมากขึ้น
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รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 กอ่สร้างปาูยชื่อโรงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีปูายชื่อ ส่งเสริมการ 500,000       -            -             -             -            มีปูายชื่อโรงเรียนที่ มีปูายชื่อโรงเรียนที่ กองชา่ง

ที่ชัดเจน สวยงาม ดําเนินงานต่างๆ สวยงาม ชัดเจน สวยงาม ชัดเจน

76 ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลตําบล เพือ่ใช้เป็นห้องทํางานใน มีสถานที่ไว้ใช้ 100,000       -            -             -             -            มีห้องทํางานสําหรับดําเนิน การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมี กองชา่ง

วาริชภมูิ(เดิม)เปน็หอ้งทํางานของ กจิการต่างๆของเทศบาล ในกจิการต่างๆ กจิกรรมต่างๆของเทศบาล ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ตําบลวาริชภูมิ ตําบลวาริชภูมิเพิม่มากขึ้น

77 กอ่สร้างโรงเกบ็เคร่ืองสูบน้ําแบบ เพือ่ช่วยระบายน้ําในช่วงที่มี มีสถานที่ไว้ใช้ -              200,000      -             -             -            ลดปัญาหน้ําท่วมขงัและผัน ลดปริมาณน้ําท่วมขงัและมี สํานักปลัด

ลากจูง ฝนตกและสร้างเส้นทางการ ในกจิการต่างๆ น้ําไปใช้ในการเกษตรอกีทั้ง การบริหารจัดการน้ําที่ดีใน เทศบาล

ระบายน้ําสร้างระบบการจัด ยงัช่วยลดปัญหาภัยแล้งใน อนาคต

การน้ําที่ดีในอนาคต พืน้ที่

78 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพือ่ใช้จ่ายในกจิการของ ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      ร้อยละ 80 ของการดําเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได้อยา่ง ทุกหน่วยงาน

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ การมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพ

79 รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ เพือ่ใช้จ่ายในกจิการของ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 80 ของการดําเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได้อยา่ง ทุกหน่วยงาน

พธิีการ เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ การมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      ร้อยละ 80 ของการดําเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได้อยา่ง ทุกหน่วยงาน

ซ่อมแซมทรัพยสิ์นของราชการ ดําเนินงานต่างๆ การมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพ

81 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 80 ของการดําเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได้อยา่ง ทุกหน่วยงาน

และปรับปรุงทรัพยสิ์นของราชการ ดําเนินงานต่างๆ การมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพ

82 วางทอ่ระบายน้ําพร้อมบอ่พกั เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน้ําให้ ส่งเสริมการ 100,000       -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต บ้านวาริชภูมิ

เป็นไปอยา่งสะดวก ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เทศบาลตําบลวาริชภูมิ หมู่ 1 , 16

83 ขุดลอกลําหว้ยหนองคลองบงึ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการระบายน้ํา ส่งเสริมการ 100,000       -            -             -             -            ปัญหาร่องระบายน้ําลดลง น้ําสามารถระบายได้อยา่ง บ้านวาริชภูมิ

ที่อดุตันและต้ืนเขิน และลดปัญหาน้ําท่วมขงั ดําเนินงานต่างๆ ร้อยละ 80 รวดเร็วไม่เกดิการท่วมขงั หมู่ 1,2 , 16

84 ขยายเขตไฟฟาู เพือ่ให้มีไฟฟูาบริการประชาชนได้ ส่งเสริมการ 100,000       -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ มีไฟฟูาส่องสว่างทั่วถงึ บ้านวาริชภูมิ

อยา่งทั่วถงึ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย หมู่ 1,2 , 16

85 ขยายเขตประปา ให้มีน้ําประปาไว้บริการประชาชน ส่งเสริมการ 100,000       -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ มีน้ําประปาไว้ใช้อยา่งทั่วถงึ บ้านวาริชภูมิ

ได้อยา่งทั่วถงึ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ทุกครัวเรือน หมู่ 1,2 , 16
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเปน็ เพือ่การสัญจรไปมาของประชาชน มีถนน 200,000       -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา บ้านวาริชภูมิ

ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น สะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกสบายรวดเร็วขึ้น หมู่ 1,2 , 16

87 กอ่สร้างถนนลูกรังเสริมไหล่ทาง เพือ่การสัญจรไปมาของประชาชน มีถนน 500,000       -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา บ้านวาริชภูมิ

สะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกสบายรวดเร็วขึ้น หมู่ 1,2 , 16

88 กอ่สร้างฝายน้ําล้น เพือ่กกัเกบ็น้ําไว้ใช้ในการ ส่งเสริมการ 50,000         -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ มีน้ําไว้ใช้ในการ บ้านวาริชภูมิ

เกษตรกรรม ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เกษตรกรรม หมู่ 1,2 , 16

89 กอ่สร้างหอกระจายข่าวหรือปรับปรุง เพือ่ให้ประชาชนได้รับขอ้มูล ส่งเสริมการ 50,000         -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้รับขอ้มูล บ้านวาริชภูมิ

ระบบเสียงตามสายในชุมชน ขา่วสารทันเหตุการณ์ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ขา่วสารทันเหตุการณ์ หมู่ 1,2 , 16

90 ซ่อมแซมปรับปรุงลานตากพชืผล เพือ่ให้ประชาชนไดมีสถานที่ ส่งเสริมการ 200,000       -            -             -             -            ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้รับขอ้มูล บ้านวาริชภูมิ

ทางการเกษตร ในการตากพืชผลทางการเกษตร ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ขา่วสารทันเหตุการณ์ หมู่ 1,2 , 16

91 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ช่วยให้อากาศภายในห้อง ส่งเสริมการ -              -            200,000       200,000       -            สภาพอากาศในห้องเรียนหมุน นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อากาศ กองการศึกษา

หมุนเวียนสะดวกมากขึ้น ดําเนินงานต่างๆ เวียนถา่ยเทสะดวกขึ้น เยน็สบาย ปลอดโปร่งดี ร.ร.เทศบาลฯ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 จัดซ้ือผ้ามา่น เพือ่ปูองกนัฝุุนละอองและปูองกนั ส่งเสริมการ -              -            50,000         50,000         -            สภาพอากาศในห้องเรียน นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อากาศ กองการศึกษา

แสงแดดจากภายนอก ดําเนินงานต่างๆ ไม่ร้อนอบอา้ว ไม่มีฝุุนละอองต่างๆ เยน็สบาย ปลอดโปร่งดี ร.ร.เทศบาลฯ

93 กอ่สร้างร่องระบายน้ําภายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุง/กอ่สร้างสถานที่ให้ ส่งเสริมการ -              -            50,000         50,000         -            มีสถานที่ในการศึกษาที่เหมาะสม มีสถานที่ในการศึกษาที่เหมาะสม กองการศึกษา

ให้เหมาะสมมากขึ้น ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 มากขึ้นร้อยละ 80 ร.ร.เทศบาลฯ

94 จัดซ้ือตู้เซิฟเวอร์กล้องวงจรปดิ ลดอตัราการเกดิไฟฟูาลัดวงจร ส่งเสริมการ -              -            15,000         15,000         15,000        ไม่เกดิอคัคีภัยจากไฟฟูาลัดวงจร สะดวกต่อการตรวจสอบ สํานักปลัด

ดําเนินงานต่างๆ และยดือายกุารใช้งาน เทศบาล

95 จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองอา่นบตัรแบบ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวก ส่งเสริมการ -              5,000         5,000          5,000          5,000         ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับความสะดวกรวด ทุกหน่วยงาน

อเนกประสงค์ ให้แกป่ระชาชนที่มาติดต่อราชการ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นในการเขา้มารับบริการ เร็วมากขึ้นในการเขา้มารับบริการ

96 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายชนดิ เพือ่ใช้ในกจิการต่างๆของเทศบาล ส่งเสริมการ -              19,000        19,000         19,000         19,000        มีวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม สํานักปลัด

ข้อแข็ง ตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ กจิการต่างๆของเทศบาล วัตถปุระสงค์ที่ต้ังไว้ เทศบาล

97 ซ้ือหวัฉีดน้ําด้ามปนื เพือ่ใช้ในกจิการต่างๆของเทศบาล ส่งเสริมการ -              50,000        50,000         50,000         50,000        มีวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม สํานักปลัด

ตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ กจิการต่างๆของเทศบาล วัตถปุระสงค์ที่ต้ังไว้ เทศบาล
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 ซ้ือผ้าใบคลุมเต้นท์ เพือ่ใช้ในกจิการต่างๆของเทศบาล ส่งเสริมการ -              -            60,000         60,000         60,000        มีวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม สํานักปลัด

ตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ กจิการต่างๆของเทศบาล วัตถปุระสงค์ที่ต้ังไว้ เทศบาล

99 กอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนน เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            165,000       165,000       165,000      ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

หลังตลาดสดเทศบาลตําบลวาริชภมูิ ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

100 ขุดลอกลําหว้ยปลาหาง เพือ่ใช้ในเกษตรกรรมและแกไ้ข มีถนน -              -            490,000       490,000       พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน กองชา่ง

ปัญหาภัยแล้ง สัญจรไปมาได้สะดวก มากขึ้นร้อยละ 80 การทําเกษตรกรรม

101 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยเทดิหล้า เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            165,000       165,000       165,000      ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

102 กอ่สร้างถนน คสล.ดงบา้นมว่ง - เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            1,120,000     1,120,000     1,120,000   ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ฝายกํานนั ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

103 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นวาริชภมู ิม.2 เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            1,792,000     1,792,000     1,792,000   ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ไปหลุมขยะและบา้นภแูฉะ ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตรซอยสร้าง เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            450,000       450,000       450,000      ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

หลวง-ถนนบา้นใต้ (บา้นครูเพญ็แข) ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

105 กอ่สร้างถนน คสล.ศูนย์ราชการ - เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            770,000       770,000       77,000        ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ฝาย สท.แดง ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

106 ขุดลอกคลองชุมชนบา้นนอ้ยจอมศรี เพือ่ใช้ในเกษตรกรรมและแกไ้ข ส่งเสริมการ -              -            450,000       450,000       450,000      พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน กองชา่ง

ปัญหาภัยแล้ง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 การทําเกษตรกรรม

107 กอ่สร้างถนน คสล.ทางลัดบา้นนาบอ่ เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            1,400,000     1,400,000     1,400,000   ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ไปบา้นพงัฮอ(ข้างโรงฆา่สัตว์) ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

108 กอ่สร้างถนน คสล.โรงฆา่สัตว์ เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            770,000       770,000       770,000      ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ศาลาบา้นนอ้ยจอมศรี ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

109 จัดซ้ือที่ดิน เพือ่ไว้ใช้ในกจิการของโรงเรียน ส่งเสริมการ -              -            -             3,500,000     3,500,000   มีพืน้ที่ในการดําเนินงานของโรงเรียนมีพืน้ที่ในการดําเนินงานของ กองการศึกษา

เทศบาลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ เพิม่มากขึ้น โรงเรียนเพิม่มากขึ้น ร.ร.เทศบาลฯ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 กอ่สร้างถนน คสล.แยกบา้นนาย เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            896,000       896,000       896,000      ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

อมรรัตน ์สัตถาผลถึงบา้นนายศุภชัย ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

เหมะธุลิน
111 กอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            500,000       500,000       500,000      ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ฝายบา้นใต้ไปจนสุดเขตเทศบาล ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

112 กอ่สร้างถนน คสล.รอบสวนสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              1,120,000   1,120,000     1,120,000     -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

หนองแบน ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

113 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตรจากบา้น เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              500,000      500,000       -             -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

นางเพญ็แข บญุรักษาจดถนนบา้นใต้ ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

114 กอ่สร้างฝายเกบ็น้ําหว้ยน้ําเค็ม เพือ่ใช้ในเกษตรกรรมและแกไ้ข ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       500,000      พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ําเพียงพอในการ กองชา่ง

ปัญหาภัยแล้ง ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ทําเกษตรกรรม

115 กอ่สร้างถนน คสล.หนองลาด - เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            3,360,000     3,360,000     3,360,000   ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ดงบา้นมว่ง ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 กอ่สร้างถนน คสล.เส้นวาริชภมู ิ เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            3,360,000     3,360,000     3,360,000   ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

หว้ยบาง ไปถึงหว้ยน้ําเค็ม ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

117 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดบา้น เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            3,360,000     3,360,000     3,360,000   ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

นอ้ยจอมศรีจนสุดเขตเทศบาล ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

118 ขุดลอกร่องระบายน้ําจากบา้นนาย เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต ส่งเสริมการ -              -            300,000       300,000       300,000      พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต กองชา่ง

วินยั ศรีนกุลูไปจดร้านต้ีดการค้า เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

119 ปรับปรุงปาุช้า เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่บริเวณปุาช้า ส่งเสริมการ -              -            450,000       450,000       450,000      มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น กองชา่ง

ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ดําเนินงานต่างๆ

120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานกังาน เพือ่ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้มี ส่งเสริมการ -              -            700,000       700,000       -            มีอาคารสํานักงานที่มีสภาพ มีอาคารสํานักงานที่มีสภาพ กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ สภาพที่ดีขึ้น ดําเนินงานต่างๆ ที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น

121 ขุดลอกหว้ยน้ําเค็มและสร้างฝาย เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            400,000       400,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินงานต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 กอ่สร้างร้ัวรอบบริเวณปาุช้า เพือ่ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจนและ ส่งเสริมการ -              -            30,000         30,000         -            พืน้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีอาณาเขตที่ชัดเจนเป็น กองชา่ง

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 ระเบีบบเรียบร้อยมากขึ้น

123 ขุดบอ่น้ําสาธารณะในบริเวณปาุช้า เพือ่ให้มีแหล่งน้ําไว้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       -            มีบ่อน้ําไว้ใช้ในบริเวณสาธารณะ มีแหล่งน้ําไว้ใช้ประโยชน์ใน กองชา่ง

ในที่สาธารณะ ดําเนินการต่างๆ ที่สาธารณะ

124 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณปาุช้า เพือ่ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจนและ ส่งเสริมการ -              -            200,000       200,000       -            พืน้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีอาณาเขตที่ชัดเจนเป็น กองชา่ง

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 ระเบีบบเรียบร้อยมากขึ้น

125 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะในเขต เพือ่ให้มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ส่งเสริมการ -              -            700,000       700,000       -            มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ประชาชนมีไฟฟูาใช้อยา่ง กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึในทุกพืน้ที่ ดําเนินการต่างๆ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่ ครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่

126 ขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพือ่ให้มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ส่งเสริมการ -              -            400,000       400,000       -            มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ประชาชนมีไฟฟูาใช้อยา่ง กองชา่ง

ตําบลวาริชภมูิ อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึในทุกพืน้ที่ ดําเนินการต่างๆ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่ ครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่

127 กอ่สร้างบอ่พกัและร่องระบายน้ํา เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต ส่งเสริมการ -              -            2,000,000     2,000,000     2,000,000   พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ถนนวาริชภมู-ิหว้ยบาง เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 ขุดลอกคลองกดุจาน เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต ส่งเสริมการ -              -            300,000       300,000       300,000      พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

129 ขุดลอกหว้ยแฮ้ เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต ส่งเสริมการ -              -            300,000       300,000       300,000      พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

130 ขุดลอกร่องระบายน้ําถนนวาริชภมู ิ- เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัในเขต ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       500,000      พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

หนองลาด เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

131 ซ่อมแซมฝายเกบ็น้ํานานายคง เพือ่ใช้ในเกษตรกรรมและแกไ้ข ส่งเสริมการ -              -            200,000       200,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ําเพียงพอในการ กองชา่ง

ปัญหาภัยแล้ง ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ทําเกษตรกรรม

132 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตรถนนบา้น เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              450,000      450,000       450,000       -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ผักตบ-หนองลาด(ริมหว้ยกดุขี้) ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

133 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตล้อมรอบหลุมขยะ เพือ่ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจนและ ส่งเสริมการ -              -            700,000       700,000       -            พืน้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีอาณาเขตที่ชัดเจนเป็น กองชา่ง

ของเทศบาลตําบลวาริชภมูิ เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 ระเบีบบเรียบร้อยมากขึ้น
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 ขุดลอกคลองหว้ยบาง เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            400,000       400,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

135 ขุดลอกคลองบริเวณหลังวัดภแูฉะ - เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            250,000       250,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

หลังร้านปิ้งไก่ การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

136 กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้าบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              200,000      200,000       200,000       -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

ศาลเจ้าปูุตา ได้อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

137 ขุดลอกคลองสาธารณะหนา้บา้น เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            300,000       300,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ยายแหวนชุมชนศูนย์ราชการ การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

138 ขุดลอกคลองส่งน้ํา คสล.รูปตัววีจาก เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            350,000       350,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ฝาย สท.แดง จดถนนบา้นหนองลาด การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

139 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพือ่มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ส่งเสริมการ -              -            300,000       300,000       -            มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้ กองชา่ง

หมู่ 1,2,16 อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึในทุกพืน้ที่ ดําเนินการต่างๆ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

140 กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ส่งเสริมการ -              -            1,200,000     1,200,000     -            มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้ กองชา่ง

หนองไผ่ อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึในทุกพืน้ที่ ดําเนินการต่างๆ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่

141 กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ส่งเสริมการ -              -            3,500,000     3,500,000     -            มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้ กองชา่ง

หนองแบน อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึในทุกพืน้ที่ ดําเนินการต่างๆ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่

142 กอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ส่งเสริมการ -              -            3,500,000     3,500,000     -            มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้ ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้ กองชา่ง

หนองหวัหมาน อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึในทุกพืน้ที่ ดําเนินการต่างๆ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่ อยา่งครอบคลุมทั่วถงึทุกพืน้ที่

143 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ให้มีสถานที่ในการจัดกจิกรรม ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       -            มีสถานที่ในการจัดกจิกรรมต่างๆ มีสถานที่ในการจัดกจิกรรมต่างๆ กองชา่ง

ชุมชนบา้นใต้ ต่างๆ ของชุมชน ดําเนินการต่างๆ ของชุมชน ของชุมชน

144 ขุดลอกหนองหวัหมาน เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

145 ปรับปรุง/ปรับภมูทิศันบ์ริเวณบอ่น้ํา เพือ่ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นและ ส่งเสริมการ -              -            100,000       100,000       -            พืน้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นและ กองชา่ง

สร้างหลวง เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

95
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 กอ่สร้างถนน คสล.รอบสระหลวง เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            500,000       500,000       -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

บา้นนอ้ยจอมศรี อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

147 ปรับปรุงร่องระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            400,000       400,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ถนนมาลาอทุศิถึงซอยกํานนั 1 การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

148 ปรับปรุงร่องระบายน้ํายกพื้นให้ เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            320,000       320,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

สูงขึ้นในซอยกํานนั 2 การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

149 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตรจากบา้น เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            500,000       500,000       -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

น.ส.วราภรณ์ แกว้คําแสนจนสุดเขต อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ
150 กอ่สร้างร่องระบายน้ําจากถนนทางไป เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            400,000       400,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

หนองลาดไปทางไปบา้นผักตบ(ปาุช้า) การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

151 ขุดลอกหนองกกเชือกและปรับปรุง เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัและเร่ง ส่งเสริมการ -              -            500,000       500,000       -            พืน้ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ภมูทิศัน์ การระบายน้ําให้ดีขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตรเส้น เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา มีถนน -              -            500,000       500,000       -            ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองชา่ง

วาริชภมูิ-พงัฮอไปถนนหลังวัดบา้น อยา่งสะดวกมากขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สัญจรไปมาเพิม่มากขึ้น

นอ้ยจอมศรี
153 ขุดลอกและปรับปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นและ ส่งเสริมการ -              1,200,000   1,200,000     -             -            พืน้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นและ กองชา่ง

หนองแบนเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

154 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน ส่งเสริมการ -              3,000,000   -             -             -            สามารถดําเนินโครงการได้อยา่ง เป็นการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน กองชา่ง

วโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ดําเนินการต่างๆ ต่อเนื่องตรงตามวัตถปุระสงค์ที่ต้ังไว้ วโรกาสมหามงคลพระราชพิธี

ราชาภิเษก บรมราชาภิเษก

รวม 154 โครงการ รวม 34,917,000  25,701,000 65,654,000  61,204,000  40,001,000 
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระเบยีบจราจรภายในเขต เพือ่ให้มีความปลอดภัยใน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

เทศบาล การสัญจรไป-มาของผู้ใช้ ดําเนินการต่างๆ ประโยชน์จากโครงการ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

รถใช้ถนนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 ไป-มา

2 รณรงค์"ขับขี่ปลอดภยัเปดิไฟใส่ เพือ่รณรงค์ให้ประชาชน ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

หมวกกนันอ๊ก" มีความปลอดภัยในชีวิต ดําเนินการต่างๆ ประโยชน์จากโครงการ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

และทรัพยสิ์น ร้อยละ 80 ไป-มา

3 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรในเขต เพือ่ให้มีความปลอดภัยใน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

เทศบาล การสัญจรไป-มาของผู้ใช้ ดําเนินการต่างๆ ประโยชน์จากโครงการ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

รถใช้ถนนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 ไป-มา

4 กอ่สร้างปาูยจราจรบริเวณส่ีแยก เพือ่การสัญจรไป-มาของ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองชา่ง

อําเภอวาริชภมูิ ประชาชนสะดวกมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 สะดวกมากขึ้น

5 กระจกนนูลดอบุติัเหตุตามทางร่วม เพือ่การสัญจรไป-มาของ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนพึงพอใจ มีการเกดิอบุัติเหตุลด กองชา่ง

ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 น้อยลง
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กระจกนนูลดอบุติัเหตุตามทางร่วม เพือ่การสัญจรไป-มาของ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนพึงพอใจ มีการเกดิอบุัติเหตุลด กองชา่ง

ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 น้อยลง

7 บริหารจัดการน้ําเพื่อปอูงกนัน้ํา เพือ่เพิม่ช่องทางการ ส่งเสริมการ 1,000,000     1,000,000   1,000,000     1,000,000     1,000,000   ประชาชนพึงพอใจ ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน กองชา่ง

ทว่มภายในเขตเทศบาล ระบายน้ําให้เป็นไปอยา่ง ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

8 กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณริม เพือ่ความปลอดภัยของ ส่งเสริมการ 200,000       150,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

หว้ยปลาหาง ประชาชนที่ผ่านไป-มา ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 ปลอดภัยเพิม่มากขึ้น

9 จัดทําเคร่ืองหมายชะลอความเร็ว เพือ่ลดอบุัติเหตุที่เกดิขึ้น ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ประชาชนพึงพอใจ อบุัติเหตุลดน้อยลง กองชา่ง

รถบริเวณถนนหนองลาด-ถนน ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80

วาริชถวายหนา้บา้นนายวีรพงษ ์วารี
10 รณรงค์ปอูงกนัการแพร่ระบาด เพือ่ปูองกนัการแพร่ระบาด ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ปัญหายาเสพติดลด ชุมชนเขม้แขง็,ไม่มีการ สํานักปลัด

ของยาเสพติด ของยาเสพติดในชุมชน ดําเนินการต่างๆ ลงร้อยละ 80 แพร่ระบาดของยาเสพติด เทศบาล
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ต้านยาเสพติดประสานพลัง เพือ่ปูองกนัและ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ปัญหายาเสพติดลด ชุมชนมีความเขม้แขง็ สํานักปลัด

แผ่นดิน ปราบปรามยาเสพติด ดําเนินการต่างๆ ลงร้อยละ 80 ห่างไกลยาเสพติดและ เทศบาล

มีภูมิคุ้มกนัที่ดี

12 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ เพือ่ร่วมมือกบัหน่วยงาน ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ไม่มีผู้เสพ/ผู้ค้า ไม่มีผู้เสพ/ผู้ค้า สํานักปลัด

ราชการในการค้นหาผู้เสพ ดําเนินการต่างๆ ยาเสพติด ยาเสพติดในพืน้ที่ เทศบาล

ผู้ค้า

13 ฝึกซ้อมแผนอบุติัภยั/อคัคีภยั เพือ่เป็นการเตรียมความ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        พนักงาน/ลูกจ้างมี พนักงาน/ลูกจ้างมีความ สํานักปลัด

พร้อมให้กบัพนักงาน/ลูกจ้าง ดําเนินการต่างๆ ความรู้เพิม่มากขึ้น รู้ความเขา้ใจ และมีทักษะ เทศบาล

และบูรณาการร่วมกบั ในการปฏิบัติงาน ในการปูองกนัอคัคีภัย

หน่วยงานราชการ เอกชน เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 และภัยต่างๆ

และประชาชนในการเตรียม

ความพร้อมด้านการปูองกนั

อคัคีภัยและภัยต่างๆ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการ เพือ่เป็นการเตรียมความ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        พนักงาน/ลูกจ้างมี พนักงาน/ลูกจ้างมีความ สํานักปลัด

ปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้กบัพนักงาน/ลูกจ้าง ดําเนินการต่างๆ ความรู้เพิม่มากขึ้น รู้ความเขา้ใจ และมีทักษะ เทศบาล

ในการปฏิบัติงาน ในการปูองกนัและ

เพิม่มากขึ้น บรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละ 80

15 ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        พนักงาน/ลูกจ้างมี พนักงาน/ลูกจ้างมีความ สํานักปลัด

อคัคีภยั ความเขา้ใจในการ ดําเนินการต่างๆ ความรู้เพิม่มากขึ้น รู้ความเขา้ใจ และมีทักษะ เทศบาล

ปูองกนัอคัคีภัย ในการปฏิบัติงาน ในการปูองกนัอคัคีภัย

เพิม่มากขึ้น

ร้อยละ 80

16 ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ความ สํานักปลัด

อคัคีภยั ความเขา้ใจในการปูองกนั ดําเนินการต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกบั เขา้ใจในการปูองกนั เทศบาล

อคัคีภัย อคัคีภัยเพิม่มากขึ้น อคัคีภัย
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 จัดระเบยีบจราจรเพื่อส่งเสริมการ เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

เดินและใช้จักรยานในชีวิต ร่างกายที่แขง็แรงสมบูรณ์ ดําเนินการต่างๆ มีเดินและใช้จักรยาน ร่างกายที่แขง็แรง เทศบาล

ประจําวัน เพิม่มากขึ้น

18 จัดทําแนวปอูงกนัไฟในเขต เพือ่ปูองกนัไฟลุกลามไหม้ ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ ลดความสูญเสียที่อาจเกดิ สํานักปลัด

เทศบาล บ้านเรือนของประชาชน ดําเนินการต่างๆ บ้านเรือนประชาชน ขึ้นในชีวิตและทรัพยสิ์น เทศบาล

19 ติดต้ังมสิเตอร์เตือนภยัและการ เพือ่ให้ประชาชนมี ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        การเตือนภัยลดลง ประชาชนได้รับการช่วย สํานักปลัด

การเตรียมการปอูงกนัและ ส่วนร่วมในการปูองกนัภัย ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 90 เหลืออยา่งทันท่วงที เทศบาล

บรรเทาสาธารณภยั
20 ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน เพือ่ปูองกนัและ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        อบุัติเหตุทางถนน ลดการเกดิอบุัติเหตุและ สํานักปลัด

ลดอบุัติเหตุทางถนน ดําเนินการต่างๆ ลดลงร้อยละ 80 ลดความสูญเสียในชีวิต เทศบาล

และทรัพยสิ์นของประชาชน
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 จัดทําปาูยจราจร/ตีเส้นจราจร เพือ่ให้ประชาชนมีวินัย ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ประชาชนปฏิบัติ ประชาชนปฏิบัติตามกฎ สํานักปลัด

ภายในเขตเทศบาล ด้านการจราจรและปฏิบัติ ดําเนินการต่างๆ ตามกฎจราจรเพิม่ จราจรและมีวินัยด้าน เทศบาล

ได้ถกูต้องตามกฎจราจร มากขึ้นร้อยละ 80 การจราจร

22 ติดต้ังกล้องวงจรปดิในเขต เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ และทรัพยสิ์นของประชาชน ดําเนินการต่างๆ ปลอดภัยในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพยสิ์น เทศบาล

ทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น เพิม่มากขึ้น

ร้อยละ 80

23 ติดต้ังกระจกเลนส์นนูในเขต เพือ่ปูองกนัการเกดิ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      อบุัติเหตุลดลง สามารถปูองกนัการเกดิ สํานักปลัด

เทศบาล อบุัติเหตุในเขตเทศบาล ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 อบุัติเหตุในเขตเทศบาล เทศบาล

24 ติดต้ังถังเคมดัีบเพลิงประจําชุมชน เพือ่ปูองกนัอคัคีภัย ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ร้อยละ 80 ของ ชุมชนมีถงัเคมีดับเพลิง สํานักปลัด

เบือ้งต้น ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ ในการปูองกนัอคัคีภัย เทศบาล

ปลอดภัยในชีวิตและ เบือ้งต้น

ทรัพยสิ์น
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เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 กอ่สร้างหอ้งปฏบิติัการและสถานี เพือ่ให้การปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมการ -              500,000      -             -             -            การปฏิบัติงานด้าน การปฏิบัติงานด้านการ

ดับเพลิง การปูองกนัและบรรเทา ดําเนินการต่างๆ การปูองกนัและ ปูองกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเป็นไปอยา่งมี บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยเป็นไปอยา่ง สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเพิม่ มีประสิทธิภาพ เทศบาล

มากขึ้นร้อยละ 80

26 กอ่สร้างทา่ดูดน้ําดับเพลิง เพือ่ให้สามารถดูดน้ํา ส่งเสริมการ -              100,000      -             -             -            การปฏิบัติงานด้าน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ สํานักปลัด

ดับเพลิงได้รวดเร็วทันต่อ ดําเนินการต่างๆ การปูองกนัและ ภัยได้ทันท่วงทีและทัน เทศบาล

สถานการณ์และลดความ บรรเทาสาธารณภัย ต่อเหตุการณ์ และลด

สูญเสียในชีวิตและทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพิม่ ความเสียหายในชีวิตและ

สินของผู้ประสบภัย มากขึ้นร้อยละ 80 ทรัพยสิ์นของผู้ประสบภัย
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 กอ่สร้างปอูมยามหนา้เทศบาล เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการ 50,000         -            -             -             -            มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

และทรัพยสิ์นของทาง ดําเนินการต่างๆ ชีวิตและทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นของทาง เทศบาล

ราชการและผู้มาติดต่อ เพิม่มากขึ้นร้อยละ ราชการและผู้มาติดต่อ

80 เพิม่มากขึ้น

28 เตรียมการปอูงกนัและแกไ้ข เพือ่เตรียมความพร้อมใน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 80 ของผู้ สามารถปูองกนัและแกไ้ข

ปญัหาด้านสาธารณภยั การปูองกนัและแกไ้ข ดําเนินการต่างๆ ประสบภัยได้รับ ปัญหาด้านสาธารณภัย

ปัญหาด้านสาธารณภัย ความช่วยเหลือ ได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ

29 อดุหนนุงบประมาณด้านการ เพือ่อดุหนุนส่วนราชการ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับเงิน สํานักปลัด

จราจรใหก้บัส่วนราชการและ รัฐวิสาหกจิเอกชนชุมชน ดําเนินการต่างๆ ที่ได้รับเงินอดุหนุน อดุหนุนใช้จ่ายเงินได้ เทศบาล

ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจ อยา่งคุ้มค่า

30 ฝึกอบรมทบทวนความรู้ด้านการ เพือ่เป็นการฝึกอบรมทบทวน ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ สํานักปลัด

ปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั ความรู้ด้านการปูองกนัและ ดําเนินการต่างๆ ประสบการณ์เพิม่มากขึ้น เพิม่มากขึ้น เทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 80
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เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 จัดระเบยีบจราจรบริเวณตลาดสด เพือ่ใหการจจาจรไปมามีความ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนมีความพึงพอใจ การสัญจรไปมามีความสะดวก สํานักปลัด

สะดวกรวดเร็ว ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 มากขึ้น เทศบาล

32 ถนนสีขาว เพือ่ให้ถนนสะอาดเป็นระเบียบ ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ประชาชนมีความพึงพอใจ ถนนสะอาดมีความเป็นระเบียบ สํานักปลัด

ดําเนินการต่างๆ ร้อยละ 80 เรียบร้อยมากขึ้น เทศบาล

33 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่ให้การทํางานมี ส่งเสริมการ 35,000         35,000        35,000         35,000         35,000        การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ สํานักปลัด

อปพร. ประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 เพิม่มากขึ้น เทศบาล

34 ฝึกซ้อมแผนอบุติัภยั/อคัคีภยั เพือ่เป็นการฝึกซ้อมแผนอบุัติภัย ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์ สํานักปลัด

อคัคีภัยให้แกบุ่คลากรที่เกี่ยวขอ้ง ดําเนินการต่างๆ ประสบการณ์เพิม่มากขึ้น เพิม่มากขึ้น เทศบาล

ร้อยละ 80

35 จัดซ้ือตู้เซิฟเวอร์กล้องวงจรปดิ เพือ่ลดอตัราการเกดิไฟฟูาลัดวงจร ส่งเสริมการ -              -            15,000         15,000         -            ลดอตัราการเกดิไฟฟูาลัดวงจร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สํานักปลัด

ดําเนินการต่างๆ สะดวกต่อการตรวจสอบ เทศบาล

36 ปอูงกนัและลดความเส่ียงเด็กจมน้ํา เพือ่ปูองกนัเด็กกลุ่มเส่ียงเสียชีวิต ส่งเสริมการ -              -            35,000         35,000         -            ร้อยละ 80 ไม่มีเด็กอายตํุ่ากว่า ลดปัญหาเด็กอายตํุ่ากว่า 15 ปี สํานักปลัด

จากการจมน้ํา ดําเนินการต่างๆ 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ํา เสียชีวิตจากการจมน้ํา เทศบาล
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพฒันาและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การปอูงกนัอคัคีภยั เพือ่ปูองกนัการสูญเสียชีวิตและ ส่งเสริมการ -              -            35,000         35,000         -            มีความรู้และเขา้ใจหลักการปูองกนั บุคลากรและนักเรียนทุกคนมี สํานักปลัด

ในสถานศึกษา ทรัพยสิ์นของทางราชการรวมทั้ง ดําเนินการต่างๆ และระงับอคัคีภัยตามาตรฐานสากล ความปลอดภัยจากอบุัติภัย เทศบาล

ลดกระทบจากการเกดิอคัคีภัย และเป็นไปตามกฎหมาย ต่างๆ ที่เกดิขึ้น

38 ฝึกอบรมอาสาสมคัรตํารวจบา้นใน เพือ่สร้างความเขม้แขง็ ช่วยลดปัญหา ส่งเสริมการ -              -            30,000         30,000         30,000        ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ลดปัญหายาเสพติดและ สํานักปลัดเทศบาล

พื้นที่เทศบาลตําบลวาริชภมูิ ยาเสพติดและอาชญากรรม ดําเนินการต่างๆ ปูองกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน อาชญากรรมในชุมชน สภ.วาริชภูมิ

รวม 38 โครงการ รวม 2,055,000    2,555,000  2,020,000   2,020,000   1,935,000  
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างบา้นพกัพนกังาน เพือ่ให้มีบ้านพักสําหรับ ส่งเสริมการ -              -            500,000       -             -            บุคลากรพึงพอใจ มีบ้านพักสําหรับ กองชา่ง

พนักงานเทศบาล ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 พนักงานเทศบาล

2 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความรู้เกี่ยว กองชา่ง

กฎหมายต่างๆของกองช่าง เกี่ยวกบักฎหมายต่างๆ ดําเนินการต่างๆ ความรู้ความเขา้ใจ กบักฎหมายต่างๆของ

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80 กองช่าง

3 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณสํานกังาน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      บุคลากรพึงพอใจ ภูมิทัศน์สํานักงานสวย กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ บริเวณสํานักงานให้สวยงาม ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 งามมากขึ้น

4 เพิ่มบคุลากรในการจัดเกบ็ขยะ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      ร้อยละ 100 ของ การจัดเกบ็ขยะมี กองสาธารณสุข

ในการเกบ็ขยะ ดําเนินการต่างๆ บุคลากรในการเกบ็ ประสิทธิภาพเพิม่ และส่ิงแวดล้อม

5 จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็น ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      การปฏิบัติงานมี การดําเนินงานของ กองชา่ง

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ดําเนินการต่างๆ ประสิทธิภาพ เทศบาลเป็นไปอยา่ง

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพ
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณสํานกังาน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      บุคลากรพึงพอใจ ภูมิทัศน์สํานักงานสวย กองชา่ง

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ บริเวณสํานักงานให้สวยงาม ดําเนินการต่างๆ มากขึ้นร้อยละ 80 งามมากขึ้น

7 จัดซ้ือรถไถ(รถแทก็เตอร์)เพื่อใช้ เพือ่ไว้ใช้ในกจิการของ ส่งเสริมการ -              600,000      -             -             -            มีประสิทธิภาพใน มีรถไถ(รถแท็กเตอร์) กองชา่ง

ในกจิการของเทศบาล เทศบาล ดําเนินการต่างๆ การทํางานเพิม่ขึ้น ไว้ใช้ในกจิการของเทศบาล

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพือ่เป็นวัสดุอปุกรณ์สําหรับ ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีวัสดุอปุกรณ์สําหรับใช้ สํานักปลัด

ใช้งานในกจิการต่างๆของ ดําเนินการต่างๆ พร้อมใช้งานร้อยละ ในงานกจิกรรมต่างๆ เทศบาล

เทศบาล 80 ของเทศบาล

9 อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เพือ่ให้พนักงาน/ลูกจ้าง ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล สํานักปลัด

พนกังานเทศบาล/ลูกจ้าง เทศบาลมีความรู้ด้าน ดําเนินการต่างๆ พนักงาน/ลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เทศบาล

คุณธรรมจริยธรรมและ ของเทศบาลมี และศีลธรรม

ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม

และศีลธรรม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่ให้มีเคร่ืองแต่งกายที่ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      มีเคร่ืองแต่งกาย มีเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะ สํานักปลัด

เหมาะสมในการ ดําเนินการต่างๆ พร้อมใช้งานร้อยละ สมในการปฏิบัติงาน เทศบาล

ปฏิบัติงาน 80

11 จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เพือ่ให้การดําเนินงานเป็น ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      การทํางานมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานของเทศบาล ทุกส่วน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

12 ฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวน อปพร. เพือ่ให้สมาชิก อปพร.มี ส่งเสริมการ 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      จํานวนสมาชิก สมาชิก อปพร.มีความรู้ สํานักปลัด

ความรู้ความเขา้ใจในทักษะ ดําเนินการต่างๆ อปพร.เพิม่มากขึ้น ความเขา้ใจในบทบาท เทศบาล

และความสามารถในการ ร้อยละ 2 ของจํานวน ภารกจิงาน อปพร.เพิม่

ปูองกนัและบรรเทา ประชากรในพืน้ที่ มากขึ้น

สาธารณภัย

13 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ.รักษา เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความรู้เพิม่ สํานักปลัด

ความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ กฎระเบียบการรักษาความ ดําเนินการต่างๆ ความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ มากขึ้น เทศบาล

เรียบร้อยของบา้นเมอืง พ.ศ.2535 สะอาดและความเป็นระเบียบ 80 หลังจากอบรม

110

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดซ้ือรถกู้ชีพ/กู้ภยั เพือ่ให้การปฏิบัติงานกู้ชีพ ส่งเสริมการ -              1,500,000   -             -             -            ร้อยละ 80 ของ การปฏิบัติงานกู้ชีพ/ สํานักปลัด

กู้ภัยเป็นไปอยา่งมี ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ กู้ภัยเป็นไปอยา่งมี เทศบาล

ประสิทธิภาพ พึงพอใจจากการ ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานกู้ชีพ/

กู้ภัย

15 อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ความ สํานักปลัด

เกี่ยวกบังานทะเบยีนราษฎร ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขั้น ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ เขา้ใจเกี่ยวกบัการติดต่อ เทศบาล

ตอนการติดต่อขอรับ 80 ขอรับบบริการงานทะเบียน

บริการงานทะเบียนราษฎร ราษฎรเพิม่มากขึ้น

16 บริการประชาชนด้านข้อมลู เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับขอ้มูล สํานักปลัด

ข่าวสาร ขอ้มูลขา่วสารของ ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ ขา่วสารของเทศบาล เทศบาล

เทศบาล พึงพอใจในการให้ รวดเร็วทันเหตุการณ์

บริการของเทศบาล

111

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ปรับขยายเวลาการใหบ้ริการ เพือ่ให้ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับบริการ สํานักปลัด

ประชาชน บริการที่สะดวก รวดเร็ว ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ ที่สะดวก รวดเร็ว เทศบาล

และทั่วถงึ พึงพอใจในการให้ และทั่วถงึ

บริการของเทศบาล

18 จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เพือ่ให้การบริหารงานของ ส่งเสริมการ 7,000,000     7,000,000   7,000,000     7,000,000     7,000,000   การทํางานมี การบริหารงานของ สํานักปลัด

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ เทศบาลเป็นไปอยา่งมี ดําเนินการต่างๆ ประสิทธิภาพเพิม่ เทศบาลเป็นไปอยา่งมี เทศบาล

ประสิทธิภาพ มากขึ้นร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ

19 ปรับปรุงสถานที่ทํางานนา่อยู่ เพือ่ให้เป็นสถานที่ทํางาน ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ สถานที่ทํางานมีความ สํานักปลัด

นา่ทํางาน มีความเป็นระเบียบเรียบ ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาล

ร้อยสะอาดสวยงามและ พึงพอใจในการให้ สะอาดสวยงามและสร้าง

สร้างความประทับใจให้ บริการของเทศบาล ความประทับใจให้กบั

กบัประชาชนผู้มาติดต่อ ผู้มาติดต่อราชการ

ราชการ

112

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 จัดซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ อปุกรณ์ เพือ่ให้มีวัสดุครุภัณฑ์ ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      การปฏิบัติงานของ การทํางานเป็นไปอยา่งมี สํานักปลัด

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ประจําส่วน อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดําเนินการต่างๆ เทศบาลมีประสิทธิ ประสิทธิภาพ เทศบาล

ราชการ ที่เพียงพอและเหมาะสม ภาพมากขึ้นร้อยละ

ในการปฏิบัติงาน 80

21 ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ เพือ่บํารุงรักษาทรัพยสิ์น ส่งเสริมการ 150,000       150,000      150,000       150,000       150,000      ร้อยละ 80 ของ การทํางานเป็นไปอยา่งมี สํานักปลัด

ใช้ในการปฏบิติังาน ของทางราชการให้สามารถ ดําเนินการต่างๆ ครุภัณฑ์อปุกรณ์ ประสิทธิภาพ เทศบาล

ใช้งานได้ตามปกติและ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ต่างๆใช้งานได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ

22 จัดทําปาูยประชาสัมพนัธ์ เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับทราบ สํานักปลัด

กจิการและงานต่างๆของ ดําเนินการต่างๆ ประชาชนได้รับ ขอ้มูลขา่วสารจากปูาย เทศบาล

เทศบาล ขอ้มูลขา่วประชา ประชาสัมพันธ์ของ

สัมพันธ์ของเทศบาล เทศบาล

113

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากร เพือ่เพิม่พูนความรู้ให้แก่ ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 80 ของ บุคลากรในหน่วยงานมี สํานักปลัด

บุคลากรในหน่วยงาน ดําเนินการต่างๆ ผู้เขา้ร่วมโครงการ ความรู้ความสามารถใน เทศบาล

ได้รับความรู้เพิม่ การปฏิบัติงานเพิม่มาก

มากขึ้น ขึ้น

24 รับโอนข้าราชการ/พนกังาน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ ส่งเสริมการ 140,000       -            140,000       -             -            ร้อยละ 80 ของ พนักงานส่วนท้องถิ่น สํานักปลัด

ส่วนทอ้งถิ่น ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดําเนินการต่างๆ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทํางานได้อยา่งมี เทศบาล

และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานตามกรอบอตัรากําลัง เพิม่มากขึ้น

25 เพิ่มอตัรากําลังบคุลากรฝุายต่างๆ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ ส่งเสริมการ 318,000       318,000      318,000       318,000       318,000      ร้อยละ 80 ของ พนักงานส่วนท้องถิ่น สํานักปลัด

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดําเนินการต่างๆ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทํางานได้อยา่งมี เทศบาล

และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานตามกรอบอตัรากําลัง เพิม่มากขึ้น

114

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ฝึกอบรมทศันศึกษาดูงานของ เพือ่นําความรู้และประสบ ส่งเสริมการ 250,000       250,000      250,000       250,000       250,000      ร้อยละ 80 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ สํานักปลัด

พนกังาน/ลูกจ้างและประชาชน การณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนา ดําเนินการต่างๆ ผู้เขา้ร่วมโครงการ นําความรู้และประสบการณ์ เทศบาล

ท้องถิ่นของตนเอง ได้รับความรู้และ นํากลับมาพัฒนาท้องถิ่น และทุกกอง

ประสบการณ์เพิม่ขึ้น ของตนเองได้

27 จัดทําวารสาร เอกสาร แผ่นพบั เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและหน่วยงาน กองวชิาการ

เผยแพร่กจิการของเทศบาล ขา่วสารกจิกรรมต่างๆ ดําเนินการต่างๆ ประชาชน ใกล้เคียงได้รับทราบ และแผนงาน

ของเทศบาล และหน่วยงาน ขอ้มูลขา่วสารและกจิกรรม

ใกล้เคียงได้รับทราบ กจิกรรมต่างๆของเทศบาล

กจิกรรมต่างๆของ

เทศบาล

115

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ปรับปรุงประสิทธิภาพของส่ือ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับทราบ กองวชิาการ

กระจายเสียง ทราบขอ้มูลขา่วสารของ ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ ขอ้มูลขา่วสารที่ถกูต้อง และแผนงาน

เทศบาล พึงพอใจจากระบบ ชัดเจนรวดเร็วทันเหตุ

กระจายเสียงของ การณ์จากระบบกระจาย

เทศบาล เสียงของเทศบาล

29 บริการอนิเตอร์เนต็ฟรีในเขต บริการอนิเตอร์เน็ตฟรี ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ประชาชนมีความ ขา่วสารที่เป็นประโยชน์ กองวชิาการ

เทศบาลตําบลวาริชภมูิ อยา่งครอบคลุมและทั่วถงึ ดําเนินการต่างๆ พึงพอใจในการให้ อยา่งรวดเร็วครอบคลุม และแผนงาน

บริการอนิเตอร์เน็ต ทุกพืน้ที่

30 ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพือ่ให้การเกบ็ภาษีเป็นไป ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        สามารถจัดเกบ็ภาษี การเกบ็ภาษีมี กองคลัง

ทรัพย์สิน อยา่งมีประสิทธิภาพ ดําเนินการต่างๆ ได้อยา่งทั่วถงึเพิม่ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มากขึ้นร้อยละ 80

116

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 จูงใจผู้เสียภาษหีรือสร้างจิตสํานกึ เพือ่ให้การเกบ็ภาษีเป็นไป ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        สามารถจัดเกบ็ภาษี การเกบ็ภาษีมี กองคลัง

ในการชําระภาษี อยา่งมีประสิทธิภาพ ดําเนินการต่างๆ ได้อยา่งทั่วถงึเพิม่ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มากขึ้นร้อยละ 80

32 ปรับปรุงกระบวนการทํางานลด เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ร้อยละ 80 ของผู้ ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏบิติั ความสะดวก รวดเร็วและ ดําเนินการต่างๆ มาใช้บริการของ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เทศบาล

ราชการ ตอบสนองความต้องการ เทศบาลมีความพึง

ของประชาชน พอใจเพิม่มากขึ้น

33 จ่ายเงินอดุหนนุ เพือ่อดุหนุนส่วนราชการ ส่งเสริมการ 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000      ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับเงิน สํานักปลัด

รัฐวิสาหกจิเอกชนชุมชน ดําเนินการต่างๆ ที่ได้รับเงินอดุหนุน อดุหนุนใช้จ่ายเงินได้ เทศบาล

และหน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจ อยา่งคุ้มค่า

34 ค่าพฒันาครูและบคุลากรทางการ เพือ่พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมการ 6,000           6,000         6,000          6,000          6,000         ร้อยละ 80 ของครู ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และ กองการศึกษา

ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการต่างๆ ที่ได้รับการอบรม มีศักยภาพในการทํางาน ศพด.

มีความรู้เพิม่มากขึ้น เพิม่มากขึ้น
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ประชุมผู้ปกครอง เพือ่ให้ผู้ปกครองสามารถ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของ ผู้ปกครองสามารถดูแล กองการศึกษา

ดูแลเด็กได้อยา่งถกูวิธี ดําเนินการต่างๆ ผู้ปกครองเขา้ร่วม เด็กได้อยา่งถกูวิธี ศพด.

ประชุม

36 วันเด็กแหง่ชาติ เพือ่ให้เด็กเยาวชนได้ร่วม ส่งเสริมการ 60,000         60,000        60,000         60,000         60,000        ร้อยละ 80 ของ เด็กเยาวชนเขา้ร่วม กองการศึกษา

กจิกรรมงานวันเด็ก ดําเนินการต่างๆ เด็กที่เขา้ร่วมงาน กจิกรรมด้วยความ

แห่งชาติ มีความพึงพอใจ สนุกสนาน

37 พฒันาเรียนรู้สู่อาเซียน เพือ่เตรียมความพร้อมเพิม่ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษา ครูนักเรียน กองการศึกษา

ศักยภาพในการเตรียม ดําเนินการต่างๆ ประชาชนที่มาใช้ มีความพร้อมกา้วสู่ ศพด.

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน บริการมีความพึงพอใจ ประชาคมอาเซียน

38 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว เพือ่ให้สถานศึกษามีวัสดุ ส่งเสริมการ 15,000         10,000        10,000         10,000         10,000        การทํางานมีประ มีวัสดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ กองการศึกษา

งานบ้านงานครัวไว้ใช้ ดําเนินการต่างๆ สิทธิภาพเพิม่มากขึ้น ที่เพียงพอและได้มาตรฐาน ศพด.

อยา่งพร้อมเพรียง ร้อยละ 80 
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ประเมนิครู บคุลากรและนเิทศ เพือ่ประเมินศักยภาพการ ส่งเสริมการ 1,000           1,000         1,000          1,000          1,000         ร้อยละ 80 ของครู ครูและบุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา

ภายใน ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ดําเนินการต่างๆ ผู้สอนมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ ศพด.

มากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

40 พฒันาฝึกอบรมครูและบคุลากร เพือ่ให้ครูและบุคลากรได้ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของครู ครูและบุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา

ทางการศึกษา รับการพัฒนาหาความรู้ ดําเนินการต่างๆ ผู้สอนมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ ศพด.

และประสบการณ์ที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

41 ทศันศึกษดูงาน เพือ่ให้นักเรียนได้ศึกษา ส่งเสริมการ 5,000           10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของเด็ก นักเรียนได้รับความรู้ ร.ร.เทศบาล

สภาพจริงของแหล่งเรียนรู้ ดําเนินการต่างๆ ที่มาร่วมงานมีความ จากประสบการณ์จริง วาริชภูมิ

พึงพอใจ
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 แข่งขันทางวิชาการศึกษาทั้งใน เพือ่ให้นักเรียนได้ร่วมการ ส่งเสริมการ 5,000           10,000        10,000         10,000         10,000        ผ่านการประเมินใน นักเรียนชนะเลิศการ ร.ร.เทศบาล

และนอกสถานศึกษา แขง่ขนัวิชาการเพือ่เขา้รับ ดําเนินการต่างๆ ระดับร้อยละ 80ขึ้นไป แขง่ขนัและเกดิการ วาริชภูมิ

การประเมินคุณภาพตนเอง แขง่ขนัและเกดิการ

และสถานศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ต่างสถานศึกษา

43 พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ เพือ่ให้ครูได้พัฒนาการ ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         ผ่านการประเมิน ครูมีประสิทธิภาพที่ดีใน ร.ร.เทศบาล

ภายในสถานศึกษา ประกนัคุณภาพการศึกษา ดําเนินการต่างๆ การประกนัคุณภาพ การทํางานและปฏิบัติ วาริชภูมิ

ของสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา งานได้ตามเปูาหมาย

44 จัดทําแผนพฒันาของสถานศึกษา เพือ่ให้ครูและบุคลากร ส่งเสริมการ 5,000           5,000         5,000          5,000          5,000         สามารถปฏิบัติได้ สถานศึกษาสามารถ ร.ร.เทศบาล

ทางการศึกษาได้จัดทํา ดําเนินการต่างๆ ตามแผนพัฒนาของ พัฒนาให้บรรลุตามแผน วาริชภูมิ

แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาได้ถงึ การศึกษา

ของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ที่



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 นเิทศภายในโรงเรียน เพือ่ให้ครูได้พัฒนาระบบ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ผ่านการประเมิน ครูมีการพัฒนารูปแบบ ร.ร.เทศบาล

การเรียนการสอน ดําเนินการต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน การเรียนการสอนให้มี วาริชภูมิ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

46 อบรมพฒันาครูและบคุลากรทาง เพือ่ส่งครูเขา้อบรมเพิม่ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของครู ครูมีความรู้ความสามารถ ร.ร.เทศบาล

การศึกษา ความรู้และทักษะทาง ดําเนินการต่างๆ มีความรู้และทักษะ เพิม่ศักยภาพในการ วาริชภูมิ

วิชาการต่างๆ เพิม่มากขึ้น ทํางานให้มีประสิทธิภาพ

47 ทศันศึกษาดูงานของครูและ เพือ่ให้ครูและบุคลากรทาง ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของครู ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร.ร.เทศบาล

บคุลากรทางการศึกษา การศึกษาได้แลกเปล่ียน ดําเนินการต่างๆ มีความรู้และทักษะ ประสบการณ์เพิม่ วาริชภูมิ

เรียนรู้กบัสถานศึกษาอื่น เพิม่มากขึ้น ศักยภาพในการทํางาน

48 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ส่งเสริมให้ครูได้มี ส่งเสริมการ 2,000           2,000         2,000          2,000          2,000         คณะครูมีคุณธรรม ครูมีคุณธรรมและ ร.ร.เทศบาล

สําหรับครูและบคุลากรทางการ คุณธรรมจริยธรรม ดําเนินการต่างๆ จริยธรรมเพิม่มาก จริยธรรมเพิม่มากขึ้น วาริชภูมิ

ศึกษา ขึ้นร้อยละ 80
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โครงการ วัตถปุระสงค์
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว เพือ่จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        ร้อยละ 80 ของวัสดุ มีวัสดุอปุกรณ์พร้อมใช้ ร.ร.เทศบาล

งานครัว ดําเนินการต่างๆ งานบ้านงานครัว งานอยา่งเพียงพอ วาริชภูมิ

พร้อมใช้งาน

50 ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน เพือ่พบปะแลกเปล่ียนขอ้ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 80 ของผู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร.ร.เทศบาล

เสนอแนะในการจัด ดําเนินการต่างๆ ปกครองนักเรียนมี ในการจัดการเรียนการ วาริชภูมิ

กจิกรรมการเรียนการสอน ความเขา้ใจในการ สอนระหว่างโรงเรียน

จัดการเรียน และผู้ปกครอง

การสอนมากขึ้น

51 จัดซ้ือครุภณัฑ์สํานกังาน เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       10,000        มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน ร.ร.เทศบาล

ดําเนินการต่างๆ วาริชภูมิ

52 จัดซ้ือรถยนต์ เพือ่จัดซ้ือรถยนต์ ส่งเสริมการ 600,000       -            -             -             -            มีรถยนต์ไว้ใช้งาน มีรถยนต์ไว้ใช้ในกจิการ ทุกหน่วยงาน

ดําเนินการต่างๆ

122
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเทศบญัญัติ เพือ่ให้เทศบาลมีแนวทางใน ส่งเสริมการ 15,000         15,000        15,000         15,000         15,000        การจัดทํางบประมาณมี มีการจัดทําเทศบัญญัติและ กองวชิาการ

งบประมาณ รายจ่ายประจําปแีละ การจัดทํางบประมาณที่ ดําเนินการต่างๆ ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น อื่นๆได้ถกูต้องเหมาะสม และแผนงาน

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ถกูต้องเหมาะสม ร้อยละ 80

54 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่ให้การทํางานมี ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความ ทุกหน่วยงาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สามารถเพิม่มากขึ้น

55 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพือ่ให้การทํางานมี ส่งเสริมการ 200,000       200,000      200,000       200,000       200,000      การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความ ทุกหน่วยงาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สามารถเพิม่มากขึ้น

56 ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพือ่ให้เกดิการจัดเกบ็ภาษีที่ ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความ กองคลัง

ทรัพย์สิน ถกูต้องและครอบคลุม ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สามารถเพิม่มากขึ้น

57 ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ เพือ่ให้การทํางานมี ส่งเสริมการ 100,000       100,000      100,000       100,000       100,000      การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความ สํานักปลัด

ค่าสินไหมทดแทน ประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สามารถเพิม่มากขึ้น เทศบาล
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพฒันาองค์กรและบคุลากร

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 อบรมเพิ่มทกัษะความรู้ด้านการ เพือ่ให้การทํางานมี ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความ สํานักปลัด

เขียนหนงัสือราชการและหนงัสือ ประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินการต่างๆ เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 สามารถเพิม่มากขึ้น เทศบาล

ตอบโต้เพื่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรใหม้ปีระสิทธิภาพ
ของพนกังานเทศบาล/ลูกจ้าง

ต่าง ๆ ของเทศบาลตําบล

รวม 58 โครงการ รวม 11,517,000  12,882,000 11,422,000  10,782,000  10,692,000 วาริชภูมิ
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.4 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาการเมอืงการปกครอง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําแผนพฒันาเทศบาล เพือ่จัดทําแผนยทุธศาสตร์ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        มีการนําโครงการ มีแนวทางในการพัฒนา กองวชิาการ

การพัฒนา แผนพัฒนา3ปี ดําเนินการต่างๆ จากการประชาคม เทศบาลตําบลวาริชภูมิ และแผนงาน

แผนการดําเนินงาน มาบรรจุไว้ในแผน ที่มาจากการมีส่วนร่วม

พัฒนาเพิม่มากขึ้น ของประชาชนและชุมชน

ร้อยละ 60

2 รณรงค์ปอูงกนัปญัหาการทจุริต เพือ่ปูองกนัและปลูกจิต ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 60 ของคน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กองวชิาการ

คอรัปชั่น สํานึกในการทุจริตคอรัปชั่น ดําเนินการต่างๆ ที่เขา้ร่วมโครงการ ในการทํางานลดน้อยลง และแผนงาน

ในการทํางาน ร่วมกนัปูองกนัปัญหา

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก ส่งเสริมการ -              -            400,000       400,000       400,000      การเลือกต้ังเป็นไปด้วย ผลการเลือกต้ังเป็นเอกฉนัท์ สํานักปลัด

ต้ังของเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการต่างๆ ความเรียบร้อย เทศบาล

4 จัดงานพระราชพธิี,งานรัฐพธิีต่างๆ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ส่งเสริมการ -              200,000      200,000       200,000       200,000      การจัดงานเป็นไปด้วยความ การจัดงานเป็นไปด้วยความ กองการศึกษา

ที่ได้รับมอบหมายหรือมส่ีวนเกี่ยวข้อง งานพระราชพิธี,งานรัฐพิธีต่างๆ ดําเนินการต่างๆ เรียบร้อยตามวัตถปุระสงค์ เรียบร้อยตามวัตถปุระสงค์
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วัตถปุระสงค์
(KPI)

ที่ โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและที่ผ่านมา

จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.4 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาการเมอืงการปกครอง

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 รับเสด็จฯ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน ส่งเสริมการ 50,000         50,000        50,000         50,000         50,000        การดําเนินงานตามโครงการ การจัดกจิกรรมเป็นไปด้วย กองการศึกษา

การตามโครงการรับเสด็จฯ ดําเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความเรียบร้อยและ

และกจิกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง บรรลุตามวัตถปุระสงค์ สมพระเกยีรติ

รวม 5 โครงการ รวม 90,000     290,000   690,000   690,000   690,000   
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.6 แผนงานเสริมสร้างความรู้รักสามคัคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชน เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ส่งเสริมการ 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000        ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับทราบ สํานักปลัด

ร่วมฟงัการประชุมสภา ทราบเกี่ยวกบัการประชุม ดําเนินการต่างๆ ประชาชนได้รับ ขอ้มูลขา่วสารจากการ เทศบาล

สภา ทราบขอ้มูลจาก ประชุมสภาเทศบาล

การประชุมสภา

2 เทศบาลพบประชาชน เพือ่สร้างความเขา้ใจ ส่งเสริมการ 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเขา้ใจระบบ สํานักปลัด

อนัดีระหว่างเทศบาลและ ดําเนินการต่างๆ ประชาชนมีความ การทํางานของเทศบาล เทศบาล

ประชาชน พึงพอใจในการให้ เพิม่มากขึ้น

บริการของเทศบาล

3 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ร้อยละ 80 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการ สํานักปลัด

เลือกต้ังและประชาธิปไตย ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ ดําเนินการต่างๆ ผู้เขา้ร่วมโครงการ มีความรู้เพิม่มากขึ้น เทศบาล

เลือกต้ังและประชาธิปไตย ได้รับความรู้เพิม่ขึ้น
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(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
 - ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.6 แผนงานเสริมสร้างความรู้รักสามคัคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ประชาคมเมอืงในการจัดทําแผน เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการ 20,000         20,000        20,000         20,000         20,000        ประชาชนได้เขา้มา การจัดทําแผนพัฒนา กองวชิาการ

ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันา ของประชาชนในการจัด ดําเนินการต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด ประชาชนมีส่วนร่วมและ และแผนงาน

สามปแีละอื่นๆ ทําแผนพัฒนาของเทศบาล ทําแผนพัฒนาเพิม่ ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้น

รวม 4 โครงการ รวม 80,000     80,000    80,000     80,000     80,000    
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จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

(KPI)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภมู ิ อําเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินอุดหนุนเอกชน เพื่ออนุรักษป์ระเพณี อนุรักษ์ 50,000   50,000      50,000   50,000   50,000   ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา

โครงการประเพณีบญุบั้งไฟ ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ประเพณี กิจกรรมร้อยละ 80 ประเพณีทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ และ
ทอ้งถิ่นให้ มีความพงึพอใจ สืบไป กรรมการชุมชน
คงอยู่สืบไป ในเขตเทศบาล

2 เงินอุดหนุนเอกชน เพื่ออนุรักษป์ระเพณี อนุรักษ์ประเพณี 25,000   25,000      25,000   25,000   25,000   ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
โครงการประเพณีแหเ่ทยีน ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ใหค้งอยู่สืบไป กิจกรรมร้อยละ 80 ประเพณีทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ และ
พรรษา มีความพงึพอใจ สืบไป กรรมการชุมชน

รวม 75,000   75,000     75,000   75,000   75,000   ในเขตเทศบาล
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เทศบาลต าบลวาริชภมูิ  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพฒันาจัดระบบการศึกษาใหท้ั่วถึง

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินอุดหนุนส าหรับ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้ เด็กนักเรียน 184,000  184,000    184,000  184,000  184,000  ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได้รับประทาน กองการศึกษา

สนับสนุนอาหารกลางวนั รับประทานอาหาร ได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้ อาหารที่สะอาด ปลอดภยั และ
กลางวนัอย่างเพยีงพอ อาหาร รับประทานอาหาร อย่างเพยีงพอ โรงเรียนวาริชภมูิ

กลางวนั อย่างเพยีงพอ พทิยาคาร
อย่างเพยีงพอ

รวม 184,000 184,000   184,000 184,000 184,000 
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แบบ ผ.02/1

เทศบาลต าบลวาริชภมูิ  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เทศบาลต าบลวาริชภมูิ  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
(KPI) จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการใหบ้ริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อใหก้ารด าเนินของ การด าเนิน 105,000  105,000    105,000  105,000  105,000  ร้อยละ 80 ของ อาสาสมัครสาธารณสุข กอง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อสม.มีประสิทธภิาพ งานของ อสม. อสม.สามารถ มีผลการด าเนินงานมี สาธารณสุข
ของอาสาสมัครสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพ ด าเนินงานได้อย่าง ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น และ
ในชุมชน มากขึ้น มีประสิทธภิาพ ส่ิงแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น และ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข

รวม 105,000 105,000   105,000 105,000 105,000 
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.ยุทธศาสตร์ร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เทศบาลต าบลวาริชภมูิ  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
(KPI)



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็ เพื่อใหป้ระชาชนได้ ประชาชนได้ 300,000  300,000    300,000  300,000  300,000  ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ รับบริการระบบ รับบริการที่ดี ประชาชนมีไฟฟา้ ระบสาธารณูปโภคอย่าง และการไฟฟา้
(ขยายเขตไฟฟา้) สาธารณูปโภคที่ ในทกุด้าน ใช้ภายในครัวเรือน ครอบคลุมและทั่วถึงใน ส่วนภมูิภาค

ครอบคลุมในทกุพื้นที่ ทกุพื้นที่
2 เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็ เพื่อใหป้ระชาชนได้ ประชาชนได้ 300,000  300,000    300,000  300,000  300,000  ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ รับบริการระบบ รับบริการที่ดี ประชาชนมีประปา ระบสาธารณูปโภคอย่าง และการประปา
(ขยายเขตประปา) สาธารณูปโภคที่ ในทกุด้าน ใช้ภายในครัวเรือน ครอบคลุมและทั่วถึงใน ส่วนภมูิภาค

ครอบคลุมในทกุพื้นที่ ทกุพื้นที่
รวม 600,000 600,000   600,000 600,000 600,000 
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 5,500.00       5,500.00     5,500.00     5,500.00     5,500.00     ทุกหนว่ยงาน
(โต๊ะท างานระดับ 3-6) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00       7,900.00     7,900.00     7,900.00     7,900.00     ทุกหนว่ยงาน

(ตู้เหล็กขนาด 4 ล้ินชัก) งานของเทศบาล
ต าบลวาริชภมูิ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 5,500.00       5,500.00     5,500.00     5,500.00     5,500.00     ทุกหนว่ยงาน
(ตู้เหล็กขนาด 2 บาน) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00      12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   ทุกหนว่ยงาน

(เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
หรือแบบฉีดหมึก) ต าบลวาริชภมูิ

รวม 30,900.00     30,900.00  30,900.00  30,900.00  30,900.00  
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 22,000.00      22,000.00   22,000.00   22,000.00   22,000.00   ทุกหนว่ยงาน
(กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,700.00       7,700.00     7,700.00     7,700.00     7,700.00     ทุกหนว่ยงาน

(เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
Multifunction) ต าบลวาริชภมูิ

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 19,000.00      19,000.00   19,000.00   19,000.00   19,000.00   ทุกหนว่ยงาน
(เคร่ืองตัดหญ้า งานของเทศบาล
แบบข้อแข็ง)

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00       5,000.00     5,000.00     5,000.00     5,000.00     ทุกหนว่ยงาน
(เคร่ืองอ่านบตัร งานของเทศบาล
เอนกประสงค์)

รวม 53,700.00     53,700.00  53,700.00  53,700.00  53,700.00  
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00      15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   ส านกัปลัด
(ตู้เซิฟเวอร์ งานของเทศบาล เทศบาล

กล้องวงจรปดิ) ต าบลวาริชภมูิ
10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 15,600.00      15,600.00   15,600.00   15,600.00   15,600.00   ส านกัปลัด

(กล้องวงจรปดิ) งานของเทศบาล เทศบาล
ต าบลวาริชภมูิ

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,000.00       7,000.00     7,000.00     7,000.00     7,000.00     ส านกัปลัด
(เก้าอี้ผู้บริหาร) งานของเทศบาล เทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 13,500.00      13,500.00   13,500.00   13,500.00   13,500.00   ส านกัปลัด

(เคร่ือง DVR) งานของเทศบาล เทศบาล
ต าบลวาริชภมูิ

รวม 51,100.00     51,100.00  51,100.00  51,100.00  51,100.00  
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งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00       5,000.00     5,000.00     5,000.00     5,000.00     ส านกัปลัด
(ตู้เก็บเอกสาร งานของเทศบาล เทศบาล
ขนาด 20 ช่อง) ต าบลวาริชภมูิ

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ -               -            12,900.00   12,900.00   12,900.00   ส านกัปลัด
(เคร่ืองส ารองไฟ) งานของเทศบาล เทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ -               -            10,000.00   10,000.00   10,000.00   ส านกัปลัด

(เคร่ืองพิมพ์เอกสาร) งานของเทศบาล เทศบาล
ต าบลวาริชภมูิ

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 18,000.00      18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00   ส านกัปลัด
(ไมโครโฟน) และวิทยุ งานของเทศบาล เทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
รวม 23,000.00     23,000.00  45,900.00  45,900.00  45,900.00  
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 9,000.00       9,000.00     9,000.00     9,000.00     9,000.00     ส านกัปลัด
สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล
(ชุดดับเพลิง) ต าบลวาริชภมูิ

18 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 16,500.00      16,500.00   16,500.00   16,500.00   16,500.00   ส านกัปลัด
สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล

(สายดูดน้ าดับเพลิง) ต าบลวาริชภมูิ
19 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 95,000.00      95,000.00   95,000.00   95,000.00   95,000.00   ส านกัปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล
(สายส่งน้ าดับเพลิง) ต าบลวาริชภมูิ

20 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 50,000.00      50,000.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00   ส านกัปลัด
สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล

(หวัฉีดน้ าด้ามปนื) ต าบลวาริชภมูิ
รวม 170,500.00      170,500.00   170,500.00   170,500.00   170,500.00   

141

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 90,000.00      90,000.00   90,000.00   90,000.00   90,000.00   กองวิชาการ
(ระบบกระจายข่าว) และวิทยุ งานของเทศบาล และแผนงาน

ต าบลวาริชภมูิ
22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 90,000.00      90,000.00   90,000.00   90,000.00   90,000.00   กองวิชาการ

(เคร่ืองถ่ายเอกสาร) งานของเทศบาล และแผนงาน
ต าบลวาริชภมูิ

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 11,000.00      11,000.00   11,000.00   11,000.00   11,000.00   กองคลัง
(ตู้เก็บเอกสาร งานของเทศบาล
ขนาด 2 บาน) ต าบลวาริชภมูิ

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00       7,900.00     7,900.00     7,900.00     7,900.00     กองคลัง
(ตู้เหล็กขนาด 4 ล้ินชัก) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
รวม 198,900.00      198,900.00   198,900.00   198,900.00   198,900.00   
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00       5,000.00     5,000.00     5,000.00     5,000.00     กองคลัง
(โต๊ะท างาน งานของเทศบาล
ระดับ 3-6) ต าบลวาริชภมูิ

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 18,000.00      18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00   กองคลัง
(เคร่ืองโทรสาร) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 22,000.00      22,000.00   22,000.00   22,000.00   22,000.00   กองคลัง

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ต าบลวาริชภมูิ

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00       7,900.00     7,900.00     7,900.00     7,900.00     กองคลัง
(เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล

Multifunction) ต าบลวาริชภมูิ
รวม 52,900.00     52,900.00  52,900.00  52,900.00  52,900.00  
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 4,300.00       4,300.00     4,300.00     4,300.00     4,300.00     กองคลัง
(เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล

Multifunction) ต าบลวาริชภมูิ
30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 40,200.00      40,200.00   40,200.00   40,200.00   40,200.00   กองคลัง

(เคร่ืองปรับอากาศ งานของเทศบาล
แบบแยกส่วน) ต าบลวาริชภมูิ

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,000.00       7,000.00     7,000.00     7,000.00     7,000.00     กองคลัง
(ตู้เก็บเอกสาร งานของเทศบาล
ขนาด 20 ช่อง) ต าบลวาริชภมูิ

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00       5,000.00     5,000.00     5,000.00     5,000.00     กองคลัง
(ตู้บานเล่ือนกระจก) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
รวม 56,500.00     56,500.00  56,500.00  56,500.00  56,500.00  

144

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 8,000.00       8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     กองคลัง
(ตู้ล้อคเกอร์ 18 ช่อง) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
34 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 60,000.00      60,000.00   60,000.00   60,000.00   60,000.00   กองการศึกษา

(ผ้าใบคลุมเต้นท์) งานบา้นงานครัว งานของเทศบาล
35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 9,000.00       9,000.00     9,000.00     9,000.00     9,000.00     กองการศึกษา

(กล้องดิจิตอล) โฆษณาและ งานของเทศบาล
เผยแพร่ ต าบลวาริชภมูิ

36 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 16,000.00      16,000.00   16,000.00   16,000.00   16,000.00   กองการศึกษา
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
37 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00      12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   กองการศึกษา

(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ชนดิ LED สี) ต าบลวาริชภมูิ

รวม 105,000.00      105,000.00   105,000.00   105,000.00   105,000.00   
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00       7,900.00     7,900.00     7,900.00     7,900.00     กองการศึกษา
(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ชนดิ LED ขาวด า) ต าบลวาริชภมูิ

39 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 19,000.00      19,000.00   19,000.00   19,000.00   19,000.00   กองการศึกษา
(เคร่ืองตัดหญ้า) งานบา้นงานครัว งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
40 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 4,000.00       4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     กองการศึกษา

(พัดลมเพดาน) คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ต าบลวาริชภมูิ

41 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 40,000.00      40,000.00   40,000.00   40,000.00   40,000.00   กองการศึกษา
(เก้าอี้นกัเรียน) คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภมูิ
42 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 6,000.00       6,000.00     6,000.00     6,000.00     6,000.00     โรงเรียนเทศบาล

(โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี)้ งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
รวม 76,900.00     76,900.00  76,900.00  76,900.00  76,900.00  
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 30,000.00      30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(ชุดรับแขก) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
44 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 8,500.00       8,500.00     8,500.00     8,500.00     8,500.00     โรงเรียนเทศบาล

(โต๊ะหมูบ่ชูา) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

45 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 33,000.00      33,000.00   33,000.00   33,000.00   33,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองมัลติมีเดีย งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

โปรเจคเตอร์) เทศบาลวาริชภมูิ
46 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00      15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   โรงเรียนเทศบาล

(โพเดียม) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

47 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 135,000.00       135,000.00    135,000.00    135,000.00    135,000.00    โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

รวม 221,500.00      221,500.00   221,500.00   221,500.00   221,500.00   
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 14,000.00      14,000.00   14,000.00   14,000.00   14,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองกรองน้ า) งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
49 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00      15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองท าน้ าเย็น) งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

50 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 27,500.00      27,500.00   27,500.00   27,500.00   27,500.00   โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองก าเนดิ งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

ไฟฟ้าขนาด 3 วัตต์) เทศบาลวาริชภมูิ
51 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 18,000.00      18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00   โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองโทรสาร) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

52 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 19,600.00      19,600.00   19,600.00   19,600.00   19,600.00   โรงเรียนเทศบาล
(ถังน้ าไฟเบอร์กลาส งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) รวม 94,100.00     94,100.00  94,100.00  94,100.00  94,100.00  
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 100,000.00       100,000.00    100,000.00    100,000.00    100,000.00    โรงเรียนเทศบาล
(เวทีส าเร็จรูป) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
54 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 22,000.00      22,000.00   22,000.00   22,000.00   22,000.00   โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

55 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 4,300.00       4,300.00     4,300.00     4,300.00     4,300.00     โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองพิมพ์เอกสาร) คอมพิวเตอร์ งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
56 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 27,000.00      27,000.00   27,000.00   27,000.00   27,000.00   โรงเรียนเทศบาล

(โทรทัศน ์LED TV) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

57 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 13,000.00      13,000.00   13,000.00   13,000.00   13,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองดูดฝุ่น) งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

รวม 166,300.00      166,300.00   166,300.00   166,300.00   166,300.00   
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บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 20,000.00      20,000.00   20,000.00   20,000.00   20,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(เก้าอี้ประชุม) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
59 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00      12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   โรงเรียนเทศบาล

(พัดลมแบบต้ังพื้น) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
เทศบาลวาริชภมูิ

60 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00      15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(ปัม๊น้ า) งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
61 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 150,240.00       150,240.00    150,240.00    150,240.00    150,240.00    โรงเรียนเทศบาล

(ค่าผ้าม่านพร้อม งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ
ติดต้ัง) เทศบาลวาริชภมูิ

62 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 200,000.00       200,000.00    200,000.00    200,000.00    200,000.00    โรงเรียนเทศบาล
(เคร่ืองปรับอากาศ) งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

รวม 397,240.00      397,240.00   397,240.00   397,240.00   397,240.00   
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 50,000.00      50,000.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00   โรงเรียนเทศบาล
(ค่าผ้าม่าน) งานบา้นงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภมูิ

เทศบาลวาริชภมูิ
64 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 14,000.00      14,000.00   14,000.00   14,000.00   14,000.00   กองสาธารณสุข

(ถังน้ าแบบ งานของเทศบาล และส่ิงแวดล้อม
พลาสติก) ต าบลวาริชภมูิ

65 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00      12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   กองช่าง
(ปัม๊น้ าบาดาล) งานบา้นงานครัว งานของเทศบาล

รวม 76,000.00     76,000.00  76,000.00  76,000.00  76,000.00  
รวมทั้งสิน้ 1,774,540.00    1,774,540.00 1,797,440.00 1,797,440.00 1,797,440.00 

151แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลวาริชภมู ิ อ าเภอวาริชภมู ิ จังหวัดสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รับผิดชอบหลัก



หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เคหะและชุมชน กองช่าง
พอเพียง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง
2 การพัฒนาการค้า การลงทุน บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา

และการท่องเทีย่ว การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้าง บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดเทศบาล

ศักยภาพในการแข่งขัน บริหารงานทัว่ไป กองคลัง
บริหารงานทัว่ไป กองวิชาการและแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา

สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา
เคหะและชุมชน กองช่าง

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา

ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
และยั่งยืน การเกษตร กองช่าง

การพาณิชย์ กองคลัง
5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลัก บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ส านักปลัดเทศบาล

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง งานบริหารทัว่ไป กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารทัว่ไป กองคลัง

การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล
การศึกษา กองการศึกษา

สาธารณสุข กองสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา
เคหะและชุมชน กองช่าง

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

การเกษตร กองช่าง
การพาณิชย์ กองคลัง

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ดา้น 11 แผนงาน 1 ส านัก 5 กอง
17

ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



 


