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(ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
----------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
สานักงานเทศบาลตาบลวาริชภูมิ เลขที่ 179 หมู่ 2 บ้านวาริชภูมิ ถนนวาริชภูมิ พังโคน อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลวาริชภูมิตั้งอยู่ในเขตอาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 70 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 647 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลาห้วยปลาหาง
ไหลผ่านเทศบาล
อาณาเขต
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลาห้วยกุดขี้ บริเวณพิกัด UE 549147
ทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่กึ่งกลางลาห้วยกุดขี้ บริเวณพิกัด UE 549147 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินไป
ทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 อยู่กึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณพิกัด UE 550149 ระยะทางประมาณ
100 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบไปตามถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบลปลาโหลกับบ้าน
น้อยจอมศรี หมู่ 16 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ 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 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบลปลาโหลกับ
บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 16 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวั ดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศตะวันออกจนถึง
หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด UE 558138 ระยะทางประมาณ 100 เมตร
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบลปลาโหลกับบ้าน
น้อยจอมศรี หมู่ 16 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่
บนถนนสายวาริชภูมิ – นาบ่อ บริเวณพิกัด UE 562132 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบลปลาโหลกับ
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 7 อยู่บริเวณร่องน้าสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด UE
568126 ระยะทางประมาณ 250 เมตร
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จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางแนวร่องน้าสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลตาบลปลาโหลกับเทศบาลตาบลวาริชภูมิ ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด UE
566126 ระยะทางประมาณ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอ
วาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนตาบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณฝายน้าล้นห้วยปลาหาง
บริเวณพิกัด UE 566122 ระยะทางประมาณ 650 เมตร
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบไปกึ่งกลางลาห้วยปลาหาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบลวาริชภูมิ
กับองค์การบริหารส่วนตาบลวาริชภูมิ ไปทางทิศออก จนถึงหลักเขตที่ 10 บริเวณพิกัด UE 570120 ระยะทาง
ประมาณ 220 เมตร
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง เขตระหว่างเทศบาลตาบลวาริชภูมิ
อาเภอวาริ ช ภูมิกับ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวาริช ภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 11 บริเวณกึ่งกลาง
หนองแบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 บริเวณพิกัด UE 569119 ระยะทางประมาณ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลาห้วยหนองแบน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบล
วาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนตาบลวาริชภูมิไปถึงสะพานชลประทานหนองแบนและเส้นเลียบตัดผ่านหนอง
แบนไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด UE 567115 ระยะทางประมาณ 400 เมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนคันคูหนองแบน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ
หมู่ 2 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณพิกัด UE 567113 ระยะทางประมาณ 250 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2
ตาบลวาริ ชภูมิ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 14 บริเวณพิกัด UE 564109 ระยะทางประมาณ 450 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2
ตาบลวาริ ชภูมิ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึ งหลักเขตที่ 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 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินถึงร่องระบายน้าสาธารณประโยชน์และเป็นเส้นเลียบไป
ตามกึ่งกลางร่องน้าสาธารณประโยชน์ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 17 บริเวณพิกัด UE 567104 ระยะทาง
ประมาณ 450 เมตร
จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2
ตาบลวาริ ชภูมิ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 18 บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังสายบ้านกุ ดพร้าว – ภูแฉะ
บริเวณพิกัด UE 563088 ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร
จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ 19 บริเวณ
พิกัด UE 563088 ระยะทางประมาณ 450 เมตร

งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลวาริชภูมิ

3
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 ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง เขตระหว่างเทศบาลตาบลวาริชภูมิกับ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวาริ ช ภู มิ ไปทางทิ ศ เหนื อ จนถึ ง หลั ก เขตที่ 21 บริ เ วณบ้ า นกึ่ ง กลางร่ อ งน้ า
สาธารณประโยชน์ ข้างวัดปุาสุขุมวารี บริเวณพิกัด UE 560108 ระยะทางประมาณ 350 เมตร
จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวร่องน้าสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 227 บริเวณท่อลอดลาห้วยบางไปทางทิศ
ใต้ จนถึงหลักเขตที่ 22 บริเวณพิกัด UE 558106 ระยะทางประมาณ 100 เมตร
จากหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลาห้วยบางและเป็นส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินทางนา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 จนถึงถนนลูกรังสายบ้านวาริชภูมิ – บ้านห้วยบาง
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 23 บริเวณพิกัด UE 548108 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 23 เป็นเส้นเลียบตามไปกึ่งกลางถนนลูกรัง สายบ้านวาริชภูมิ – บ้านห้วยบาง ไปทางทิศใต้
จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 จนถึงหลักเขตที่ 24 บริเวณพิกัด UE 548106 ระยะทางประมาณ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 24 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 กับบ้าน
ห้วยบาง หมู่ 4 ไปทางทิศตะวันตกผ่านถนนลูกรังตัดกับห้วยปลาหาง จนถึงหลักเขตที่ 25 บริเวณพิกัด UE
532108 ระยะทางประมาณ 1,250 เมตร
จากหลักเขตที่ 25 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 กับบ้าน
ห้วยบาง หมู่ 4 ไปทางทิศเหนือบริเวณห้วยปลาหาง จนถึงหลักเขตที่ 26 บริเวณพิกัด UE 523109 ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 26 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลาห้วยปลาหาง 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 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลาห้วยแล้ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตาบล
หนองลาด กับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 29 บริเวณถนนสายวาริชภูมิ – หนองลาด
บริเวณพิกัด UE 531121 ระยะทางประมาณ 2,300 เมตร
จากหลักเขตที่ 29 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายวาริชภูมิ – หนองลาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 กับเทศบาลตาบลหนองลาดไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 30 บริเวณพิกัด UE
539121 ระยะทางประมาณ 800 เมตร
จากหลักเขตที่ 30 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลาห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1
กับเทศบาลตาบลปลาโหล ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 31 ตัดผ่านบล็อกคอนเวิร์ส ถนนสายวาริชภูมิ –
ผักตบ บริเวณพิกัด UE 548131 ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร
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จากหลักเขตที่ 31 เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลาห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านน้อยจอมศรี
หมู่ 16 ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ กับเทศบาลตาบลปลาโหล 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 เมื่อมีฝนตกทาให้เกิดการกัด
กร่ อนผิ ว ดิ น สู ง โดยเฉพาะบริ เวณที่ว่ างเปล่ า เป็น เหตุ ใ ห้ ดิ นถู ก น้าที่ ซึม ลงไปซะล้ า งอาหารและสิ่ ง ที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพืชลงไปยังส่วนลึกพ้นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงลาต้นได้ การปรับปรุงดินทาได้ค่อนข้าง
ลาบาก เพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบารุงรักษา
ดินอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย การใช้ที่ดินในพื้นที่ถือครองทาการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นารองลงมาได้แก่พื้นที่ที่อยู่
อาศัย ที่เหลือเป็นการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ และที่รกร้างว่างเปล่า
แหล่งน้าที่สาคัญของอาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้าฝนแล้วยังได้แก่
น้าท่า ซึ่งประกอบด้วย แหล่งน้าธรรมชาติหลายสาย อันมีต้นน้าอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลาน้าที่สาคัญ
ได้แก่
- ลาน้ายาม เป็นลาน้าขนาดเล็ก ต้นน้าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอาเภอ
วาริชภูมิ ไหลผ่านอาเภอส่องดาว อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอวานรนิวาส อาเภอพรรณานิคม และไหลลง
แม่น้าสงครามที่ อาเภออากาศอานวย
- ลาห้วยปลาหาง เป็นลาน้าขนาดเล็ก มีต้นน้าในพื้นที่อาเภอวาริชภูมิ ผ่าน
อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอพังโคน แล้วไหลบรรจบลาน้าอูนที่อาเภอพังโคน
- หนองแบน หนองน้าสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นโครงการ
พระราชดาริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้าในการอุปโภคบริโภค
สภาพพื้นที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับทา
การเกษตรมีลาห้วยปลาหางไหลผ่าน
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ แบ่งการปกครองเป็น 7 ชุมชน คือ
1. ชุมชนวัดเหนือ 2. ชุมชนศูนย์ราชการ 3. ชุมชนกลาง 4. ชุมชนบ้านใต้
5. ชุมชนปุาแก 6. ชุมชนวัดปุา
7. ชุมชนบ้านน้อยจอมศรี
2.2 การเลือกตั้ง
ขณะนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด จะต้องทาหน้าที่รักษาการเพื่อดูแลประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป จนกว่ารัฐบาลจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง จากการใช้มาตรา 44 หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง
3.ประชากร
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เทศบาลตาบลวาริชภูมิ มีประชากรจานวน 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
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ประชากร

รวม

หลังคา
เรือน

ชาย

หญิง

บ้านวาริชภูมิ

931

986

1,917

822

2

บ้านวาริชภูมิ

292

298

590

244

16

บ้านน้อยจอมศรี

182

177

359

186

1,405

1,461

2,866

1,252

รวม

หมายเหตุ

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร สังกัด
สานักงานพื้นที่เขตการศึกษาสกลนคร เขต 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลวาริชภูมิ โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิและโรงเรียนปารวรรณศึกษา
4.2 สาธารณสุข
- มีสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง
- มีสถานบริการทางสาธารณสุขของเอกชน ( คลินิก ) จานวน 3 แห่ง สถานบริการทาง
สาธารณสุขของเทศบาล ให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป
- มีตลาดเทศบาล 1 แห่ง
- มีโรงฆ่าสัตว์
1 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ มีเวรยามท้องถิ่น และมีสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ 1 แห่ง ดูแล
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
4.4 ยาเสพติด มีสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ 1 แห่ง ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน
4.5 การสังคมสงเคราะห์ - มีสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง - มีสถานบริการทาง
สาธารณสุขของเอกชน ( คลินิก ) จานวน 3 แห่ง สถานบริการทางสาธารณสุขของเทศบาล ให้บริการกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้า , ทางราง ฯลฯ)
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- การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัด ประกอบไปด้วย
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข
227
ถนน รพช. สายวาริชภูมิ – ม่วงไข่
หมายเลข
สน 1027
ถนน รพช. สายวาริชภูมิ – ดอนเขือง
หมายเลข
สน 3008
ถนนเชื่อมหมู่บ้านอื่นๆ
2
สาย
5.2 การไฟฟ้า มีบริการไฟฟูาสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่
5.3 การประปา มีบริการประปาส่วนภูมิภาคอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่
5.4 โทรศัพท์ ประชาชนใช้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ทาการไปรษณีย์ไว้บริการ
ประชาชน จานวน 1 แห่ง
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร เทศบาลต าบลวาริ ช ภู มิ ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า น
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง
6.2 การประมง เทศบาลต าบลวาริ ช ภู มิ ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า น
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง
6.3 การปศุ สั ต ว์ เทศบาลต าบลวาริ ช ภู มิ ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า น
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง
6.4 การบริการ
การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ สภาพการค้าส่วนใหญ่ มีลักษณะการค้าปลีกและ
ส่งผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีธนาคารพาณิชย์ จานวน 2 แห่ง สถานีบริการน้ามัน จานวน
2 แห่ง แหล่งการพาณิชย์จะตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้าง ถนนศรีทัณฑกิจ ถนนผดุงวารีย์ ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน
จากัด ธนาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด รวม 113 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ มี 2 แห่งคือ ศาลเจ้าปูุ
มเหสักข์ และสวนสาธารณะหนองแบน
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ สภาพการค้าส่วนใหญ่ มีลักษณะการค้าปลีกและ
ส่งผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีธนาคารพาณิชย์ จานวน 2 แห่ง สถานีบริการน้ามัน จานวน
2 แห่ง แหล่งการพาณิชย์จะตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้าง ถนนศรีทัณฑกิจ ถนนผดุงวารีย์ ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน
จากัด ธนาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด รวม 113 แห่ง
6.7 แรงงาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานทั่วไป มีงานประเพณีที่จัดเป็นประจา คือ
- เดือนมกราคม
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
- เดือนกุมภาพันธ์
ทาบุญเดือนสาม
- เดือนมีนาคม
งานบุญบั้งไฟ
- เดือนเมษายน
งานภูไทราลึก
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- เดือนกรกฎาคม
งานแห่เทียนเข้าพรรษา
- เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง
- เดือนธันวาคม
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ เป็นชาวภูไทกระป๋อง มีพื้นเพเดิมอยู่ที่
เมืองน้าน้อยอ้อยหนูในดินแดนสิบสองจุไทย และอพยพมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองกระป๋องใกล้ดินแดนญวน ต่อมา
อพยพเข้ามาประเทศไทย และมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านบริเวณ “บ้านหนองหอย” ตั้งเป็นเมืองวาริชภูมิ ซึ่งมี
วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีภาษาพูดเป็นของตนเอง งานประเพณีที่สาคัญคือ งานภูไท
ราลึก จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีในวันที่ 6 เมษายน
ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่ แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทางานที่มี
ความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทางานได้หลายอาชีพเช่น ทานา ทาไร่ ค้าวัว ค้าควาย นากองเกวียนบรรทุกสินค้าไป
ขายต่างถิ่นเรียกว่า “นายฮ้อย” เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่ พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
เข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยดี วัฒนธรรมประเพณี
เผ่าภูไทมีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นหลายประเภท เช่น การแต่งทานองดนตรีเรียกว่า ลายเพลงของภูไทมีบ้านแบบ
ภูไทคือมีปุองเอี้ยมเป็นช่องลม การแต่งกายของชาวภูไทนิยมสวมสร้อยคอ สร้อยข้อมือข้อเท้าทาด้วยโลหะเงิน
เกล้าผมเป็นมวยสูงตั้งตรง ในสมัยโบราณใช้ผ้ามนหรือแพรมน ทาเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ม้วนผูกมวยผม
ราภูไทเป็นการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวภูไทที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลาช้ านาน
จากบรรพบุ รุ ษของชาวภูไ ท เป็ น การแสดงออกซึ่งความสามั คคีแ ละเพื่อความสนุก สนานในงานเทศกาล
ท่าราภูไทสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตประจาวันของชาวภูไท
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตะกร้าหวายลายขิต , ผ้าย้อมสีธรรมชาติ , น้าหมากเม่า
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า สภาพพื้นที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับทา
การเกษตร มีลาห้วยปลาหางไหลผ่าน
8.2 ป่าไม้ สภาพพื้นที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับ
ทาการเกษตร มีลาห้วยปลาหางไหลผ่าน
8.3 ภูเขา สภาพพื้นที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับ
ทาการเกษตร มีลาห้วยปลาหางไหลผ่าน
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งน้าที่สาคัญของ
อาเภอวาริช ภูมิ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้าฝนแล้ วยังได้แก่ น้าท่า ซึ่งประกอบด้วย แหล่งน้าธรรมชาติ
หลายสาย อันมีต้นน้าอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลาน้าที่สาคัญ ได้แก่
- ลาน้ายาม เป็นลาน้าขนาดเล็ก ต้นน้าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอาเภอวาริชภูมิ ไหลผ่าน
อาเภอส่องดาว อาเภอสว่างแดนดิ น อาเภอวานรนิวาส อาเภอพรรณานิคม และไหลลงแม่น้าสงครามที่
อาเภออากาศอานวย
- ลาห้วยปลาหาง เป็นลาน้าขนาดเล็ก มีต้นน้าในพื้นที่อาเภอวาริชภูมิ ผ่านอาเภอสว่างแดนดิน
อาเภอพังโคน แล้วไหลบรรจบลาน้าอูนที่อาเภอพังโคน
- หนองแบน หนองน้าสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้าในการอุปโภคบริโภค

งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลวาริชภูมิ

8

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ “ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ดังนี้
ความมั่นคง
1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
2. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
3. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
4. ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
ความมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง
ความยั่งยืน
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และสมดุล
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ
2. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์ “วาริชภูมิเมืองน่าอยู่ สู่การคมนาคมดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
นาการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประชากรมีอาชีพ”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย งานการตลาดและงานโรงฆ่าสัตว์

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
1.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
2.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน
5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
3.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

2.3 เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน
4. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่สืบไป
5. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
6. ประชาชนมีการศึกษา
7. บริหารจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
8. การคมนาคมดี น้าไหล ไฟสะดวก
9. ภูมิทัศน์สวยงามมากขึ้น
10. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
11. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2.4 ตัวชี้วัด
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1. ประชาชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่
2. ตลาดสดเทศบาลตาบลวาริชภูมิมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบ
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีขึ้น
8. มีสวนสาธารณะที่สวยงามสะอาดตา
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ตลาดสดเทศบาลตาบลวาริชภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
5. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับสถานที่ต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
7. ร้อยละ 60 ของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
9. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นระบบ
10. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างเพียงพอ
11. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
12. มีสวนสาธารณะและสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น
13. ร้อยละ 60 ของประชาชนเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่น และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.6 กลยุทธ์
1. ฝึกอบรมให้ความรู้การทาเกษตรผสมผสานและจัดตั้งศูนย์บริการด้านการเกษตร
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/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
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11. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทางานมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
12. ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
13. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในทุกด้าน
14. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ สะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชนในพื้นที่
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. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้และทักษะความชานาญเหมาะสม ตามภารกิจที่ถ่ายโอนจาก
ส่วนกลาง
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลวาริชภูมิ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ใ นระดั บ ต่ า ง ๆ เช่ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยม
หลักของคนไทย และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สกลนคร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลวาริชภูมิ เป็นต้น แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลวาริ ชภูมิ เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวาริชภูมิ
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลวาริชภูมิ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
- ระบบสภาเทศบาลมีความเข้มแข็ง
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-

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง
มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
มีระบบการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
น้อมนาแนวคิดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒ นาและแก้ไขปัญหา
ความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมาโดยตลอด
- เป็ น ศูน ย์ กลางของการบริ ห ารการปกครอง ธุร กิจ ท่องเที่ย ว การบริก ารต่าง ๆ การเงินการ
ธนาคาร
จุดอ่อน (Weakness)
- การบริการขั้นพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมและได้มาตรฐานเท่าที่ควร
- ขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด
- ขาดการส่งเสริม พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โอกาส (Opportunity)
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- พ.ร.บ.กระจายอานาจฯ สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการประชาชนได้มากขึ้น
- ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารราชการแบบบูรณาการ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ และการบริการประชาชน
อุปสรรค (Threat)
- ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวาริชภูมิ รวมถึงการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง สามารถนามากาหนดเป็นประเด็นการพัฒนา ได้ดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการวางแผนปูองกันภัย
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้
4. พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ
5. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
7. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิต
8. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
9. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลวาริชภูมิ
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11. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
12. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน
13. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

งานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลวาริชภูมิ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานวันภูไทรําลึก

2 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์

2565
(KPI)
(บาท)
150,000 ร้อยละ 80 ของ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประเพณีอนั ดีงามให้คง

ประเพณีให้

ผู้เข้าร่วมงานมี

อยู่สบื ไป

คงอยูส่ ืบไป
อนุรักษ์

อยู่สบื ไป

100,000

ความพึงพอใจ
100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประเพณีอนั ดีงามให้คง

150,000

ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
25,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี

ประเพณีอนั ดีงามให้คง

เพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรม

เพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรม

ประเพณีให้
คงอยูส่ ืบไป
อนุรักษ์

ของหน่วยงานภาครัฐและ

ประเพณีให้
คงอยูส่ ืบไป
ส่งเสริม
การดําเนิน

องค์การต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งานต่างๆ

ประเพณีอนั ดีงามให้คง
อยู่สบื ไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวชี้วัด

อนุรักษ์

อยู่สบื ไป

4 ส่งเสริมรัฐพิธี

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

เพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรม

ประเพณีอนั ดีงามให้คง

3 โครงการประเพณีลอยกระทง

เปูาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

100,000

150,000

25,000

100,000

150,000

25,000

100,000

150,000

25,000

25,000

ความพึงพอใจ

ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
ประเพณีอนั ดีงามให้คง

ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา

อยู่สบื ไป
ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา

อยู่สบื ไป
ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม

กองการศึกษา

ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้น
เป็นอย่างดี
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ธรรมะพัฒนาชีวิต
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา
ส่งเสริม
30,000
30,000
30,000
30,000
คําสอนของพระพุทธศาสนา การดําเนิน
งานต่างๆ
6 ประเพณีบุญเดือนสาม
เพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
อนุรักษ์
15,000
15,000
15,000
15,000
ประเพณีอนั ดีงามให้คง
ประเพณีให้
อยู่สบื ไป
คงอยูส่ ืบไป
7 วันท้องถิ่นไทย
เพื่อให้ประชาชนได้เห็น
ส่งเสริม
30,000
30,000
30,000
30,000
ความสําคัญและเผยแพร่
การดําเนิน
กิจการของเทศบาล
งานต่างๆ
8 วันปิยมหาราช
เพื่อแสดงถึงความจงรัก
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
ภักดีตอ่ สถาบันพระมหา
การดําเนิน
กษัตริย์
งานต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
15,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้เข้าใจ
การทํางานมากยิง่ ขึ้น
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้เข้าใจใน

กองการศึกษา

หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา
ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
ประเพณีอนั ดีงามให้คง
อยู่สบื ไป
ประชาชนให้ความร่วมมือ กองการศึกษา
กับเทศบาลมากขึ้น
ประชาชนชาวไทยมี

กองการศึกษา

ความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์

23

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 วันวิสาขบูชา
เพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
อนุรักษ์
60,000
60,000
60,000
60,000
ประเพณีอนั ดีงามให้คง
ประเพณีให้
อยู่สบื ไป
คงอยูส่ ืบไป
10 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรม
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
ประเพณีอนั ดีงามให้คง
การดําเนิน
อยู่สบื ไป
งานต่างๆ
11 วันอาสาฬหบูชา
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา
อนุรักษ์
30,000
30,000
30,000
30,000
ธรรมะคําสั่งสอนของพระ
ประเพณีให้
พุทธศาสนา
คงอยูส่ ืบไป
12 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สงู อายุได้พบปะ
ส่งเสริม
60,000
60,000
60,000
60,000
วันสงกรานต์
และร่วมกิจกรรมในวัน
การดําเนิน
สงกรานต์
งานต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
60,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
60,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
ประเพณีอนั ดีงามให้คง
อยู่สบื ไป
ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
ประเพณีอนั ดีงามให้คง
อยู่สบื ไป
เด็กเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
เข้าใจหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา
ผู้สงู อายุได้ร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

วันสงกรานต์ดว้ ยความ
สนุกสนานและอบอุ่น
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

13 วันพ่อแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กมีความกตัญญู
รู้คุณบิดา มารดา

14 วันแม่แห่งชาติ

เพื่อให้เด็กมีความกตัญญู
รู้คุณบิดา มารดา

15 วันสําคัญทางพุทธศาสนาและร่วม เพื่อให้เด็กมีสว่ นร่วมใน
อนุรักษ์ประเพณีไทย
การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สบื ไป

16 เรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
เด็กเรียนรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
และชุมชนตามแนวทาง

ส่งเสริม
การดําเนิน
งานต่างๆ
ส่งเสริม
การดําเนิน
งานต่างๆ
อนุรักษ์
ประเพณีให้
คงอยูส่ ืบไป
ส่งเสริม
การดําเนิน
งานต่างๆ

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
5,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
5,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ
2,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ

เด็กมีความกตัญญูกตเวที
ต่อคุณบิดา มารดา
เด็กมีความกตัญญูกตเวที

กองการศึกษา
ศพด.
กองการศึกษา

ต่อคุณบิดา มารดา

ศพด.

เด็กมีสว่ นร่วมในการ

กองการศึกษา

อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม

ศพด.

ประเพณีอนั ดีงามให้คงสืบไป

เด็กมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม

กองการศึกษา
ศพด.

ประเพณีอนั ดีงามให้คงสืบไป

เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 วันไหว้ครู
เพื่อให้นกั เรียนเกิดความ ส่งเสริมการ
1,000
1,000
1,000
1,000
สํานึกถึงพระคุณครู

18 วันไหว้ครู

19 วันแม่แห่งชาติ

20 วันพ่อแห่งชาติ

ส่งเสริม
สํานึกถึงพระคุณครู
การดําเนิน
งานต่างๆ
เพื่อให้นกั เรียนเกิดสํานึก
ส่งเสริม
พระคุณของแม่
การดําเนิน
งานต่างๆ
เพื่อให้นกั เรียนเกิดสํานึก
พระคุณของพ่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่งเสริม
การดําเนิน
งานต่างๆ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

1,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนรู้บญ
ุ คุณครู

ดําเนินงานต่างๆ

เพื่อให้นกั เรียนเกิดการ

ตัวชี้วัด

5,000

5,000

5,000

5,000

เด็กนักเรียนกตัญญูรู้คุณ
ครู

กองการศึกษา
ศพด.

5,000 ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนมีความ

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนสํานึกถึง

กตัญญูรู้พระคุณครู

วาริชภูมิ

พระคุณครู

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80 ของผู้

เด็กมีความกตัญญูรู้คุณ

ร.ร.เทศบาล

เข้าร่วมโครงการมี

แม่และได้ร่วมแสดงความ

วาริชภูมิ

ความพึงพอใจและ

จงรักภักดีตอ่ พระบรม

รู้พระคุณของแม่

ราชินีนาถ

5,000 ร้อยละ 80 ของผู้

เด็กมีความกตัญญูรู้คุณ

ร.ร.เทศบาล

เข้าร่วมโครงการมี

แม่และได้ร่วมแสดงความ

วาริชภูมิ

ความพึงพอใจและ
รู้พระคุณของพ่อ

จงรักภักดีตอ่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

21 วันเด็กแห่งชาติ

22 อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
23 ส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมภูไท
วาริชภูมิ

รวม 23 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อให้เด็กได้รบู้ ทบาท ส่งเสริม
หน้าที่ของตนเอง
การดําเนิน
งานต่างๆ
เพื่อนักเรียนได้สืบสาน อนุรักษ์
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีให้
ประเพณีไทย
คงอยูส่ ืบไป
เพือ่ เป็นการส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรม
ส่งเสริม
ภูไทให้เกิดการพัฒนา การดําเนิน
ในทุกๆด้าน
งานต่างๆ

รวม

5,000

10,000

20,000

5,000

10,000

20,000

5,000

10,000

20,000

5,000

10,000

20,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

5,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
ที่มาร่วมงานมีความ
พึงพอใจ
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
20,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ

เด็กมีความสนุกสนาน

ร.ร.เทศบาล

กล้าแสดงออกและรู้ถงึ

วาริชภูมิ

บทบาทหน้าที่ของตนเอง
เด็กนักเรียนได้เข้าร่วม

ร.ร.เทศบาล

โครงการในการอนุรักษ์

วาริชภูมิ

ประเพณีตา่ งๆ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมภูไทได้รับการกองการศึกษา

ในการพัฒนาร้อยละ 80 พัฒนาในทุกๆ ด้าน

735,000

735,000

735,000

735,000

735,000
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.3 แผนงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์กฬี าให้กบั
เพือ่ ให้เยาวชนและประชาชน
ประชาชนมี
50,000
50,000
50,000
ชุมชน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สุขภาพแข็งแรงดี
2 ฝึกอบรมอาชีพ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประชาชนมี
25,000
25,000
25,000
3 เงินอุดหนุน/ส่งเสริมอาชีพ

พัฒนาความรู้ของประชาชน

งานทํา/มีอาชีพแสริม

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้

ประชาชนมี

ประชาชนในชุมชน

4 ฝึกอบรมอาสาสมัครในการจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน

70,000

70,000

70,000

2564
(บาท)
50,000
25,000
70,000

2565
(บาท)
50,000
25,000
70,000

งานทํา/มีอาชีพแสริม

เพือ่ ให้อาสาสมัครได้มี

ประชาชนมี

ความรู้ในการจัดเก็บ

มีความรู้ที่ถกู ต้อง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ข้อมูลพืน้ ฐาน

5 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6 ค่าบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
บุคคลที่จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน

ประชาชนได้

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รับค่าตอบแทน

เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่

ประชาชนได้

บุคคลที่บันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน

รับค่าตอบแทน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

เยาวชนและประชาชนมี

ประชาชนพึงพอใจ

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความรู้

ประชาชนพึงพอใจ

เพิม่ เติมมากขึ้น

ร้อยละ 80 ของประชาชน

ประชาชนมีอาชีพลดราย

มีความพึงพอใจ

จ่ายเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว

ร้อยละ 80 ของ

อาสาสมัครมีความรู้

อาสาสมัครได้รับ

ความเข้าใจในการจัดเก็บ

ความรู้เพิม่ มากขึ้น

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของ

ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่สามารถ

ข้อมูลนําไปใช้ได้จริง

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ร้อยละ 80 ของ

ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่สามารถ

ข้อมูลนําไปใช้ได้จริง

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.3 แผนงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา เพือ่ อบรมให้ความรู้ในการ
ส่งเสริม
140,000
140,000
140,000
เศรษฐกิจพอเพียง
ทําเกษตรผสมผสานตาม
การดําเนินงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่างๆ
8 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุคนพิการ เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมของ
ส่งเสริม
20,000
20,000
20,000
และผู้ดอ้ ยโอกาส
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้
การดําเนินงาน
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ต่างๆ

2564
(บาท)
140,000

20,000

2565
(บาท)
140,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีความรู้เพิม่

ประชาชนที่เข้าร่วม

มากขึ้นและนํามาใช้ใน

โครงการมีความพีงพอใจ

การดํารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของ

ผู้สูงอายุคนพิการและ

ประชาชนที่เข้าร่วม

ผู้ปุวยเอดส์ได้ทํากิจกรรม

โครงการมีความ

ต่างๆตามที่สนใจ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

พึงพอใจ

9 ปรองดองสมานฉันท์ส่งเสริมงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
10 แข่งขันกีฬาทุกระดับ
11 ต่อยอดร้านค้าประชารัฐ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

ส่งเสริมการ

มีความสามัคคีในชุมชน

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ส่งเสริมการ

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีอาชีพ

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

เพิม่ รายได้ให้แก่ครอบครัวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

20,000
400,000
200,000

20,000
400,000
-

20,000
400,000
-

20,000
400,000
-

20,000
400,000
-

ร้อยละ 80 ของประชาชน

ประชาชนมีความสามัคคี

มีความพึงพอใจ

ในชุมชนกันมากขึ้น

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมงานมี

ร่างกายที่แข็งแรง

ประชาชนมีรายได้เพิม่

ประชาชนมีอาชีพและมี

มากขึ้นร้อยละ 80

รายได้เพิม่ มากขึ้น

กองการศึกษา
กองการศึกษา
บ้านวาริชภูมิ
หมู่ 1

29

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.3 แผนงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ซ่อมแซมปรับปรุงร้านจําหน่าย
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสถานที่
ส่งเสริม
200,000
ผลผลิตทางการเกษตร
ในการจําหน่ายสินค้าและเพิม่
การดําเนินงาน
รายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นการ
ต่างๆ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสถานที่ในการ

ประชาชนมีสถานที่ในการ

จําหน่ายผลผลิตทางการ

จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

บ้านวาริชภูมิ
หมู่ 2

เกษตร

กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

รวม 12 โครงการ

รวม

1,155,000

755,000

755,000

755,000

755,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เยาวชนพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้มีองค์กรในการ
ส่งเสริม
20,000
20,000
20,000
20,000
รักษาสิ่งแวดล้อมและให้
การดําเนินงาน
เยาวชน ประชาชนได้มี
ต่างๆ

2565
(บาท)
20,000

ส่วนร่วมในการรักษา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ

มีองค์กรในการรักษา

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

สิ่งแวดล้อมและเยาวชน

และสิ่งแวดล้อม

โครงการมีผลการ

ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ดําเนินงานที่ดขี ึ้น

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

และการประหยัด
พลังงาน

2 ส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ

3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
วาริชภูมิ

เพือ่ เป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนวาริชภูมิ
ตามนโยบายของรัฐบาล

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ
ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

30,000

36,500

30,000

73,000

30,000

73,000

30,000

73,000

30,000

73,000

ร้อยละ 80 ของ

เด็กและเยาวชนมีความรู้

ผู้เข้าร่วมงานมี

ความสามารถตามความ

ความพึงพอใจ

ถนัดของตนเอง

มีสมาชิกเพิม่ มากขึ้น

มีการจัดสวัสดิการชุมชน

ร้อยละ 20 ของ

โดยคนในชุมชนเพือ่ คน

ประชาชนทั้งหมด

ในชุมชน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ส่งเสริมและติดตามกิจการสมาคม เพือ่ ส่งเสริมกิจการสมาคม
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้
การดําเนินงาน
กับประชาชนในเทศบาล
ต่างๆ
5 จัดให้มสี ิ่งอํานวยความสะดวกให้
คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงได้

เพือ่ อํานวยความสะดวกให้
คนพิการและผู้สูงอายุ
สามารถเข้ารับบริการได้

6 มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ปวุ ยเอดส์ในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
7 จัดซื้อโต๊ะจําหน่ายอาหารหน้า
ตลาดสดเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ มอบเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
ในเขตเทศบาล

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ
ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

เพือ่ ให้มีสถานที่จําหน่าย

ส่งเสริมการ

อาหารที่ถกู สุขลักษณะ

ดําเนินงานต่างๆ

350,000

2,000,000

150,000

-

2,000,000

150,000

-

2,000,000

150,000

-

2,000,000

150,000

2565
(บาท)
10,000

-

2,000,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ

ส่งเสริมกิจการฌาปนกิจ

พึงพอใจในการดําเนิน

สงเคราะห์ให้เป็นไปอย่าง

งานของสมาคมเพิม่

ถูกต้องตามระเบียบ

มากขึ้นร้อยละ 80

กฎหมายที่กําหนดไว้

ร้อยละ 80 ของ

คนพิการและผู้สูงอายุได้

คนพิการและผู้สูงอายุ

รับบริการอย่างทั่วถึงและ

มีความพึงพอใจ

ครอบคลุม

ร้อยละ 100 ของ

ผู้สูงอายุคนพิการและ

ผู้สูงอายุคนพิการ

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบีย้ ยัง

และผู้ปุวยเอดส์ได้

ชีพเพือ่ ใช้ในการดํารง

รับเบีย้ ยังชีพ

ชีวิตประจําวัน

มีที่จําหน่ายอาหาร

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ที่สะอาดปลอดภัย

มากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองคลัง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์
เกี่ยวกับการเกษตรผสม
การดําเนินงาน
ผสานและปศุสัตว์
ต่างๆ
9 ล้อมบ้านด้วยรัก
เพือ่ เสริมสร้างให้สถาบัน
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
ครอบครัวมีความรักความ
การดําเนินงาน
เข้าใจและมีความอบอุ่น
ต่างๆ

2565
(บาท)
10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนมีความรู้เกี่ยว

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

กับการเกษตรผสมผสาน

และสิ่งแวดล้อม

โครงการมีความรู้เพิม่ มากขึ้น

และปศุสัตว์

ปัญหายาเสพติดลด

ครอบครัวมีความรัก

สํานักปลัด

ลงร้อยละ 80

ความอบอุ่นไม่ยุ่งเกี่ยว

เทศบาล

กับยาเสพติด

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

10 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

15,000

เพือ่ ส่งเสริมกิจการสตรีใน

ส่งเสริมการ

20,000

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นแก่
พนักงาน/ลูกจ้าง/ประชาชน

11 ส่งเสริมกิจการสตรี

รวม 11 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รวม

2,651,500

15,000

20,000
2,338,000

15,000

20,000
2,338,000

15,000

20,000
2,338,000

15,000

20,000

ร้อยละ 80 ของผู้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

สํานักปลัด

เข้าร่วมโครงการมี

รู้ความเข้าใจในการปฐม

เทศบาล

ความรู้เพิม่ มากขึ้น

พยาบาลเบือ้ งต้นเพิม่ ขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

มีการจัดกิจกรรมสตรีที่

ความพึงพอใจร้อยละ 80

เหมาะสมและคุ้มค่า

กองการศึกษา

2,338,000

33

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒ
ั นา
เพือ่ เป็นสถานศึกษาเล่า
มีสถานที่เหมาะสม
1,000,000
เด็กเล็กเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
เรียนของเด็กในเขตเทศบาล
แก่การดําเนินการ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ตัวอาคารมีความ

มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน

แข็งแรงมากขึ้น

ของเด็กในเขตเทศบาล

กองช่าง

ร้อยละ 80

2 บริการประชาชนด้านข้อมูล
ข่าวสาร

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

มีสถานที่เหมาะสม

ทราบข้อมูลข่าวสารของ

แก่การดําเนินการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เทศบาล

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับข้อมูล

กองวิชาการ

ประชาชนได้รับ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

และแผนงาน

ทราบข้อมูลข่าวสาร

อย่างรวดเร็วครอบคลุม

ของเทศบาลอย่าง

ทุกพืน้ ที่

ทั่วถึงและครอบคลุม

3 อินเตอร์เน็ตบริการประชาชน

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับข้อมูล

กองวิชาการ

ประชาชนได้รับ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

และแผนงาน

ทราบข้อมูลข่าวสาร

อย่างรวดเร็วครอบคลุม

ได้รวดเร็วและครอบคลุม

ทุกพืน้ ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ค่าอาหารเสริม(นม)
เพือ่ ให้เด็กมีอาหารเสริม
ส่งเสริม
72,226
72,226
72,226
72,226
(นมเด็กปฐมวัย ศพด.)
(นม)ดื่มอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงาน
ต่างๆ
5 อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
เพือ่ ให้เด็กมีอาหารเสริม
ส่งเสริม
153,296
153,296
153,296
153,296
(ร.ร.วาริชภูมพิ ทิ ยาคาร)
(นม)ดื่มอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงาน
ต่างๆ
6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมี
ส่งเสริม
196,000
196,000
196,000
196,000
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)
อาหารกลางวัน
การดําเนินงาน
(เด็กนักเรียนปฐมวัย)ศพด.ทต.วร. รับประทาน
ต่างๆ
7 ค่าอาหารเสริม(นม)
เพือ่ ให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
ส่งเสริม
143,715
201,201
201,201
201,201
(โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ)
พัฒนาการที่ดสี ุขภาพ
การดําเนินงาน
แข็งแรง
ต่างๆ

2565
(บาท)
72,226

153,296

196,000

201,201

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของเด็ก

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

กองการศึกษา

ปฐมวัยได้ดื่มนม

ทางด้านร่างกายสุขภาพ

ศพด.

อย่างต่อเนื่อง

แข็งแรง

ร้อยละ 80 ของเด็ก

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

ปฐมวัยได้ดื่มนม

ทางด้านร่างกายสุขภาพ

อย่างต่อเนื่อง

แข็งแรง

ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนได้รับ

เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวัน

ประทานอาหารกลางวัน

มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย

ร้อยละ 80 ของ

เด็กก่อนวัยเรียนมี

เด็กนักเรียนได้ดื่ม

พัฒนาการที่ดสี ุขภาพ

นมทุกวัน

แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

กองการศึกษา
ศพด.
กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 อุดหนุนส่วนราชการ
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมี
ส่งเสริม
320,000
320,000
320,000
320,000
(ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.วาริชภูมิ
อาหารกลางวัน
การดําเนินงาน
พิทยาคาร)
รับประทาน
ต่างๆ
9 ปฐมนิเทศนักเรียน
เพือ่ ชี้แจงแนวทางในการ
ส่งเสริม
1,000
1,000
1,000
1,000
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงาน
เรียนการสอนของครู
ต่างๆ
10 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
เพือ่ ให้ประชาชนผู้ปกครอง
ส่งเสริม
1,000
1,000
1,000
1,000
ข่าวสาร
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินงาน
สถานศึกษาอย่างถูกต้อง
ต่างๆ

2565
(บาท)
320,000

1,000

1,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนได้รับ

เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวัน

ประทานอาหารกลางวัน

มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย

ร้อยละ 80 ของ

ผู้ปกครองมีความรู้ความ

กองการศึกษา

ผู้ปกครองมีความ

เข้าใจในการจัดการเรียน

ศพด.

เข้าใจแนวทางมากขึ้น

การสอนเพิม่ มากขึ้น

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนและผู้ปกครอง

กองการศึกษา

ประชาชนได้รับทราบ

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ศพด.

อย่างทั่วถึง

ของสถานศึกษาอย่าง
ถูกต้องและครอบคลุม

11 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

เพือ่ ให้มีแผนการพัฒนาเป็น
แนวทางในการจัดการ
ศึกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

การจัดการศึกษา

สถานศึกษามีแนวทางใน

กองการศึกษา

มีระบบแนวทางที่

การจัดการเรียนการสอน

ศพด.

ชัดเจนเพิม่ มากขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 จัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เพือ่ จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
ส่งเสริม
59,500
59,500
59,500
59,500
การเรียนการสอนสําหรับ
การดําเนินงาน
นักเรียน
ต่างๆ
13 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
เพือ่ ให้สถานศึกษามีค่าใช้
ส่งเสริม
15,000
15,000
20,000
20,000
จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ
การดําเนินงาน
ต่างๆ
14 คอมพิวเตอร์สําหรับเด็ก
เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้
ส่งเสริม
20,000
ประโยชน์จาก
การดําเนินงาน
คอมพิวเตอร์
ต่างๆ
15 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและ
เพือ่ ให้นักเรียนมีแหล่ง
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
ภายนอกห้องเรียน
เรียนรู้ภายในและภายนอก
การดําเนินงาน
ที่หลากหลายเปรียบเหมือน
ต่างๆ

2565
(บาท)
59,500

20,000

-

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การจัดการศึกษา

สถานศึกษามีแนวทางใน

กองการศึกษา

มีระบบแนวทางที่

การจัดการเรียนการสอน

ศพด.

ชัดเจนเพิม่ มากขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

สถานศึกษาสามารถ

สถานศึกษาสามารถ

กองการศึกษา

จ่ายค่าสาธารณูปโภค

บริหารจัดการได้เป็น

ศพด.

ได้อย่างเพียงพอ

อย่างดี

ร้อยละ 80 ของเด็ก

เด็กนักเรียนสามารถใช้

กองการศึกษา

สามารถใช้คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ได้อย่าง

ศพด.

ได้อย่างถูกต้อง

เกิดประโยชน์สูงสุด

ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้

นักเรียนมีความพึง

ทําให้การเรียนมี

พอใจในสถานที่

ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

กองการศึกษา
ศพด.

สถานที่เรียนรู้จริง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมี
ส่งเสริม
300,000
420,000
420,000
420,000
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)
อาหารกลางวัน
การดําเนินงาน
(เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
รับประทาน
ต่างๆ
วาริชภูมิ)
17 ผลิตสื่อและนวัตกรรม
เพือ่ ให้ครูและนักเรียนมี
ส่งเสริม
2,000
2,000
2,000
2,000
สื่อการเรียนการสอนที่
การดําเนินงาน
ทันสมัยและเข้าใจง่าย
ต่างๆ
18 จัดทําแผนการศึกษา
เพือ่ มีแนวทางในการจัด
มีแนวทางในการ
1,000
1,000
1,000
1,000
19 เรียนฟรี(ค่าแบบเรียน ค่าหนังสือ)

การศึกษที่ชัดเจน

จัดการเรียนการสอน

นักเรียนได้รับสิทธิ์การ

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

เรียนฟรี

212,250

297,150

297,150

297,150

2565
(บาท)
420,000

2,000

1,000
297,150

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนได้รับ

เด็กนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวัน

ประทานอาหารกลางวัน

มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย

การเรียนการสอนมี

นักเรียนมีความรู้ความ

กองการศึกษา

ประสิทธิภาพมาก

เข้าใจการเรียนการสอน

ศพด.

ยิ่งขึ้นร้อยละ 80

มากยิ่งขึ้น

การทํางานมีประ

ผลการดําเนินงานบรรลุ

สิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

ตามแผนที่ตั้งไว้

ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนได้รับสิทธิการ

นักเรียนได้รับทุน

เรียนฟรีมีแบบเรียน

เรียนฟรี

หนังสือเรียนครบตาม

วาริชภูมิ

กองการศึกษา
ศพด.
ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

หลักสูตรการเรียนรู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

38

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน เพือ่ จัดซื้อหนังสือเข้า
ส่งเสริม
100,000
100,000
100,000
100,000
ห้องสมุดโรงเรียน
การดําเนินงาน
ต่างๆ

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนได้ศึกษาหา

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนได้อา่ น

ความรู้จากห้องสมุด

วาริชภูมิ

หนังสือมีการค้นคว้า

โรงเรียนเพิม่ มากขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

21 อาหารกลางวัน

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่

22 แข่งขันกีฬาทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
23 เด็กดีตอ้ งเข้าแถว

เพือ่ ให้นักเรียนได้ร่วมการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ

เพือ่ ให้เด็กมีระเบียบวินัย
ในตนเองและเคารพผู้อื่น

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ
ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ
ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

300,000

420,000

420,000

420,000

420,000

ร้อยละ 80 ของ

เด็กได้รับสารอาหาร

นักเรียนได้รับอาหาร

ครบทั้ง 5 หมู่

ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

กลางวันครบถ้วน

10,000

1,000

10,000

1,000

10,000

1,000

10,000

1,000

10,000

1,000

ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนได้ร่วมการแข่ง

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนที่เข้าร่วม

ขันกีฬา สุขภาพร่างกาย

วาริชภูมิ

มีความพึงพอใจ

แข็งแรง

ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนมีระเบียบ

นักเรียนมีระเบียบ

วินัยในตนเองและเคารพ

วินัยเพิม่ มากขึ้น

ผู้อื่น

กองการศึกษา
ศพด.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เพือ่ จัดทําหลักสูตร
ส่งเสริม
5,000
5,000
5,000
5,000
สถานศึกษา
การดําเนินงาน
ต่างๆ
25 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
ส่งเสริม
5,000
5,000
5,000
5,000
หลักสูตรสถานศึกษา
การดําเนินงาน
ต่างๆ
26 อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
เพือ่ ให้ครูมีสื่อการเรียน
ส่งเสริม
16,800
16,800
16,800
16,800
การสอนที่เทคโนโลยีที่
การดําเนินงาน
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ต่างๆ

2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษามีหลักสูตร

ร.ร.เทศบาล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ได้มาตรฐานเหมาะกับ

วาริชภูมิ

การจัดการเรียนการสอน

5,000

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษามีหลักสูตร

ร.ร.เทศบาล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ได้มาตรฐานเหมาะกับ

วาริชภูมิ

การจัดการเรียนการสอน

16,800

ร้อยละ 80 ของผู้

ครูและนักเรียนมีการ

ร.ร.เทศบาล

เข้าร่วมมีความ

ค้นคว้าหาความรู้ทาง

วาริชภูมิ

พึงพอใจ

อินเตอร์เน็ตเพิม่ เติมมี
ความรู้มากขึ้น

27 จัดบรรยากาศในชั้นเรียน

เพือ่ สร้างบรรยากาศใน
การเรียนให้เด็ก

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ร้อยละ 80 ของนัก

บรรยากาศในชั้นเรียน

ร.ร.เทศบาล

เรียนมีความพึงพอใจ

เหมาะกับการเรียนรู้

วาริชภูมิ

บรรยากาศในชั้นเรียน

ของเด็ก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาสื่อการเรียน
ส่งเสริม
5,000
5,000
5,000
5,000
การสอนเพือ่ นํามาใช้ใน
การดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน
ต่างๆ
29 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
เพือ่ จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
เด็กเล็ก
การดําเนินงาน
ต่างๆ
30 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สําหรับครูและ
เพือ่ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
ส่งเสริม
10,000
10,000
นักเรียน
สําหรับครูและนักเรียน
การดําเนินงาน
ต่างๆ
31 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริม
50,000
50,000
50,000
50,000
ในโรงเรียน
การดําเนินงาน
ต่างๆ

2565
(บาท)
5,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของนัก

เด็กนักเรียนเข้าใจง่าย

ร.ร.เทศบาล

เรียนมีพัฒนาการที่

มีสื่อการเรียนการสอน

วาริชภูมิ

ดีจากสื่อการเรียน

ที่เหมาะสมกับวัย

ร้อยละ 80 ของเด็ก

นักเรียนได้ใช้เครื่องเล่น

นักเรียนมีความพึง

ในการออกกําลังกาย

วาริชภูมิ

ร้อยละ 80 ของเด็ก

ครูและนักเรียนมีโต๊ะ

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนมีความพึง

เก้าอี้ใช้ในกิจกรรมการ

วาริชภูมิ

พอใจ

เรียนการสอน

ร้อยละ 80 ของเด็ก

การเรียนการสอนมี

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนมีความพึง

ประสิทธิภาพมากขึ้น

วาริชภูมิ

ร.ร.เทศบาล

พอใจ

-

50,000

พอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32 รับสมัครนักเรียน
เพือ่ รับสมัครนักเรียนของ
ส่งเสริม
5,000
5,000
5,000
5,000
โรงเรียน
การดําเนินงาน
ต่างๆ
33 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพือ่ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งเสริม
1,000
1,000
1,000
1,000
ในการเรียนและแก้ปัญหา
การดําเนินงาน
ของเด็กนักเรียน
ต่างๆ

2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

จํานวนนักเรียน

มีจํานวนนักเรียนเพิม่

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ

มากขึ้น

ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

80

1,000

ร้อยละ 80 ของผู้

ครูและผู้ปกครองได้รู้ถงึ

ร.ร.เทศบาล

ปกครองนักเรียน

ปัญหาและพัฒนาการ

วาริชภูมิ

และครูมีความเข้าใจ

ด้านต่างๆ ของนักเรียน

อันดีตอ่ กัน

34 จัดระบบสาธารณูปโภค

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในด้าน
ระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้อง

35 พัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน

เพือ่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ

ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ
ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ต่างๆ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

การบริหารจัดการ

โรงเรียนมีระบบ

ภายในโรงเรียน

สาธารณูปโภคที่ดขี ึ้น

10,000

10,000

10,000

10,000

วาริชภูมิ
กองการศึกษา

ดีขึ้นร้อยละ 80

10,000

ร.ร.เทศบาล

การบริหารจัดการ

นักเรียนในโรงเรียน

ภายในโรงเรียน

ได้รับข้อมูลการสื่อสาร

ดีขึ้นร้อยละ 80

ที่ดขี ึ้น

ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ
กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 ทําบุญในวันสําคัญของโรงเรียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม
10,000
10,000
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
การดําเนินงาน
ของโรงเรียน
ต่างๆ
37 ส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของ
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
การดําเนินงาน
ต่างๆ
38 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
10,000
เทศบาลวาริชภูมิ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
การดําเนินงาน
ของโรงเรียน
ต่างๆ
39 วันครู
เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู
ร่วมกิจกรรมวันครู
1,000
1,000
1,000
1,000
40 จ่ายเงินสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการศึกษา
30,000
30,000
30,000
30,000
41 จ่ายเงินสนับสนุนโรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

การศึกษาให้เด็กนักเรียน

ให้แก่เด็กนักเรียน

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน

ส่งเสริมการศึกษา

การศึกษาให้เด็กนักเรียน

ให้แก่เด็กนักเรียน

529,850

529,850

529,850

529,850

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้ปกครองนักเรียน

ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน

มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆเพิม่ มากขึ้น

10,000

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษามี

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

วาริชภูมิ

ศักยภาพเพิม่ มากขึ้น

ตนเองเพิม่ มากขึ้น

กองการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียน

ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน

ร.ร.เทศบาล

มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆเพิม่ มากขึ้น

529,850

วาริชภูมิ
กองการศึกษา

ต่าง ๆ ของโรงเรียน

1,000
30,000

วาริชภูมิ
กองการศึกษา

ต่าง ๆ ของโรงเรียน

10,000

ร.ร.เทศบาล

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

43

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการศึกษา
176,800
176,800
176,800
176,800
(รายหัว)
การศึกษาให้เด็กนักเรียน
43 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการศึกษา
20,800
20,800
20,800
20,800

2565
(บาท)
176,800
20,800

การศึกษาให้เด็กนักเรียน

44 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน

ส่งเสริมการศึกษา

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

การศึกษาให้เด็กนักเรียน

45 จ่ายเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
46 จ่ายค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmertric Digital
Subscriber Line : ADSL
47 จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน

ส่งเสริมการศึกษา

44,720

44,720

44,720

44,720

44,720

การศึกษาให้เด็กนักเรียน
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน

ส่งเสริมการศึกษา

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

การศึกษาให้เด็กนักเรียน

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การศึกษาให้เด็กนักเรียน

ส่งเสริมการศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

44

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48 จ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการศึกษา
50,000
50,000
50,000
50,000
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
การศึกษาให้เด็กนักเรียน
49 จ่ายค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
เพือ่ รณรงค์ปูองกันยาเสพติด
ส่งเสริมการศึกษา
21,000
21,000
21,000
21,000
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ในสถานศึกษา
50 โรงเรียนพอเพียง

เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน

ส่งเสริมการศึกษา

15,000

15,000

15,000

15,000

2565
(บาท)
50,000
21,000

15,000

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต

เด็กนักเรียนได้รับการศึกษา

กองการศึกษา

ที่ดขี ึ้นร้อยละ 80

อย่างทั่วถึง

ร.ร.เทศบาลฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความ

กองการศึกษา

เข้าใจและร่วมกันปูองกันปัญหา

สําคัญในการปูองกันปัญหา

ร.ร.เทศบาล

ยาเสพติดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 80

ยาเสพติด

ผู้บริหาร ครู นักเรียนสามารถ

ผู้บริหาร ครู นักเรียนนําหลัก

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

วาริชภูมิ
ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ร้อยละ 80 ใช้ในชีวิตประจําวันได้

51 รณรงค์ปอู งกันยาเสพติดในโรงเรียน

เพือ่ ให้นักเรียนได้รู้จักและ

ส่งเสริมการศึกษา

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

ปูองกันสารเสพติดทุกประเภท

52 พัฒนาวิชาการกับชุมชนและสถาน
ศึกษา

เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วม

ส่งเสริมการศึกษา

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

ครู นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ร้อยละ 80

ยาเสพติด

ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีส่วนร่วม

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ

ในการประเมินโรงเรียนร้อยละ80 ประเมินตามมาตรฐาน

ร.ร.เทศบาลฯ
วาริชภูมิ
ร.ร.เทศบาลฯ
วาริชภูมิ

ในการประเมินสถานศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 สร้างห้องพักครูโรงเรียนเทศบาล
เพือ่ ให้คณะครูใช้เป็นห้อง
มีสถานที่เหมาะสม
300,000
300,000
วาริชภูมิ
ทํางานและเป็นที่ตดิ ต่อราชการ
แก่การดําเนินการ
54 สร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพือ่ สร้างอาคารเรียนใช้สําหรับ
มีสถานที่เหมาะสม
1,700,000
1,700,000
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
การจัดกิจกรรมในระดับ ศพด.
แก่การดําเนินการ
55 สร้างโรงจอดรถโรงเรียนเทศบาล
เพือ่ สร้างโรงจอดรถสําหรับ
มีสถานที่เหมาะสม
200,000
200,000
วาริชภูมิ
ครูและผู้ปกครอง
แก่การดําเนินการ
56 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน เพือ่ จัดซื้อกล้องวงจรปิดใช้
ส่งเสริมการ
150,000
150,000
ในโรงเรียน

57 ซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
58 ติดตั้งปูายเตือนเขตโรงเรียน
พลังงานแสงอาทิตย์
59 ธนาคารขยะในโรงเรียน

ส่งเสริมการ

การศึกษาในโรงเรียนเทศบาลฯ

ดําเนินงานต่างๆ

แสงอาทิตย์
เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยรู้จักใช้ประโยชน์
จากขยะ สามารถคัดแยกขยะได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

-

ส่งเสริมการ

-

ดําเนินงานต่างๆ

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิมี

มีห้องพักครูเพือ่ ใช้ตดิ ต่อ

ห้องพักครูตามมาตรฐาน

ราชการกับผู้ปกครอง

นักเรียนมีสถานศึกษาในระดับ

มีสถานที่ศึกษาที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา
และ
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการศึกษา

ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ

มีโรงจอดรถของโรงเรียน

ราชการมีที่สําหรับจอดรถ

เทศบาลวาริชภูมิ

นักเรียนมีความปลอดภัย

มีกล้องวงจรปิดใช้ในโรงเรียน

กองการศึกษา

ลดภาระผู้ปกครองนักเรียนใน

โรงเรียนมีรถรับส่งที่เพียงพอ

กองการศึกษา

การรับส่งนักเรียนมาโรงเรียน

กับจํานวนนักเรียน

ปูองกันอุบัตเิ หตุที่อาจจะ

ประชาชนมีความระมัดระวัง

เกิดขึ้นในการสัญจรไปมา

ในการสัญจรไปมามากขึ้น

กองช่าง

มากขึ้น

-

1,375,000
30,000

1,375,000
30,000

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

ผลที่คาดว่า

เตรียมอนุบาล

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ จัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนใน

เตือนเขตโรงเรียนพลังงาน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

-

1,500

2,000

2,000

2,000

เด็กปฐมวัยรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะเด็กปฐมวัยรู้จักประโยชน์

กองการศึกษา
กองช่าง
กองการศึกษา

ของขยะสามารถคัดแยกขยะได้ ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
ส่งเสริมการศึกษา
3,000
4,000
4,000

2565
(บาท)
4,000

รักการอ่าน รักการเขียน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความสามารถในการ

นักเรียนได้รับการปลูกฝัง

กองการศึกษา

อ่านการเขียนตามเกณฑ์

นิสัยรักการอ่านการเขียน

ร.ร.เทศบาล

และรักการค้นคว้า

61 ส่งเสริมการออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาในโรงเรียน

เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพ

ส่งเสริมการศึกษา

-

3,000

2,000

2,000

2,000

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

นักเรียนและบุคลากรภายใน

ศพด.
กองการศึกษา

จิตให้กบั นักเรียนและบุคลากรใน

เหมาะสมตามวัยและมีสมรรถภาพ โรงเรียนมีสุขภาพกายและ

ร.ร.เทศบาล

โรงเรียนให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์

ทางร่างกายและกลไกที่เหมาะสม สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

ศพด.

นักเรียนทุกคนได้รู้จักการปลูกพืช นักเรียนได้รับคุณประโยชน์

กองการศึกษา

และรู้จักคุณประโยชน์ของผักที่มี

ผักสวนครัวและได้รู้จักคุณประโยชน์ ของผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ร.ร.เทศบาล

คุณค่าทางโภชนาการผักเพือ่ สุขภาพ

ของผัก

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

62 หนูนอ้ ยรักผักสวนครัว

เพือ่ ให้นักเรียนปลูกผักอย่างถูกวิธี

ส่งเสริมการศึกษา

-

-

5,000

5,000

5,000

เพือ่ ฝึกให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ศพด.

แข็งแรงตามวัย

และนักเรียนได้รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

63 นิทานคุณธรรมจริยธรรม

อย่างครบถ้วนและมีสุขภาพ

ส่งเสริมการศึกษา

-

1,500

1,500

1,500

1,500

เด็กมีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้

เด็กมีคุณธรรมในการดําเนิน

กองการศึกษา

เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

ชีวิต

ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
64 อนุรักษ์การละเล่นไทย
เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์
ส่งเสริมการ
1,500
1,500
1,500
65 ฝึกทักษะอาชีพ

ฟืน้ ฟูสืบสานการละเล่นไทย

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ส่งเสริมการลดเวลาเรียน

ส่งเสริมการ

เพิม่ เวลารู้และสร้างรายได้แก่

ดําเนินงานต่างๆ

-

2,000

3,000

4,000

2565
(บาท)
1,500
5,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนตระหนักถึงความ

เด็กรู้จักอนุรักษ์ฟนื้ ฟูสืบสาน

กองการศึกษา

สําคัญของการละเล่นไทย

การละเล่นไทย

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ผู้บริหารครูนักเรียนเห็นความสําคัญ นักเรียนมีรายได้และสามารถ

กองการศึกษา

การสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ร.ร.เทศบาล

ตนเองและโรงเรียน

66 เดินทางไกลของลูกเสือ

ในอนาคต

เพือ่ ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้เป็น

ส่งเสริมการ

ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสร้างความ

ดําเนินงานต่างๆ

-

3,000

4,000

5,000

5,000

กองการศึกษา

ของลูกเสือและสร้างความสามัคคี ด้วยความสามัคคีและมี

ร.ร.เทศบาล

ภาวะผู้นํา

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม

ส่งเสริมการ

ของชาวตะวันตกและเฉลิมฉลอง

ดําเนินงานต่างๆ

-

5,000

5,000

5,000

5,000

ศพด.

ผู้บริหารครูนักเรียนเห็นความสําคัญ นักเรียนรับรู้วินัยการทํางาน

สามัคคีและสร้างความเป็นผู้นํา

67 วันคริสต์มาส/วันขึ้นปีใหม่

แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้

ศพด.

ผู้บริหารนักเรียนคณะครูทราบถึง นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา

วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ผ่านวัฒนธรรมได้ดยี ิ่งขึ้น

ให้แก่ศาสดาของศาสนาคริสต์

68 กิจกรรมวันสุนทรภู่

เพือ่ ให้นักเรียนทราบถึงความสําคัญ
ของสุนทรภูผ่ ู้ซึ่งเป็นคนที่มีความ
สามารถในด้านการแต่งกลอน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

-

2,000

3,000

4,000

5,000

ผู้บริหารครูนักเรียนเห็นความสําคัญ นักเรียนได้เรียนรู้และทราบถึง

กองการศึกษา

ของวันสุนทรภูแ่ ละความสวยงาม ความสําคัญของวิชาภาษาไทย

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ของภาษาไทย

และรักการเขียนการอ่านมากขึ้น
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
69 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
เพือ่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ส่งเสริมการ
2,000
3,000
4,000
ทางความคิดแนววิทยาศาสตร์

2565
(บาท)
5,000

ดําเนินงานต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนเห็นความสําคัญของสัปดาห์ นักเรียนเกิดความคิดที่จะคิดค้น กองการศึกษา
วันวิทยาศาสตร์และพัฒนาต่อไปอีก และหาคําตอบด้วยกระบวนการ ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิด

ในอนาคต

ทางวิทยาศาสตร์

ที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์

70 นักประดิษฐ์ตวั จิ๋ว
71 อบรมจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
72 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน
73 ปรับปรุงต่อเติมห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียน
74 ปรับปรุงต่อเติมห้องวิทยาศาสตร์

เพือ่ ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวน

ส่งเสริมการ

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี

ส่งเสริมการ

คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุงต่อเติมห้องโสต

ส่งเสริมการ

ทัศนศึกษาเพือ่ การใช้งานที่ดขี ึ้น
เพือ่ ปรับปรุงต่อเติมห้องวิทยาศาสตร์
เพือ่ การใช้งานที่ดขี ึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่งเสริมการ

-

1,500
1,500

2,000
2,000

3,000
3,000

4,000
4,000

ดําเนินงานต่างๆ

กองการศึกษา

สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

-

2,000
-

3,000
500,000

4,000
500,000

5,000
-

-

-

300,000

300,000

-

และไม่หยุดพัฒนา

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมครูและบุคลากรในโรงเรียน
และจริยธรรมในการทํางาน

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

กองการศึกษา

มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมครูและบุคลากรในโรงเรียน

กองการศึกษา

และจริยธรรมในการทํางาน

มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ร.ร.เทศบาล,ศพด.

เพือ่ การใช้งานในการจัดกิจกรรม

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า

กองการศึกษา

การเรียนการสอนที่ดมี ากขึ้น

พัฒนาการเรียนให้ดยี ิ่งขึ้น

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

เพือ่ การใช้งานในการจัดกิจกรรม

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า

กองการศึกษา

การเรียนการสอนที่ดมี ากขึ้น

พัฒนาการเรียนให้ดยี ิ่งขึ้น

ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75 ปรับปรุงต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อปรับปรุงต่อเติมห้อง
มีสถานที่เหมาะสม
300,000
300,000
คอมพิวเตอร์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

2565
(บาท)
-

แก่การดําเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพือ่ การใช้งานในการจัดกิจกรรม

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ

กองการศึกษา

การเรียนการสอนที่ดมี ากขึ้น

ที่ดใี ห้แก่นักเรียน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

เพือ่ การใช้งานในการจัดกิจกรรม

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ

กองการศึกษา

การเรียนการสอนที่ดมี ากขึ้น

ที่ดใี ห้แก่นักเรียน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ต่อเติมกันสาดใช้บังแดดใน

สร้างบรรยากาศที่ดใี นการ

กองการศึกษา

อาคารเรียน

เรียนการสอน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

สารสนเทศที่ดแี ก่นักเรียน

76 ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบตั กิ ารทาง
ภาษา

เพือ่ ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัตกิ าร

มีสถานที่เหมาะสม

ทางภาษาในการส่งเสริมทักษะการ

แก่การดําเนินการ

-

-

300,000

300,000

-

ใช้ภาษาของนักเรียน

77 ปรับปรุงต่อเติมทํากันสาดหอประชุม
โรงเรียน
78 ปรับปรุงต่อเติมห้องสมุดโรงเรียน
79 ต่อเติมอาคารหอประชุมโรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ต่อเติมกันสาดใช้บังแดดใน

มีสถานที่เหมาะสม

อาคารเรียนชั้น 2

แก่การดําเนินการ

เพือ่ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของ

มีสถานที่เหมาะสม

นักเรียน

แก่การดําเนินการ

เพือ่ ต่อเติมอาคารหอประชุมให้

มีสถานที่เหมาะสม

ใช้งานได้ดขี ึ้น

แก่การดําเนินการ

-

500,000

150,000
500,000

150,000
500,000

150,000
-

ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า นักเรียนมีความรู้และสนใจใน

กองการศึกษา

หาความรู้ดว้ ยตนเองอย่างรอบด้าน การอ่านศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร.ร.เทศบาล,ศพด.

-

-

300,000

300,000

300,000

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ กองการศึกษา

ของโรงเรียน

ของโรงเรียน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80 จัดซื้อเครื่องตั้งเวลาออดโรงเรียน
เพือ่ ความสะดวกในการกําหนดเวลา
ส่งเสริมการ
30,000
30,000
เรียนในแต่ละชั่วโมงและช่วงเวลา

2565
(บาท)
30,000

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ประชาธิปไตยและการใช้ชีวิตอยู่

เพือ่ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
เสียสละและช่วยเหลือสังคม

83 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
84 มหกรรมวิชาการศึกษาท้องถิ่น

เพือ่ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี
และถูกต้องให้แก่นักเรียน

ส่งเสริมการ

-

-

5,000

5,000

5,000

ดําเนินงานต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีความสะดวกในการกําหนดเวลา นักเรียนรู้เวลาในการจัดกิจกรรม กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล,ศพด.

เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก

นักเรียนรู้ถงึ หลักประชาธิปไตย

กองการศึกษา

ประชาธิปไตยและการใช้ชีวิตร่วม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ร.ร.เทศบาล,ศพด.
กันในสังคม

ส่งเสริมการ

-

-

3,000

4,000

5,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

-

-

5,000

5,000

5,000

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ เป็นการฝึกฝนและพัฒนา

ส่งเสริมการ

นักเรียนให้มีความรู้และความ

ดําเนินงานต่างๆ

สามารถด้านวิชาการ

หน่วยงาน

ต่างๆ

ร่วมกันในสังคม

82 อาสาสมัครรักโรงเรียน

ผลที่คาดว่า

เรียนในแต่ละชั่วโมงและช่วงเวลา ต่างๆของโรงเรียน

ทําการเรียนการสอน

81 ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ตัวชี้วัด

-

-

10,000

10,000

10,000

เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก

นักเรียนรู้จักการเสียสละและ

กองการศึกษา

เสียสละและช่วยเหลือสังคม

ช่วยเหลือสังคม

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

เพือ่ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี นักเรียนมีความรู้ความสามารถ

กองการศึกษา

และถูกต้องให้แก่นักเรียน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ด้านภาษาอังกฤษได้ดขี ึ้น

เป็นการฝึกฝนและพัฒนานักเรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถ

กองการศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถในด้าน

และพัฒนาตนเองด้านวิชาการ

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ต่างๆให้ดขี ึ้น

ได้ดขี ึ้น
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85 ประกวดมารยาท
เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีกริยา
ส่งเสริมการ
5,000
5,000
มารยาทที่ดี เรียบร้อย

86 ต่อเติมอาคารเรียน
87 ทางเชื่อมแบบมีหลังคาระหว่าง
อาคารเรียน

รวม 87 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
5,000

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ เป็นการต่อเติมอาคารเรียน

มีสถานที่เหมาะสม

ให้ใช้งานได้ดขี ึ้น

แก่การดําเนินการ

เพือ่ อํานวยความสะดวกและ

ส่งเสริมการ

ปูองกันแดด,ฝนให้นักเรียน

ดําเนินงานต่างๆ

รวม

-

3,115,677

-

450,000
450,000

7,782,563 11,607,063

450,000
450,000

6,840,063

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมให้นักเรียนมีกริยามารยาท นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทที่ดขี ึ้น

กองการศึกษา

ที่ดี

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ กองการศึกษา

ของโรงเรียน

ของโรงเรียน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น ปัองกันแดด มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น ปัองกัน

กองการศึกษา

ปัองกันฝนให้แก่นักเรียน

ร.ร.เทศบาล,ศพด.

แดดและฝนให้แก่นักเรียน

4,047,063
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและ
เพือ่ เป็นศูนย์บริการสําหรับ
ส่งเสริมการ
50,000
ผู้สูงอายุ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ดําเนินงานต่างๆ

2565
(บาท)
-

และสวัสดิการให้กบั

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ร้อยละ 80 ของคน

มีศูนย์บริการให้แก่คน

พิการและผู้สูงอายุ

พิการและผู้สูงอายุอย่าง

มีความพึงพอใจ

ทั่วถึงและครอบคลุม

ร้อยละ 80 ของ

เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี

ร.ร.เทศบาล

เด็กนักเรียนรู้จัก

แข็งแรงไม่มีฟันผุ รู้จัก

วาริชภูมิ

วิธีการแปรงฟันที่

การแปรงฟันที่ถกู วิธี

คนพิการและผู้สูงอายุ

2 ฟันสวยด้วยมือเรา

เพือ่ ให้เด็กรู้จักการแปรง
ฟันที่ถกู วิธี

ส่งเสริมการ

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดําเนินงานต่างๆ

ถูกวิธี

3 ส่งเสริมการออกกําลังกาย

เพือ่ ให้นักเรียนได้ออก
กําลังกาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนได้ออก

ร่างกายที่แข็งแรงและ

วาริชภูมิ

กําลังกายทุกวัน

รู้จักการออกกําลังกาย
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ส่งเสริมสุขภาพ
เพือ่ ส่งเสริมการออก
ส่งเสริมการ
5,000
10,000
10,000
10,000
กําลังกาย

5 ฟันสวย ยิ้มใส

เพือ่ ลดปัญหาด้านทันตกรรม
สุขภาพในเด็กเล็กและเด็ก

2565
(บาท)
10,000

ดําเนินงานต่างๆ

ส่งเสริมการ

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ดําเนินงานต่างๆ

แปรงฟันอย่างถูกวิธี

6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน

เพือ่ ให้ทราบถึงพัฒนาการ
ด้านสุขภาพร่างกายสติ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนได้ออก

ร่างกายที่แข็งแรงและ

วาริชภูมิ

กําลังกายทุกวัน

รู้จักการออกกําลังกาย

ร้อยละ 80 ของเด็ก

เด็กนักเรียนสามารถใช้

รู้วิธีแปรงฟันอย่าง

แปรงสีฟันได้อย่างถูกต้อง

ศพด.

ร้อยละ 80 ของเด็ก

เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ

กองการศึกษา

มีพัฒนาการที่ดขี ึ้น

ที่ดขี ึ้น สังคม อารมณ์

กองการศึกษา

ถูกวิธี
ส่งเสริมการ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ดําเนินงานต่างๆ

ปัญญาอารมณ์ของผู้เรียน

ศพด.

สติปัญญา ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัย

7 กิจกรรม 5ส

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ให้มีการจัดเก็บเอกสาร

ส่งเสริมการ

ให้เป็นระบบและมีระเบียบ

ดําเนินงานต่างๆ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

การจัดเก็บเอกสาร

ครูและผู้เรียนมีวินัยใน

มีประสิทธิภาพเพิม่

ตนเองและจัดเก็บเอกสาร

มากขึ้นร้อยละ 80

เป็นระเบียบมากขึ้น

กองการศึกษา
ศพด.
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
1.เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมการ
105,000
105,000
105,000
105,000
งานสาธารณสุขในเขตเทศบาล
ด้านสาธารณสุข
ดําเนินงานต่างๆ

2565
(บาท)
105,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ

1.แกนนําสุขภาพมี

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

ศักยภาพในการ

และสิ่งแวดล้อม

2.แก้ปัญหาสาธารณสุข

โครงการมีผลการ

ดําเนินงานด้าน

ชุมชนในเรื่องต่างๆ

ดําเนินงานที่ดขี ึ้น

สาธารณสุข

3.การจัดบริการสุขภาพ

2.ประชาชนมีการ

เบือ้ งต้นในศูนย์ ศสมช.

เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและ
สามารถพึง่ ตนเองได้

9 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ
(รวมน้ําใจ ไทวาริชภูมิ)

เพือ่ เป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพ

ส่งเสริมการ

อันดีระหว่างคนในสังคมและเสริม

ดําเนินงานต่างๆ

20,000

20,000

20,000

ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาส ทุพพลภาพ ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาส
ผู้ปุวยติดเตียงมีสุขภาพจิตที่ดี

ผู้ปุวยติดเตียงมีสุขภาพจิตที่ดี

สร้างกําลังใจ,ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และได้รับความช่วยเหลืออย่าง

และได้รับความช่วยเหลืออย่าง

และผู้ยากไร้ในเขตอําเภอวาริชภูมิ

ทันท่วงทีเพิม่ ขึ้นร้อยละ 80

ทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
1.เพือ่ ปูองกันไม่ให้
1.ผู้ประกอบการ
135,000
135,000
135,000
135,000
ในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่มได้แก่
ประชาชนปุวยด้วยโรค
2.ประชาชนทั้ง 7
1.กลุ่มสุขาภิบาลอาหาร
ทางเดินอาหารและ
ชุมชนในเขตเทศบาล
2.กลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็ง
3.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
3.กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
2.เพือ่ ให้ประชาชนมี

2565
(บาท)
135,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ

1.ประชาชนมีความรู้

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

เพิม่ มากขึ้น

และสิ่งแวดล้อม

โครงการมีผลการ

2.ประชาชนสามารถ

ดําเนินงานที่ดขี ึ้น

ปูองกันตนเองและ
รู้จักวิธีการดูแลตนเอง

ความรู้ดา้ นการส่งเสริม

มากยิ่งขึ้น

สุขภาพ
3.เพือ่ ให้กลุ่มเสี่ยงได้
รับความรู้

11 รณรงค์ปอู งกันโรคไข้เลือดออก

เพือ่ ไม่ให้ประชาชนเป็น

พ่นยากําจัดพาหะ

โรคไข้เลือดออก

นําโรค 7 ชุมชน
อบรมโรงเรียน 3 แห่ง

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

ร้อยละ 100 ของ

ประชาชนไม่เป็นไข้

กองสาธารณสุข

ประชาชนในเขต

เลือดออก

และสิ่งแวดล้อม

เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 รณรงค์ปอู งกันโรคเอดส์
เพือ่ ให้คนในสังคมมีความ
อบรมผู้นําชุมชน
20,000
20,000
20,000
20,000
เข้าใจผู้ตดิ เชื้อเอดส์และ

และประชาชน

ให้ผู้ปุวยอยู่ร่วมสังคมได้

7 ชุมชน

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 50

ลดปัญหาการแพร่

กองสาธารณสุข

ของผู้ตดิ เชื้อใน

ระบาดของโรคเอดส์

และสิ่งแวดล้อม

เขตเทศบาล

ร้อยละ 50 ของผู้ตดิ

ควบคุมไม่ให้เกิดการ

เชื้อในเขตเทศบาล

แพร่ระบาด

13 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรง

14 รณรงค์ปอู งกันโรคพิษสุนขั บ้า

เพือ่ รณรงค์ควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนับบ้า

ส่งเสริมการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ดําเนินงานต่างๆ

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

ร้อยละ 70 ของ

การบูรณาการ

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

ปูองกันโรคเป็นไป

และสิ่งแวดล้อม

โครงการสุขภาพดีขึ้น

อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 ของ

สามารถควบคุมโรค

กองสาธารณสุข

สุนัขและแมว

พิษสุนัขบ้าได้อย่าง

และสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมในพืน้ ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 เฝูาระวังการบริโภคอาหารสะอาด เพือ่ เป็นการเฝูาระวังและ
จัดอบรม 1 ครั้ง/ปี
20,000
20,000
20,000
20,000
ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน
ตรวจสอบคุณภาพความ
ตรวจสารปนเปือ้ นใน

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนได้รับประทาน

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

อาหารสะอาด ปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนในเขต

กองสาธารณสุข

ผู้มาใช้บริการมี

เทศบาลเข้าถึงบริการ

และสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ

สาธารณสุขได้อย่างทั่ว

ปลอดภัยของอาหารและ

อาหารและร้าน

โครงการผ่านเกณฑ์

ร้านจําหน่ายอาหาร

จําหน่ายอาหาร

การตรวจสอบ

3 ครั้ง/ปี

16 จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการ
แพทย์

เพือ่ จัดซื้อเวชภัณฑ์และ
วัสดุทางการแพทย์

ส่งเสริมการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ดําเนินงานต่างๆ

ถึงและมีประสิทธิภาพ

17 ควบคุมและปูองกันโรคจากสัตว์
เพือ่ ควบคุมและปูองกันโรค
สู่คน
จากสัตว์สู่คน
18 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่งเสริมการ

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

มีการควบคุมและปูองกัน

ประชาชนไม่เกิดโรคจากสัตว์

กองสาธารณสุข

โรคเพิม่ ขึ้นร้อยละ 80

สู่คน

และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ประชาชนสุขภาพดี

กองสาธารณสุข

ร้อยละ 80

และสิ่งแวดล้อม

58

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 สาธารณสุขเคลื่อนที่
เพือ่ ให้บริการประชาชน
ส่งเสริมการ
5,000
5,000
5,000
5,000

2565
(บาท)
5,000

ดําเนินงานต่างๆ

20 จ้างเหมาบริการค่ากําจัดสิ่งปฏิกลู ,
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยหรือค่าจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทํางานต่างๆ
21 จ่ายค่าปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทิ้งขยะ
และบริเวณที่ทิ้งขยะ

เพือ่ กําจัดสิ่งปฏิกลู และดําเนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสุขภาพดี

กองสาธารณสุข

ประชาชนมีความพึงพอใจ

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ดําเนินงานต่างๆ

มีการกําจัดสิ่งปฏิกลู ที่

มีแหล่งกําจัดสิ่งปฏิกลู ที่ถกู ต้อง กองสาธารณสุข

ถูกต้องและเหมาะสม

และเหมาะสมตาม มาตรฐาน

และสิ่งแวดล้อม

ถนนทางเข้าที่ทิ้งขยะมี

ถนนทางเข้าที่ทิ้งขยะมีความ

กองสาธารณสุข

ความสะดวกเพิม่ มากขึ้น

สะดวกและสะอาดมากขึ้น

และสิ่งแวดล้อม

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

เพือ่ ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทิ้ง

มีสถานที่เหมาะสม

ขยะและบริเวณที่ทิ้งขยะ

แก่การดําเนินการ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ร้อยละ 80

22 จ่ายค่าขุดหลุมขยะและฝังกลบขยะ

เพือ่ ขุดหลุมขยะและฝังกลบขยะ

มีสถานที่เหมาะสม
แก่การดําเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

หลุมขยะมีการฝังกลบ

ขยะได้รับการกําจัดและฝังกลบ กองสาธารณสุข

ที่ถกู ต้องและเหมาะสม

ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม

และสิ่งแวดล้อม

59

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อม เพือ่ จัดให้มีระบบบริหารจัดการ
มีสถานที่เหมาะสม
9,000,000
9,000,000
เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่
แก่การดําเนินการ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

การบริหารจัดการขยะอย่าง

มีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้

มีประสิทธิภาพโดยประหยัด

มลพิษในการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม

ประชาชนสามารถปฐมพยาบาล กองสาธารณสุข

สามารถปฐมพยาบาล

เบือ้ งต้นผู้ปุวยได้ถกู วิธี

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม

ประชาชนมีอตั ราการปุวยด้วย

กองสาธารณสุข

โครงการบริโภคเกลือไอโอดีน

โรคขาดสารไอโอดีนลดลง

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม

ประชาชนมีอตั ราการปุวยด้วย

กองสาธารณสุข

โครงการมีความรู้ในเรื่อง

โรคมาลาเรียลดลง

และสิ่งแวดล้อม

ถูกหลักสุขาภิบาลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

24 อบรมหมอหมู่บ้านใน

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ส่งเสริมการ

พระราชประสงค์

และสามารถปฐมพยาบาล

ดําเนินงานต่างๆ

72,500

72,500

72,500

72,500

72,500

เบือ้ งต้นผู้ปุวยได้

25 ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
26 ควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน
ในชุมชนหันมาบริโภค

เบือ้ งต้นได้
ส่งเสริมการ

43,500

43,500

43,500

43,500

43,500

ดําเนินงานต่างๆ

เกลือไอโอดีน
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ส่งเสริมการ

และสามารถปูองกันตนจาก

ดําเนินงานต่างๆ

โรคมาลาเรียได้

23,300

23,300

23,300

23,300

23,300

โรคมาลาเรีย

60

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น เพือ่ ทราบข้อมูลจํานวนสัตว์
ส่งเสริมการ
2,000
2,000
2,000
2,000
ทะเบียนสัตว์
และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
ดําเนินงานต่างๆ

2565
(บาท)
2,000

สัตว์อย่างถูกต้อง

28 ส่งเสริมการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29 โครงการในพระราชดําริดา้ น
สาธารณสุข

รวม 29 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่งเสริมการ

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

ดําเนินงานต่างๆ

ประชาชนในท้องถิ่น

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีขอ้ มูลจํานวนสัตว์และการ

นําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ

กองสาธารณสุข

ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

ปูองกันโรคจากสัตว์สู่คนได้

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม

ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้

กองสาธารณสุข

โครงการมีความรู้และนํา

อย่างมีความสุขและร่วมกัน

และสิ่งแวดล้อม

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รักษาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70 ของประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุข

มีสุขภาพที่ดขี ึ้น

สมบูรณ์

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70

เพือ่ ให้ประชาชนนําหลักปรัชญา

เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพที่ดใี ห้กบั

ตัวชี้วัด

ส่งเสริมการ

30,000

140,000

30,000

140,000

30,000

140,000

30,000

140,000

30,000

140,000

ดําเนินงานต่างๆ

รวม

1,527,300

1,492,300 10,512,300 10,512,300

1,512,300

61

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงรักษาสวนสาธารณะใน
เพือ่ บํารุงรักษาสวน
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 ประชาชนพึงพอใจ
เขตเทศบาล
สาธารณะให้มีความสวยงาม
ดําเนินงานต่างๆ
มากขึ้นร้อยละ 80
2 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ห้วย หนอง
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 ประชาชนพึงพอใจ
คลอง บึงในเขตเทศบาล
ห้วยหนองคลองบึงใน
ดําเนินงานต่างๆ
มากขึ้นร้อยละ 80
เขตเทศบาล

3 ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ํา
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
4 พัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ศั น์
หนองกกเชือก
5 จัดระเบียบและปรับปรุงปุาช้า
เพื่อปลูกต้นไผ่และต้นดอกรัก

เพือ่ กักเก็บน้ําไว้เพือ่ ทํา
เกษตรกรรม
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองกกเชือก
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณปุาช้า

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

บํารุงรักษาสวนสาธารณะ

กองช่าง

ให้มีความสวยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วย

กองช่าง

หนองคลองบึงในเขต
เทศบาล

ส่งเสริมการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนพึงพอใจ

มีน้ําไว้ทําการ

มากขึ้นร้อยละ 80

เกษตรกรรม

ประชาชนพึงพอใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง

มากขึ้นร้อยละ 80

กกเชือกให้ดขี ึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ปุาช้า

มากขึ้นร้อยละ 80

ให้ดขี ึ้นและได้ประโยชน์

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

จากต้นไผ่และต้นดอกรัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

62

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 พัฒนาหนองหัวหมาน
เพือ่ รักษาทรัพยากร
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 ประชาชนพึงพอใจ
(ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูธรรมชาติ)
ทางธรรมชาติไว้ให้คงอยู่
ดําเนินงานต่างๆ
มากขึ้นร้อยละ 80
7 ก่อสร้างฝายกั้นน้ําเป็นช่วงๆใน
เพือ่ กักเก็บน้ําไว้เพือ่
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 ประชาชนได้รับ
แหล่งน้ําต่างๆ
ทําเกษตรกรรม
ดําเนินงานต่างๆ
ประโยชน์จากโครงการ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีทรัพยากรธรรมชาติที่

กองช่าง

คงอยู่
มีน้ําไว้ใช้เพือ่ เกษตรกรรม

กองช่าง

ร้อยละ 80

8 ทําความสะอาดแหล่งน้ําสาธารณะ
และลําห้วยในเขตเทศบาล

เพือ่ มิให้มีสิ่งกีดขวางการ

ส่งเสริมการ

ระบายน้ําและกักเก็บน้ํา

ดําเนินงานต่างๆ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

9 รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพือ่ เป็นการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

รวม 9 โครงการ

ส่งเสริมการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดําเนินงานต่างๆ

รวม

560,000

560,000

560,000

560,000

ประชาชนได้รับ

น้ําสามารถระบายได้

สํานักปลัด

ประโยชน์จากโครงการ

อย่างรวดเร็ว มีน้ําไว้ใช้

เทศบาล

ร้อยละ 80

ในหน้าแล้ง

มีการอนุรักษ์ทรัพยากร

เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร

กองสาธารณสุข

ธรรมชาติเพิม่ มากขึ้น

ธรรมชาติอย่างจริงจังและ

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

รู้คุณค่า

560,000
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย
1.เพือ่ รณรงค์และส่งเสริม
ส่งเสริมการ
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000 ร้อยละ 70 ของ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1.ขยะรีไซเคิลในชุมชน

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้า

ได้รับการคัดแยก

และสิ่งแวดล้อม

ประชาชน

ร่วมโครงการมีผล

ก่อนนําไปกําจัด

2.เพือ่ ให้ประชาชนมี

การดําเนินงานที่

2.ประชาชนมีจิตสํานึก

ส่วนร่วมในการคัดแยก

ดีขึ้น

ในการคัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะให้กบั

ขยะในครัวเรือน

ดําเนินงานต่างๆ

ก่อนทิ้ง
3.ลดการปนเปือ้ นของ
ขยะมีพิษจากขยะ
อินทรียอ์ ื่นๆได้
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 รณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน
เพือ่ ให้ประชาชนและ
จัดกิจกรรมรณรงค์
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 ร้อยละ 70 ของ
เยาวชนมีจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและเยาวชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

ประชาชนที่เข้าร่วม

มีจิตสํานึกในการรักษา

1 ครั้ง/ปี

โครงการมีผลการ

สิ่งแวดล้อมและการ

อบรมนักเรียนในเขต

ดําเนินงานที่ดขี ึ้น

ประหยัดพลังงาน

จํานวน 1 แห่ง

ลดปัญหาเกี่ยวกับที่

กองสาธารณสุข

ทิ้งขยะและกําจัดขยะ

และสิ่งแวดล้อม

เทศบาล 1 ครั้ง/ปี

3 ปรับปรุงบ่อขยะ

เพือ่ ให้มีสถานที่ทิ้งขยะ
อย่างเพียงพอ

ส่งเสริมการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ดําเนินงานต่างๆ

อย่างถูกวิธี

4 บริหารจัดการขยะมูลฝอย

เพือ่ การบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 70 ของ

การบริหารจัดการขยะ

กองสาธารณสุข

ประชาชนที่เข้าร่วม

มีประสิทธิภาพ

และสิ่งแวดล้อม

โครงการมีผลการ
ดําเนินงานที่ดขี ึ้น
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา
1.เพือ่ ปรับปรุงทัศนียภาพ
ส่งเสริมการ
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000 ร้อยละ 70 ของ
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้
ในเขตเทศบาลให้มีความ
ดําเนินงานต่างๆ
ประชาชนที่เข้าร่วม
แผน LA21
สะอาดสวยงาม
โครงการอยู่ใน

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ชุมชนสะอาด

กองสาธารณสุข

สิ่งแวดล้อมสวยงามเป็น

และสิ่งแวดล้อม

ระเบียบเรียบร้อย

2.เพือ่ ให้ประชาชนร่วมมือ

ชุมชนสะอาด

ปลอดภัยในชีวิตและ

รักษาความสะอาดที่อยู่

สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ทรัพย์สิน

ร้อยละ 70 ของ

ประชาชนได้รับความรู้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อาศัยตนเองในชุมชน

6 รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพือ่ ให้ความรู้และสร้าง

รณรงค์การอนุรักษ์

ความเข้าใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนที่เข้าร่วม

เข้าใจ มีจิตสํานึกในการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

1 ครั้ง/ปี

โครงการมีความรู้

อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้แก่

จัดตั้ง 1 ชมรมใน

ความเข้าใจในการ

ประชาชน

โรงเรียน/ชุมชน

อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
4.2 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณที่ทิ้งขยะ
เพือ่ ให้มีที่ทิ้งขยะให้ถกู
ส่งเสริมการ
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000 มีที่ทิ้งขยะสะอาด
บริเวณปุาช้า
สุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย
ดําเนินงานต่างๆ
ถูกสุขอนามัย
8 หน้าบ้านน่ามอง หลังคลอง(ห้วย)
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้าน
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
น่าชม
เรือนให้น่าอยู่น่าอาศัย
ดําเนินงานต่างๆ
โครงการมีภูมิทัศน์
9 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ตั้งแต่สํานักงาน
เทศบาลถึงบริเวณปั้มน้ํามัน ปตท.
10 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
บริเวณดังกล่าว
เพือ่ ให้มีรถบรรทุกขยะ
ที่ถกู สุขลักษณะและ

ส่งเสริมการ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีที่ทิ้งขยะที่ถกู สุขอนามัย

กองช่าง

สะอาดและปลอดภัย
ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น
สวยงาม บ้านเรือนน่าอยู่

สํานักปลัด
เทศบาล

ที่อยู่อาศัยดีขึ้น

น่าอาศัย

ประชาชนพึงพอใจ

มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น

กองช่าง

มีรถบรรทุกขยะ

ขยะมีการกําจัดที่ถกู

กองสาธารณสุข

ไว้ใช้ในกิจการของ

สุขลักษณะ ถูกที่

และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ถูกทาง

มากขึ้นร้อยละ 80

-

-

2,000,000

-

-

ดําเนินงานต่างๆ

ปูองกันการเกิดโรค
ในชุมชน

รวม 10 โครงการ

รวม

960,000

960,000

2,960,000

960,000

960,000
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ห้องน้ําสะอาดดีมมี าตรฐาน
เพือ่ ปรับปรุงสุขลักษณะ
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
100,000
100,000
และสิ่งแวดล้อมภายใน

2565
(บาท)
100,000

ดําเนินงานต่างๆ

ห้องน้ํา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 70 ของ

ห้องน้ําสะอาด

กองสาธารณสุข

ผู้มาใช้บริการมี

ถูกสุขลักษณะ ลดภาวะ

และสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ

การติดเชื้อโรคระบบ
ทางเดินอาหาร

2 พัฒนาคุณภาพโรงฆ่าสัตว์

3 ขยายเขตประปา ไฟฟูาสาธารณะ
ในเขตเทศบาล

เพือ่ พัฒนาให้โรงฆ่าสัตว์

ส่งเสริมการ

มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ให้มีประปาไฟฟูา
แสงสว่างทั่วถึงประชาชน

ส่งเสริมการ

50,000

100,000

50,000

100,000

50,000

100,000

50,000

100,000

50,000

100,000

ดําเนินงานต่างๆ

ร้อยละ 70 ของ

โรงฆ่าสัตว์มีคุณภาพ

กองสาธารณสุข

ผู้มาใช้บริการมี

ได้มาตรฐานตามที่

และสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ

กฎหมายกําหนด

ประชาชนพึงพอใจ

มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถึง

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีความปลอดภัย

ประชาชนพึงพอใจ

มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถึง

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีความปลอดภัย

กองช่าง

มีความปลอดภัย

4 ปรับปรุงไฟฟูาบริการภายในเขต
เทศบาล

เพือ่ ให้มีไฟฟูาสว่างทั่วถึง

ส่งเสริมการ

ประชาชนมีความปลอดภัย

ดําเนินงานต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

68

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ปรับปรุงและซ่อมแซมส้วม
เพือ่ ให้มีส้วมสาธารณะไว้
มีส้วมสาธารณะไว้ใช้
100,000
100,000
100,000
100,000
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
บริการประชาชน
งานบริการประชาชน
6 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต
เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน คสล.
5,000,000 1,500,000
1,500,000
1,500,000
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
สัญจรไปมาได้สะดวก
ยิ่งขึ้น

7 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สภายใน
เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง

2565
(บาท)
100,000
1,500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

มีส้วมสาธารณะไว้

มากขึ้นร้อยละ 80

บริการประชาชน

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น
ส่งเสริมการ

กองช่าง

รวดเร็วยิ่งขึ้น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ดําเนินงานต่างๆ

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

สะดวก

8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายใน
เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ

มีรางระบายน้ํา

ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง

ในเขตเทศบาล

2,500,000

2,000,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

กองช่าง

สะดวก

9 ก่อสร้างสะพาน คสล.ภายในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

มีสะพาน คสล.

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว

ในเขตเทศบาล

-

3,500,000

-

-

-

กองช่าง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 ขยายผิวจราจร คสล.ภายในเขต
เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน คสล.
500,000
500,000
500,000
500,000
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
สัญจรไปมาได้สะดวก
11 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนนลูกรัง
900,000
700,000
700,000
700,000
ภายในเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
สัญจรไปมาได้สะดวก
12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภาย
เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน คสล.
500,000
500,000
500,000
500,000
ในเขตเทศบาล
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
สัญจรไปมาได้สะดวก
13 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการระบาย
มีรางระบายน้ํา
500,000
500,000
500,000
500,000
ในเขตเทศบาล
น้ําให้เป็นไปอย่างสะดวก
ในเขตเทศบาล
14 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน เพือ่ ใช้ในกิจการต่างๆ
มีสถานที่ไว้ใช้
300,000
เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
ในกิจการต่างๆ
15 ก่อสร้างกําแพงรอบบริเวณ
เพือ่ ความเป็นระเบียบ
มีกําแพงเป็นสัดส่วน
150,000
150,000
ตลาดสด
เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบเรียบร้อย

2565
(บาท)
500,000
700,000
500,000
500,000
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

มีศาลาอเนกประสงค์ใช้

มากขึ้นร้อยละ 80

ในกิจการต่างๆ

ประชาชนพึงพอใจ

มีความเป็นระเบียบ

มากขึ้นร้อยละ 80

เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 ปรับปรุงอาคารต่างๆ
เพือ่ ปรับปรุงอาคารของ
มีสถานที่เหมาะสม
200,000
200,000
200,000
200,000
17 ปรับปรุงผิวถนนโดยทําผิวแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีตในเขตเทศบาล
18 เสริมฝาท่อรางระบายน้ําภายใน
เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

เทศบาลให้มีความสวยงาม

แก่การดําเนินการ

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

มีถนน คสล.

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมาได้สะดวก

เพือ่ ปูองกันเศษดินและ

มีฝาท่อรางระบายน้ํา

เศษไม้และความปลอดภัย

500,000
300,000

500,000
300,000

500,000
300,000

500,000
300,000

2565
(บาท)
200,000
500,000
300,000

ในเขตเทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

อาคารของเทศบาลมี

มากขึ้นร้อยละ 80

ความสวยงาม

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนรวดเร็วขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ปูองกันเศษดินและเศษไม้

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีความ

ของประชาชน

19 วางและจัดทําผังเมืองเทศบาล
ตําบลวาริชภูมิ

เพือ่ วางผังเมืองชุมชนไว้

ส่งเสริมการ

เป็นแนวทางในการพัฒนา

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ปูองกันขโมยสิ่งของ
และสัตว์เลี้ยง

กองช่าง
กองช่าง

ปลอดภัยมากขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนพึงพอใจ

วางผังเมืองชุมชนไว้เป็น

มากขึ้นร้อยละ 80

แนวทางในการพัฒนา

พืน้ ที่ในเขตเทศบาล

20 ก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์
แต่ละชุมชน

กองช่าง

กองช่าง

พืน้ ที่ในเขตเทศบาล
มีรั้วเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบเรียบร้อย

-

-

5,000,000

-

-

ประชาชนพึงพอใจ

มีการปูองกันการขโมย

มากขึ้นร้อยละ 80

สิ่งของและสัตว์เลี้ยง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และสิ่ง
เพือ่ เป็นค่าบํารุงรักษา
ส่งเสริมการ
500,000
500,000
500,000
500,000
ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อ
ดําเนินงานต่างๆ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

มีค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์

มากขึ้นร้อยละ 80

ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างให้

สร้างให้สามารถใช้งาน

สามารถใช้งานได้ตาม

ได้ตามปกติ

ปกติ

22 ปรับปรุงร่องระบายน้ําภายในเขต
เทศบาล

เพือ่ เพิม่ ช่องทางการระบายน้ํา
ให้เป็นไปอย่างสะดวก

ดําเนินงานต่างๆ

23 ก่อสร้างฝายน้ําล้น

เพือ่ กักเก็บน้ําไว้เพือ่ ทํา

ส่งเสริมการ

เกษตรกรรม

24 ก่อสร้างท่อลอดพร้อมบ่อพักหน้า
ตลาดถึงบ้านน้อยจอมศรี

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด

เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง

ส่งเสริมการ

500,000

300,000

500,000

300,000

500,000

300,000

500,000

300,000

500,000

300,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

500,000

-

500,000

-

-

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

มีน้ําไว้ใช้เพือ่ ทํา

มากขึ้นร้อยละ 80

เกษตรกรรม

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

สะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 ขุดลอกคลองระบายน้ําจากหน้า
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
โรงเรียนถึงหน้าวัดดอนตลุง
ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง
ดําเนินงานต่างๆ
ชุมชนบ้านน้อยจอมศรี
สะดวก
26 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อ
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
มีถนน
1,000,000
500,000
500,000
500,000
การเกษตรภายในเขตเทศบาล
ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง
สัญจรไปมาได้สะดวก

2565
(บาท)
-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

การสัญจรไป-มาของ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว

สะดวก

27 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ใน
เขตเทศบาล
28 ปรับปรุงสระน้ําหน้าบ้านนาย
อําเภอวาริชภูมิ

เพือ่ ส่งเสริมการออกกําลัง
กายในชุมชน
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง

กองช่าง

กองช่าง

มากขึ้น
ส่งเสริมการ

422,000

422,000

422,000

422,000

422,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

100,000

-

100,000

-

-

ดําเนินงานต่างๆ

ประชาชนพึงพอใจ

ส่งเสริมการออกกําลัง

มากขึ้นร้อยละ 80

กายในชุมชน

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับข้อมูล

มากขึ้นร้อยละ 80

ข่าวสารทันเหตุการณ์

กองช่าง
กองช่าง

สะดวก

29 ก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อ

ส่งเสริมการ

มูลข่าวสารทันเหตุการณ์

ดําเนินงานต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กองช่าง

73

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 ปรับปรุงถนนห้วยกุดขี้และขยาย
เพือ่ ให้มีไฟฟูาแสงสว่างทั่ว
ส่งเสริมการ
200,000
100,000
100,000
100,000
เขตไฟฟูา
ถึง ประชาชนปลอดภัย
ดําเนินงานต่างๆ
31 ปรับปรุงฝายน้ําล้นห้วยปลาหาง
และห้วยน้ําเค็ม

เพือ่ ให้ระบายน้ําได้สะดวก

32 ก่อสร้างรั้วรอบที่ทิ้งขยะเทศบาล

เพือ่ ความเป็นระเบียบ

มากขึ้น

เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน

33 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนกลาง
34 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์เส้นทางถนนศรี
ทัณฑกิจทางเข้าหมู่บา้ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ใช้ในกิจการต่างๆ

ส่งเสริมการ

200,000

-

200,000

-

2565
(บาท)
100,000

-

ดําเนินงานต่างๆ

ส่งเสริมการ

500,000

500,000

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ

ส่งเสริมการ

-

60,000

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
เพือ่ สภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น

มีถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถึง

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีความปลอดภัย

ประชาชนพึงพอใจ

ระบายน้ําได้สะดวก

มากขึ้นร้อยละ 80

มากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

มีความเป็นระเบียบ

มากขึ้นร้อยละ 80

เรียบร้อยและเป็นสัดส่วน

ประชาชนพึงพอใจ

มีศาลาอเนกประสงค์ไว้

มากขึ้นร้อยละ 80

ใช้ในกิจการต่างๆ

ประชาชนพึงพอใจ

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

มากขึ้นร้อยละ 80

74

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 ปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยก
เพือ่ ให้ระบายน้ําได้สะดวก
มีถนน
200,000
200,000
200,000
200,000
ห้วยบางไปห้วยน้ําเค็ม
มากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
36 ถนน คสล.จากสามแยกห้วยบาง
ไปห้วยน้ําเค็ม

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

มีถนน คสล.

ประชาชนสะดวกมากขึ้น

สัญจรไปมาได้สะดวก

37 ลงหินลูกรังซอยศรีสมรอุทศิ

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

ส่งเสริมการ

ประชาชนสะดวกมากขึ้น

ดําเนินงานต่างๆ

38 ปรับปรุงห้องน้ําในตลาดสด
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

เพือ่ ปรับปรุงห้องน้ําใน
ตลาดสดเทศบาล

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

200,000

50,000

100,000

200,000

-

100,000

200,000

-

-

200,000

-

100,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ระบายน้ําได้ดมี ากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

กองช่าง

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

มีห้องน้ําที่สะอาด

มากขึ้นร้อยละ 80

ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งาน

ประชาชนพึงพอใจ
มากขึ้นร้อยละ 80

200,000

-

-

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 ปรับปรุงเส้นทางไปดงบ้านม่วง
เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน
200,000
200,000
200,000
200,000
(ทางแยกไปหนองไผ่)
ประชาชนสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
40 ปรับปรุงถนนห้วยกุดขี้และขยาย
เขตไฟฟูา

เพือ่ ให้มีไฟฟูาแสงสว่างทั่ว
ถึง ประชาชนปลอดภัย

สัญจรไปมาได้สะดวก

41 ปรับปรุงผิวถนนเส้นถนนลูกเสือ

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

มีถนน

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว

สัญจรไปมาได้สะดวก

ยิ่งขึ้น

มีถนน

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
200,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

มีไฟฟูาแสงสว่างทั่วถึง

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีความปลอดภัย

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เพิม่ มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

76

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 ถนน คสล.จากซอยบ้านลุงเรียบไป เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน คสล.
200,000
200,000
ถึงบ้านคุณบุรินทร์(ช่วงต่อถนน
ประชาชนสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
ทองใบอุทศิ )
43 ปรับปรุงซ่อมแซมแปูนปิดฝายน้ํา
ชุมชนบ้านใต้

เพือ่ ให้น้ําได้ระบายได้ดขี ึ้น

44 ปรับปรุงถนนคลองปุาไผ่

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

มีถนน

ประชาชนสะดวกมากขึ้น

สัญจรไปมาได้สะดวก

ส่งเสริมการ

20,000

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)
-

20,000

ดําเนินงานต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

น้ําระบายได้ดมี ากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

กองช่าง

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

มากขึ้นร้อยละ 80

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังตลาดสด เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน คสล.
500,000
เทศบาลตําบลวาริชภูมถิ ึง
ประชาชนสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
ห้วยกกเชือก
46 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน
100,000
จากฝายบ้านใต้ไปจนสุดเขต
ประชาชนสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
47 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน
200,000
สองฝั่งริมห้วยปลาหางจากสะพาน ประชาชนสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
วัดเหนือจนสุดเขตเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ
48 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
มีถนน
100,000
เส้นห้วยปลาหางถึงคลองปุาไผ่
ประชาชนสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก

2565
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49 ต่อเติมสนามกีฬาชุมชนบ้านน้อย
เพือ่ ส่งเสริมการออกกําลัง
ส่งเสริมการ
200,000
150,000
100,000
100,000
จอมศรี
กายในชุมชนและเป็น
ดําเนินงานต่างๆ

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

ส่งเสริมการออกกําลังกาย

มากขึ้นร้อยละ 80

ของคนในชุมชน

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

ตลาดสดเทศบาลสะอาด

มากขึ้นร้อยละ 80

ถูกหลักอนามัย

ปัญหาร่องระบายน้ํา

น้ําสามารถระบายได้

ในเขตเทศบาลลด

อย่างรวดเร็วไม่เกิดการ

ลงร้อยละ 80

ท่วมขัง

กองช่าง

สถานที่จัดกิจกรรม

50 ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าศาลา
อเนกประสงค์บา้ นน้อยจอมศรี
ไปถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์(ใหม่)
51 ก่อสร้างบ่อพักน้ําเสียบริเวณตลาด
สด
52 ขุดลอกลําห้วยหนองคลองบึงและ
ร่องระบายน้ําในเขตเทศบาลที่
อุดตันและตื้นเขิน

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

มีถนน คสล.

ประชาชนสะดวกมากขึ้น

สัญจรไปมาได้สะดวก

เพือ่ ให้ตลาดสดปลอดกลิ่น

ส่งเสริมการ

สะอาดถูกหลักอนามัย

200,000

100,000

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

ส่งเสริมการ

ระบายน้ําและลดปัญหา

ดําเนินงานต่างๆ

น้ําท่วมขังในเขตเทศบาล

100,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

กองช่าง

กองช่าง
สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซม
ส่งเสริมการ
50,000
30,000
20,000
20,000
อาคารเรียนให้อยู่ใน

2565
(บาท)
20,000

ดําเนินงานต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

อาคารเรียนพร้อม

มีอาคารเรียนที่ได้

ใช้งานและมีสภาพดี

มาตรฐานและเหมาะสม

สภาพที่ดพี ร้อมใช้งาน

54 จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ในโรงเรียน
จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ในโรงเรียน

เพือ่ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
ศพด.

กับการเรียนการสอน
ส่งเสริมการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดําเนินงานต่างๆ

ร้อยละ 80 ของเด็ก

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ใช้ใน

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนมีความพึง

โรงเรียนอย่างเพียงพอ

วาริชภูมิ

ร้อยละ 80 ของ

ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน

ร.ร.เทศบาล

ครุภัณฑ์ในโรงเรียน

มีสภาพพร้อมใช้งาน

วาริชภูมิ

ร้อยละ 80 ของ

สภาพภูมิทัศน์ภายใน

ร.ร.เทศบาล

นักเรียนและผู้ปก

โรงเรียนมีสภาพสวยงาม

พอใจ

55 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

เพือ่ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ภายในโรงเรียนให้พร้อม

ส่งเสริมการ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ดําเนินงานต่างๆ

ใช้งาน

56 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในโรงเรียน

เพือ่ ปรับภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน

พร้อมใช้งาน
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

วาริชภูมิ

ครองมีความพึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

80

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 ปรับปรุงอาคารเรียน
เพือ่ ปรับปรุงอาคารเรียน
มีสถานที่ไว้ใช้
100,000
100,000
100,000
100,000

2565
(บาท)
100,000

ในกิจการต่างๆ

58 ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ

เพือ่ สร้างโรงเรียนเทศบาล

มีสถานที่ไว้ใช้

5,000,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

อาคารเรียนมีสภาพ

นักเรียนและผู้ปก

แข็งแรง เหมาะกับการ

ครองมีความพึงพอใจ

เรียนการสอน

มีสถานศึกษาเพิม่ ขึ้น

เปิดโอกาสทางการศึกษา

ในกิจการต่างๆ

59 ก่อสร้างโรงอาหารและห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ
60 ก่อสร้างห้องน้ําโรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
61 ก่อสร้างปูายชื่อโรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
62 จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ สร้างโรงอาหารและ

มีสถานที่ไว้ใช้

ห้องประชุมโรงเรียน

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ สร้างห้องน้ําโรงเรียน

มีสถานที่ไว้ใช้

มีสถานที่ไว้ใช้

ที่ชัดเจน สวยงาม

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีสถานที่ไว้ใช้

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

วาริชภูมิ
กองช่าง

ให้กบั เด็กนักเรียนในชุมชน

2,000,000
300,000

-

-

-

-

ในกิจการต่างๆ
เพือ่ ให้โรงเรียนมีปูายชื่อ

ร.ร.เทศบาล

100,000

100,000
-

-

-

-

กองช่าง

มีโรงอาหารและห้อง

มีโรงอาหารและห้อง

ประชุมเพิม่ ขึ้น

ประชุมไว้ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมีห้องน้ําไว้

มีห้องน้ําไว้ใช้ประโยชน์

ใช้อย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

มีปูายชื่อโรงเรียนที่

มีปูายชื่อโรงเรียนที่

สวยงาม ชัดเจน

สวยงาม ชัดเจน

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

กองช่าง
กองช่าง

81

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
63 จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้
มีสถานที่ไว้ใช้
200,000
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
ในกิจการต่างๆ
ประกอบ
64 ก่อสร้างอาคารเรียน
เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้
มีสถานที่ไว้ใช้
100,000
65 ก่อสร้างร่องระบายน้ําภายในโรงเรียน
66 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน
67 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน
68 ต่อเติมโรงอาหารและหอประชุม
โรงเรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

ส่งเสริมการดําเนิน

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

งานต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีถนน

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

สัญจรไปมาได้สะดวก

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

ส่งเสริมการดําเนิน

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

งานต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีสถานที่ไว้ใช้

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

200,000
1,000,000
300,000
200,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

82

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
69 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้
มีสถานที่ไว้ใช้
1,000,000
70 ต่อเติมอาคารเรียน
71 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในโรงเรียน
72 ก่อสร้างโรงจอดรถ
73 ก่อสร้างประตูโรงเรียน
74 ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนสายวาริชภูมิ-ม่วงไข่

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีสถานที่ไว้ใช้

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีสถานที่ไว้ใช้

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีสถานที่ไว้ใช้

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้

มีสถานที่ไว้ใช้

เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้นไป

มีถนน คสล.
สัญจรไปมาได้สะดวก

300,000
1,000,000
750,000
50,000
500,000

500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่

มีสถานที่ในการศึกษาที่

กองการศึกษา

เหมาะสมมากขึ้นร้อยละ80

เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

ประชาชนมีความพึงพอใจ

การคมนาคมสะดวก

ในการสัญจรไปมาร้อยละ 80

รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

83

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75 ก่อสร้างปูายชื่อโรงเรียน
เพือ่ ให้โรงเรียนมีปูายชื่อ
ส่งเสริมการ
500,000
ที่ชัดเจน สวยงาม

76 ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ(เดิม)เป็นห้องทํางานของ
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
77 ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ําแบบ
ลากจูง

78 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
79 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
-

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ใช้เป็นห้องทํางานใน

มีสถานที่ไว้ใช้

กิจการต่างๆของเทศบาล

ในกิจการต่างๆ

100,000

-

-

-

-

ตําบลวาริชภูมิ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีปูายชื่อโรงเรียนที่

มีปูายชื่อโรงเรียนที่

สวยงาม ชัดเจน

สวยงาม ชัดเจน

มีห้องทํางานสําหรับดําเนิน

การปฏิบัตงิ านเป็นไปอย่างมี

กิจกรรมต่างๆของเทศบาล

ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง

ตําบลวาริชภูมิเพิม่ มากขึ้น

-

200,000

-

-

-

ลดปัญาหน้ําท่วมขังและผัน

ลดปริมาณน้ําท่วมขังและมี

สํานักปลัด

น้ําไปใช้ในการเกษตรอีกทั้ง

การบริหารจัดการน้ําที่ดใี น

เทศบาล

ระบายน้ําสร้างระบบการจัด

ยังช่วยลดปัญหาภัยแล้งใน

อนาคต

การน้ําที่ดใี นอนาคต

พืน้ ที่

เพือ่ ช่วยระบายน้ําในช่วงที่มี

มีสถานที่ไว้ใช้

ฝนตกและสร้างเส้นทางการ

ในกิจการต่างๆ

เพือ่ ใช้จ่ายในกิจการของ

ส่งเสริมการ

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ใช้จ่ายในกิจการของ

ส่งเสริมการ

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ดําเนินงานต่างๆ

300,000
100,000

300,000
100,000

300,000
100,000

300,000
100,000

300,000
100,000

ร้อยละ 80 ของการดําเนิน

เทศบาลปฏิบัตงิ านได้อย่าง

การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของการดําเนิน

เทศบาลปฏิบัตงิ านได้อย่าง

การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ

ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

84

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ส่งเสริมการ
300,000
300,000
300,000
300,000
81 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
82 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก

ซ่อมแซมทรัพย์สินของราชการ

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา

ส่งเสริมการ

และปรับปรุงทรัพย์สินของราชการ

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ เพิม่ ช่องทางการระบายน้ําให้

ส่งเสริมการ

เป็นไปอย่างสะดวก

83 ขุดลอกลําห้วยหนองคลองบึง
ที่อดุ ตันและตื้นเขิน
84 ขยายเขตไฟฟูา

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน้ํา
และลดปัญหาน้ําท่วมขัง
เพือ่ ให้มีไฟฟูาบริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง

85 ขยายเขตประปา

ให้มีน้ําประปาไว้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง

100,000
100,000

100,000
-

100,000
-

100,000
-

2565
(บาท)
300,000
100,000
-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

100,000

-

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

100,000

-

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

100,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
ทุกหน่วยงาน

ร้อยละ 80 ของการดําเนิน

เทศบาลปฏิบัตงิ านได้อย่าง

การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของการดําเนิน

เทศบาลปฏิบัตงิ านได้อย่าง

การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต

มากขึ้นร้อยละ 80

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ปัญหาร่องระบายน้ําลดลง

น้ําสามารถระบายได้อย่าง

บ้านวาริชภูมิ

ร้อยละ 80

รวดเร็วไม่เกิดการท่วมขัง

หมู่ 1,2 , 16

ประชาชนมีความพึงพอใจ

มีไฟฟูาส่องสว่างทั่วถึง

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ 1,2 , 16

ประชาชนมีความพึงพอใจ

มีน้ําประปาไว้ใช้อย่างทั่วถึง

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

ทุกครัวเรือน

หมู่ 1,2 , 16

ทุกหน่วยงาน
บ้านวาริชภูมิ
หมู่ 1 , 16

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

85

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
86 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเป็น
เพือ่ การสัญจรไปมาของประชาชน
มีถนน
200,000
ถนน คสล.ภายในหมู่บา้ น
สะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
87 ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมไหล่ทาง
เพือ่ การสัญจรไปมาของประชาชน
มีถนน
500,000
สะดวกมากขึ้น

88 ก่อสร้างฝายน้ําล้น

เพือ่ กักเก็บน้ําไว้ใช้ในการ
เกษตรกรรม

89 ก่อสร้างหอกระจายข่าวหรือปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายในชุมชน
90 ซ่อมแซมปรับปรุงลานตากพืชผล
ทางการเกษตร
91 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทันเหตุการณ์
เพือ่ ให้ประชาชนไดมีสถานที่
ในการตากพืชผลทางการเกษตร
เพือ่ ช่วยให้อากาศภายในห้อง
หมุนเวียนสะดวกมากขึ้น

2565
(บาท)
-

สัญจรไปมาได้สะดวก
ส่งเสริมการ

50,000

-

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

50,000

-

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

200,000

-

-

-

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

-

-

200,000

200,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไปมา

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกสบายรวดเร็วขึ้น

หมู่ 1,2 , 16

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไปมา

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกสบายรวดเร็วขึ้น

หมู่ 1,2 , 16

ประชาชนมีความพึงพอใจ

มีน้ําไว้ใช้ในการ

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

เกษตรกรรม

หมู่ 1,2 , 16

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับข้อมูล

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

ข่าวสารทันเหตุการณ์

หมู่ 1,2 , 16

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับข้อมูล

บ้านวาริชภูมิ

มากขึ้นร้อยละ 80

ข่าวสารทันเหตุการณ์

หมู่ 1,2 , 16

สภาพอากาศในห้องเรียนหมุน

นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อากาศ

กองการศึกษา

เวียนถ่ายเทสะดวกขึ้น

เย็นสบาย ปลอดโปร่งดี

ร.ร.เทศบาลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

86

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
92 จัดซื้อผ้าม่าน
เพือ่ ปูองกันฝุุนละอองและปูองกัน
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
แสงแดดจากภายนอก

93 ก่อสร้างร่องระบายน้ําภายในโรงเรียน

เพือ่ ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ให้
ให้เหมาะสมมากขึ้น

94 จัดซื้อตู้เซิฟเวอร์กล้องวงจรปิด

ลดอัตราการเกิดไฟฟูาลัดวงจร

2565
(บาท)
-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สภาพอากาศในห้องเรียน

-

-

50,000

50,000

-

-

-

15,000

15,000

15,000

เพือ่ เป็นการอํานวยความสะดวก

ส่งเสริมการ

ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ดําเนินงานต่างๆ

เพือ่ ใช้ในกิจการต่างๆของเทศบาล

ส่งเสริมการ

ตําบลวาริชภูมิ
เพือ่ ใช้ในกิจการต่างๆของเทศบาล
ตําบลวาริชภูมิ

-

5,000
19,000

5,000
19,000

5,000
19,000

5,000
19,000

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

-

50,000

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาลฯ

มีสถานที่ในการศึกษาที่เหมาะสม มีสถานที่ในการศึกษาที่เหมาะสม กองการศึกษา

ร.ร.เทศบาลฯ

มากขึ้นร้อยละ 80

มากขึ้นร้อยละ 80

ไม่เกิดอัคคีภัยจากไฟฟูาลัดวงจร

สะดวกต่อการตรวจสอบ

สํานักปลัด

และยืดอายุการใช้งาน

เทศบาล

ดําเนินงานต่างๆ

95 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
96 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิด
ข้อแข็ง
97 ซื้อหัวฉีดน้ําด้ามปืน

นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อากาศ

ไม่ร้อนอบอ้าว ไม่มีฝุนละอองต่างๆ เย็นสบาย ปลอดโปร่งดี

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับความสะดวกรวด ทุกหน่วยงาน
มากขึ้นในการเข้ามารับบริการ

เร็วมากขึ้นในการเข้ามารับบริการ

มีวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในงาน

การปฏิบัตงิ านเป็นไปตาม

กิจการต่างๆของเทศบาล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มีวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในงาน

การปฏิบัตงิ านเป็นไปตาม

กิจการต่างๆของเทศบาล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
98 ซื้อผ้าใบคลุมเต้นท์
เพือ่ ใช้ในกิจการต่างๆของเทศบาล
ส่งเสริมการ
60,000
60,000
ตําบลวาริชภูมิ

99 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรถนน เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
หลังตลาดสดเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
100 ขุดลอกลําห้วยปลาหาง
เพือ่ ใช้ในเกษตรกรรมและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

101 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทิดหล้า

เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

102 ก่อสร้างถนน คสล.ดงบ้านม่วง ฝายกํานัน
103 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวาริชภูมิ ม.2
ไปหลุมขยะและบ้านภูแฉะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2565
(บาท)
60,000

ดําเนินงานต่างๆ
มีถนน

-

-

165,000

165,000

165,000

สัญจรไปมาได้สะดวก
มีถนน

-

-

490,000

490,000

-

-

165,000

165,000

165,000

สัญจรไปมาได้สะดวก
มีถนน

สัญจรไปมาได้สะดวก

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในงาน

การปฏิบัตงิ านเป็นไปตาม

กิจการต่างๆของเทศบาล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

สํานักปลัด
เทศบาล
กองช่าง

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน

มากขึ้นร้อยละ 80

การทําเกษตรกรรม

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง
กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

-

1,120,000

1,120,000

1,120,000

สัญจรไปมาได้สะดวก
มีถนน

ผลที่คาดว่า

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

สัญจรไปมาได้สะดวก
มีถนน

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

-

1,792,000

1,792,000

1,792,000

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
104 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรซอยสร้าง เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
450,000
450,000
หลวง-ถนนบ้านใต้ (บ้านครูเพ็ญแข) ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
105 ก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์ราชการ เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
770,000
770,000
ฝาย สท.แดง
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
106 ขุดลอกคลองชุมชนบ้านน้อยจอมศรี เพือ่ ใช้ในเกษตรกรรมและแก้ไข
ส่งเสริมการ
450,000
450,000
ปัญหาภัยแล้ง

107 ก่อสร้างถนน คสล.ทางลัดบ้านนาบ่อ
ไปบ้านพังฮอ(ข้างโรงฆ่าสัตว์)
108 ก่อสร้างถนน คสล.โรงฆ่าสัตว์
ศาลาบ้านน้อยจอมศรี
109 จัดซื้อที่ดนิ

เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
เพือ่ ไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ

2565
(บาท)
450,000

-

-

1,400,000

1,400,000

77,000
450,000
1,400,000

ดําเนินงานต่างๆ

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน

มากขึ้นร้อยละ 80

การทําเกษตรกรรม

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง
กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

-

770,000

770,000

770,000

สัญจรไปมาได้สะดวก
ส่งเสริมการ

หน่วยงาน

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

สัญจรไปมาได้สะดวก
มีถนน

ผลที่คาดว่า

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

ดําเนินงานต่างๆ
มีถนน

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

-

-

3,500,000

3,500,000

มีพนื้ ที่ในการดําเนินงานของโรงเรียนมีพนื้ ที่ในการดําเนินงานของ

กองการศึกษา

เพิม่ มากขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

โรงเรียนเพิม่ มากขึ้น
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110 ก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนาย
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
896,000
896,000
อมรรัตน์ สัตถาผลถึงบ้านนายศุภชัย ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
เหมะธุลิน
111 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
500,000
500,000
ฝายบ้านใต้ไปจนสุดเขตเทศบาล
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
112 ก่อสร้างถนน คสล.รอบสวนสาธารณะ เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
1,120,000
1,120,000
1,120,000
หนองแบน
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
113 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจากบ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
500,000
500,000
นางเพ็ญแข บุญรักษาจดถนนบ้านใต้ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
114 ก่อสร้างฝายเก็บน้ําห้วยน้ําเค็ม
เพือ่ ใช้ในเกษตรกรรมและแก้ไข
ส่งเสริมการ
500,000
500,000
ปัญหาภัยแล้ง

115 ก่อสร้างถนน คสล.หนองลาด ดงบ้านม่วง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2565
(บาท)
896,000

สัญจรไปมาได้สะดวก

-

-

3,360,000

3,360,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

500,000

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

500,000

ดําเนินงานต่างๆ
มีถนน

ตัวชี้วัด

3,360,000

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ําเพียงพอในการ

มากขึ้นร้อยละ 80

ทําเกษตรกรรม

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง
กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

90

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
116 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นวาริชภูมิ
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
3,360,000
3,360,000
ห้วยบาง ไปถึงห้วยน้ําเค็ม
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
117 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดบ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
3,360,000
3,360,000
น้อยจอมศรีจนสุดเขตเทศบาล
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
118 ขุดลอกร่องระบายน้ําจากบ้านนาย เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต
ส่งเสริมการ
300,000
300,000
วินยั ศรีนกุ ลู ไปจดร้านตี้ดการค้า
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
ดําเนินงานต่างๆ
119 ปรับปรุงปุาช้า
เพือ่ ปรับปรุงพืน้ ที่บริเวณปุาช้า
ส่งเสริมการ
450,000
450,000
ให้มีสภาพที่ดขี ึ้น

120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
121 ขุดลอกห้วยน้ําเค็มและสร้างฝาย

เพือ่ ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้มี
สภาพที่ดขี ึ้น
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น

2565
(บาท)
3,360,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

3,360,000

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

300,000
450,000

กองช่าง

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต

มากขึ้นร้อยละ 80

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น

มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้น

กองช่าง

มีอาคารสํานักงานที่มีสภาพ

มีอาคารสํานักงานที่มีสภาพ

กองช่าง

ที่ดขี ึ้น

ที่ดขี ึ้น

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ

-

-

700,000

700,000

-

ดําเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานต่างๆ

-

-

400,000

400,000

-

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
122 ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณปุาช้า
เพือ่ ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจนและ
ส่งเสริมการ
30,000
30,000
123 ขุดบ่อน้ําสาธารณะในบริเวณปุาช้า

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ให้มีแหล่งน้ําไว้ใช้ประโยชน์

ส่งเสริมการ

ในที่สาธารณะ

124 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณปุาช้า
125 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
126 ขยายเขตประปาในเขตเทศบาล
ตําบลวาริชภูมิ
127 ก่อสร้างบ่อพักและร่องระบายน้ํา
ถนนวาริชภูม-ิ ห้วยบาง

ส่งเสริมการ

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพืน้ ที่
เพือ่ ให้มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพืน้ ที่
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

-

500,000

500,000

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พืน้ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดขี ึ้น

มีอาณาเขตที่ชัดเจนเป็น

ร้อยละ 80

ระเบีบบเรียบร้อยมากขึ้น

มีบ่อน้ําไว้ใช้ในบริเวณสาธารณะ

มีแหล่งน้ําไว้ใช้ประโยชน์ใน

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจนและ

เพือ่ ให้มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ส่งเสริมการ

-

-

200,000
700,000

200,000
700,000

-

-

-

400,000

400,000

-

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

กองช่าง

ที่สาธารณะ

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

กองช่าง

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

พืน้ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดขี ึ้น

มีอาณาเขตที่ชัดเจนเป็น

ร้อยละ 80

ระเบีบบเรียบร้อยมากขึ้น

มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่าง

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

ครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่าง

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

ครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
128 ขุดลอกคลองกุดจาน
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต
ส่งเสริมการ
300,000
300,000
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

129 ขุดลอกห้วยแฮ้

เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

130 ขุดลอกร่องระบายน้ําถนนวาริชภูมิ หนองลาด
131 ซ่อมแซมฝายเก็บน้ํานานายคง

เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
เพือ่ ใช้ในเกษตรกรรมและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

132 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรถนนบ้าน
ผักตบ-หนองลาด(ริมห้วยกุดขี้)
133 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมรอบหลุมขยะ
ของเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2565
(บาท)
300,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

-

-

300,000

300,000

300,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

-

-

500,000

500,000

500,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

-

-

200,000

200,000

-

ดําเนินการต่างๆ
มีถนน

-

450,000

450,000

450,000

-

สัญจรไปมาได้สะดวก

เพือ่ ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจนและ

ส่งเสริมการ

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ําเพียงพอในการ

มากขึ้นร้อยละ 80

ทําเกษตรกรรม

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

-

700,000

700,000

-

พืน้ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดขี ึ้น

มีอาณาเขตที่ชัดเจนเป็น

ร้อยละ 80

ระเบีบบเรียบร้อยมากขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
134 ขุดลอกคลองห้วยบาง
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
ส่งเสริมการ
400,000
400,000
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น

135 ขุดลอกคลองบริเวณหลังวัดภูแฉะ หลังร้านปิ้งไก่
136 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบริเวณ
ศาลเจ้าปูุตา
137 ขุดลอกคลองสาธารณะหน้าบ้าน
ยายแหวนชุมชนศูนย์ราชการ
138 ขุดลอกคลองส่งน้ํา คสล.รูปตัววีจาก
ฝาย สท.แดง จดถนนบ้านหนองลาด
139 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
หมู่ 1,2,16

เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
เพือ่ มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพืน้ ที่

2565
(บาท)
-

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

-

-

250,000

250,000

-

ดําเนินการต่างๆ
มีถนน

-

200,000

200,000

200,000

-

สัญจรไปมาได้สะดวก
ส่งเสริมการ

-

-

300,000

300,000

-

-

-

350,000

350,000

-

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 การสัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

ตัวชี้วัด

-

-

300,000

300,000

-

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
เพือ่ มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้
ส่งเสริมการ
1,200,000
1,200,000
หนองไผ่
อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพืน้ ที่ ดําเนินการต่างๆ
141 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
เพือ่ มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้
ส่งเสริมการ
3,500,000
3,500,000
หนองแบน
อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพืน้ ที่ ดําเนินการต่างๆ
142 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
เพือ่ มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้
ส่งเสริมการ
3,500,000
3,500,000
หนองหัวหมาน
อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพืน้ ที่ ดําเนินการต่างๆ
143 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
เพือ่ ให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
500,000
500,000
ชุมชนบ้านใต้
ต่างๆ ของชุมชน
ดําเนินการต่างๆ
144 ขุดลอกหนองหัวหมาน
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
ส่งเสริมการ
500,000
500,000
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น

145 ปรับปรุง/ปรับภูมทิ ศั น์บริเวณบ่อน้ํา
สร้างหลวง

เพือ่ ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้นและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

2565
(บาท)
-

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

-

-

100,000

100,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

มีระบบสาธารณูปการไว้ใช้

ประชาชนมีน้ําประปาไว้ใช้

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืน้ ที่

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ของชุมชน

ของชุมชน

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดขี ึ้น

มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้นและ

ร้อยละ 80

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
146 ก่อสร้างถนน คสล.รอบสระหลวง
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
500,000
500,000
บ้านน้อยจอมศรี
อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
147 ปรับปรุงร่องระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
ส่งเสริมการ
400,000
400,000
ถนนมาลาอุทศิ ถึงซอยกํานัน 1
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
ดําเนินการต่างๆ
148 ปรับปรุงร่องระบายน้ํายกพื้นให้
เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
ส่งเสริมการ
320,000
320,000
สูงขึ้นในซอยกํานัน 2
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
ดําเนินการต่างๆ
149 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจากบ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
500,000
500,000
น.ส.วราภรณ์ แก้วคําแสนจนสุดเขต อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
150 ก่อสร้างร่องระบายน้ําจากถนนทางไป เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
ส่งเสริมการ
400,000
400,000
หนองลาดไปทางไปบ้านผักตบ(ปุาช้า) การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
ดําเนินการต่างๆ
151 ขุดลอกหนองกกเชือกและปรับปรุง เพือ่ ลดปัญหาน้ําท่วมขังและเร่ง
ส่งเสริมการ
500,000
500,000
ภูมทิ ศั น์
การระบายน้ําให้ดขี ึ้น
ดําเนินการต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

พืน้ ที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

กองช่าง
กองช่าง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
152 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเส้น
เพือ่ ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
มีถนน
500,000
500,000
วาริชภูมิ-พังฮอไปถนนหลังวัดบ้าน อย่างสะดวกมากขึ้น
สัญจรไปมาได้สะดวก
น้อยจอมศรี
153 ขุดลอกและปรับปรุงภูมทิ ศั น์
เพือ่ ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้นและ
ส่งเสริมการ
1,200,000
1,200,000
หนองแบนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
ดําเนินการต่างๆ
154 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
ส่งเสริมการ
3,000,000
วโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนได้รับความสะดวกใน

กองช่าง

สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80 สัญจรไปมาเพิม่ มากขึ้น

-

ดําเนินการต่างๆ

พืน้ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดขี ึ้น

มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดขี ึ้นและ

ร้อยละ 80

เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

สามารถดําเนินโครงการได้อย่าง

เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

กองช่าง
กองช่าง

ต่อเนื่องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วโรกาสมหามงคลพระราชพิธี

ราชาภิเษก

รวม 154 โครงการ

ตัวชี้วัด

บรมราชาภิเษก

รวม

34,917,000 25,701,000 65,654,000 61,204,000 40,001,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดระเบียบจราจรภายในเขต
เพือ่ ให้มีความปลอดภัยใน
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000
เทศบาล
การสัญจรไป-มาของผู้ใช้
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
50,000

รถใช้ถนนในเขตเทศบาล

2 รณรงค์"ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่
หมวกกันน๊อก"

เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน

ส่งเสริมการ

มีความปลอดภัยในชีวิต

ดําเนินการต่างๆ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

และทรัพย์สิน

3 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรในเขต
เทศบาล

เพือ่ ให้มีความปลอดภัยใน

ส่งเสริมการ

การสัญจรไป-มาของผู้ใช้

ดําเนินการต่างๆ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รถใช้ถนนในเขตเทศบาล

4 ก่อสร้างปูายจราจรบริเวณสี่แยก
อําเภอวาริชภูมิ
5 กระจกนูนลดอุบตั เิ หตุตามทางร่วม
ทางแยกในเขตเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

ส่งเสริมการ

ประชาชนสะดวกมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ การสัญจรไป-มาของ

ส่งเสริมการ

ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีความ

ประโยชน์จากโครงการ

ปลอดภัยในการสัญจร

ร้อยละ 80

ไป-มา

ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีความ

ประโยชน์จากโครงการ

ปลอดภัยในการสัญจร

ร้อยละ 80

ไป-มา

ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีความ

ประโยชน์จากโครงการ

ปลอดภัยในการสัญจร

ร้อยละ 80

ไป-มา

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนสัญจรไป-มา

มากขึ้นร้อยละ 80

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

มีการเกิดอุบัตเิ หตุลด

มากขึ้นร้อยละ 80

น้อยลง

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
กองช่าง
กองช่าง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 กระจกนูนลดอุบตั เิ หตุตามทางร่วม เพือ่ การสัญจรไป-มาของ
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
ทางแยกในเขตเทศบาล
ประชาชนปลอดภัยมากขึ้น
ดําเนินการต่างๆ
7 บริหารจัดการน้ําเพื่อปูองกันน้ํา
เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ส่งเสริมการ
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
ท่วมภายในเขตเทศบาล
ระบายน้ําให้เป็นไปอย่าง
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
20,000
1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนพึงพอใจ

มีการเกิดอุบัตเิ หตุลด

มากขึ้นร้อยละ 80

น้อยลง

ประชาชนพึงพอใจ

ลดปัญหาน้ําท่วมขังใน

มากขึ้นร้อยละ 80

เขตเทศบาล

ประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

มากขึ้นร้อยละ 80

ปลอดภัยเพิม่ มากขึ้น

ประชาชนพึงพอใจ

อุบัตเิ หตุลดน้อยลง

กองช่าง
กองช่าง

สะดวก

8 ก่อสร้างราวกันตกบริเวณริม
ห้วยปลาหาง
9 จัดทําเครื่องหมายชะลอความเร็ว
รถบริเวณถนนหนองลาด-ถนน
วาริชถวายหน้าบ้านนายวีรพงษ์ วารี
10 รณรงค์ปอู งกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

เพือ่ ความปลอดภัยของ

ส่งเสริมการ

ประชาชนที่ผ่านไป-มา

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ลดอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้น

ส่งเสริมการ

200,000
10,000

150,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

กองช่าง
กองช่าง

มากขึ้นร้อยละ 80

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปัญหายาเสพติดลด

ชุมชนเข้มแข็ง,ไม่มีการ

ลงร้อยละ 80

แพร่ระบาดของยาเสพติด

สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ต้านยาเสพติดประสานพลัง
เพือ่ ปูองกันและ
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
แผ่นดิน
ปราบปรามยาเสพติด
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ปัญหายาเสพติดลด

ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สํานักปลัด

ลงร้อยละ 80

ห่างไกลยาเสพติดและ

เทศบาล

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

12 ค้นหาผู้เสพ/ผู้คา้ ยาเสพติดในพื้นที่

เพือ่ ร่วมมือกับหน่วยงาน

ส่งเสริมการ

ราชการในการค้นหาผู้เสพ

ดําเนินการต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

ไม่มีผู้เสพ/ผู้ค้า

ไม่มีผู้เสพ/ผู้ค้า

ยาเสพติด

ยาเสพติดในพืน้ ที่

พนักงาน/ลูกจ้างมี

พนักงาน/ลูกจ้างมีความ

สํานักปลัด

ความรู้เพิม่ มากขึ้น

รู้ความเข้าใจ และมีทักษะ

เทศบาล

และบูรณาการร่วมกับ

ในการปฏิบัตงิ าน

ในการปูองกันอัคคีภัย

หน่วยงานราชการ เอกชน

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

และภัยต่างๆ

เทศบาล

ผู้ค้า

13 ฝึกซ้อมแผนอุบตั ภิ ยั /อัคคีภยั

เพือ่ เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กบั พนักงาน/ลูกจ้าง

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

และประชาชนในการเตรียม
ความพร้อมด้านการปูองกัน
อัคคีภัยและภัยต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ดา้ นการ
เพือ่ เป็นการเตรียมความ
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กบั พนักงาน/ลูกจ้าง
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พนักงาน/ลูกจ้างมี

พนักงาน/ลูกจ้างมีความ

สํานักปลัด

ความรู้เพิม่ มากขึ้น

รู้ความเข้าใจ และมีทักษะ

เทศบาล

ในการปฏิบัตงิ าน

ในการปูองกันและ

เพิม่ มากขึ้น

บรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละ 80

15 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภยั

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ

ส่งเสริมการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ดําเนินการต่างๆ

ปูองกันอัคคีภัย

พนักงาน/ลูกจ้างมี

พนักงาน/ลูกจ้างมีความ

สํานักปลัด

ความรู้เพิม่ มากขึ้น

รู้ความเข้าใจ และมีทักษะ

เทศบาล

ในการปฏิบัตงิ าน

ในการปูองกันอัคคีภัย

เพิม่ มากขึ้น
ร้อยละ 80

16 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภยั

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ส่งเสริมการ

ความเข้าใจในการปูองกัน

ดําเนินการต่างๆ

อัคคีภัย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนร้อยละ 80

ประชาชนมีความรู้ความ

มีความรู้เกี่ยวกับ

เข้าใจในการปูองกัน

อัคคีภัยเพิม่ มากขึ้น

อัคคีภัย

สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

101

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 จัดระเบียบจราจรเพื่อส่งเสริมการ เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพ
ส่งเสริมการ
5,000
5,000
5,000
5,000
เดินและใช้จักรยานในชีวิต
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
ดําเนินการต่างๆ
ประจําวัน
18 จัดทําแนวปูองกันไฟในเขต
เพือ่ ปูองกันไฟลุกลามไหม้
ส่งเสริมการ
30,000
30,000
30,000
30,000
เทศบาล
บ้านเรือนของประชาชน
ดําเนินการต่างๆ
19 ติดตั้งมิสเตอร์เตือนภัยและการ
เพือ่ ให้ประชาชนมี
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
การเตรียมการปูองกันและ
ส่วนร่วมในการปูองกันภัย
ดําเนินการต่างๆ
บรรเทาสาธารณภัย
20 ปูองกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
เพือ่ ปูองกันและ
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน

ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนร้อยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพ

สํานักปลัด

มีเดินและใช้จักรยาน

ร่างกายที่แข็งแรง

เทศบาล

เพิม่ มากขึ้น

30,000
10,000

10,000

ไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้

ลดความสูญเสียที่อาจเกิด

สํานักปลัด

บ้านเรือนประชาชน

ขึ้นในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาล

การเตือนภัยลดลง

ประชาชนได้รับการช่วย

สํานักปลัด

ร้อยละ 90

เหลืออย่างทันท่วงที

อุบัตเิ หตุทางถนน

ลดการเกิดอุบัตเิ หตุและ

สํานักปลัด

ลดลงร้อยละ 80

ลดความสูญเสียในชีวิต

เทศบาล

เทศบาล

และทรัพย์สินของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 จัดทําปูายจราจร/ตีเส้นจราจร
เพือ่ ให้ประชาชนมีวินัย
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
ภายในเขตเทศบาล
ด้านการจราจรและปฏิบัติ
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
10,000

ได้ถกู ต้องตามกฎจราจร

22 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต

ส่งเสริมการ

และทรัพย์สินของประชาชน

ดําเนินการต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนปฏิบัติ

ประชาชนปฏิบัตติ ามกฎ

ตามกฎจราจรเพิม่

จราจรและมีวินัยด้าน

มากขึ้นร้อยละ 80

การจราจร

ประชาชนมีความ

ประชาชนมีความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละ 80

23 ติดตั้งกระจกเลนส์นนู ในเขต
เทศบาล
24 ติดตั้งถังเคมีดบั เพลิงประจําชุมชน

เพือ่ ปูองกันการเกิด
อุบัตเิ หตุในเขตเทศบาล
เพือ่ ปูองกันอัคคีภัย
เบือ้ งต้น

ส่งเสริมการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

อุบัตเิ หตุลดลง

สามารถปูองกันการเกิด

สํานักปลัด

ร้อยละ 80

อุบัตเิ หตุในเขตเทศบาล

เทศบาล

ร้อยละ 80 ของ

ชุมชนมีถงั เคมีดบั เพลิง

สํานักปลัด

ประชาชนมีความ

ในการปูองกันอัคคีภัย

เทศบาล

ปลอดภัยในชีวิตและ

เบือ้ งต้น

ทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

103

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 ก่อสร้างห้องปฏิบตั กิ ารและสถานี
เพือ่ ให้การปฏิบัตงิ านด้าน
ส่งเสริมการ
500,000
ดับเพลิง
การปูองกันและบรรเทา
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัตงิ านด้าน

การปฏิบัตงิ านด้านการ

การปูองกันและ

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี

บรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยเป็นไปอย่าง

ประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพเพิม่

มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
เทศบาล

มากขึ้นร้อยละ 80

26 ก่อสร้างท่าดูดน้ําดับเพลิง

เพือ่ ให้สามารถดูดน้ํา

-

100,000

-

-

-

การปฏิบัตงิ านด้าน

ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ

การปูองกันและ

ภัยได้ทันท่วงทีและทัน

สถานการณ์และลดความ

บรรเทาสาธารณภัย

ต่อเหตุการณ์ และลด

สูญเสียในชีวิตและทรัพย์

มีประสิทธิภาพเพิม่

ความเสียหายในชีวิตและ

สินของผู้ประสบภัย

มากขึ้นร้อยละ 80

ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

ดับเพลิงได้รวดเร็วทันต่อ

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 ก่อสร้างปูอมยามหน้าเทศบาล
เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต
ส่งเสริมการ
50,000
และทรัพย์สินของทาง

2565
(บาท)
-

ดําเนินการต่างๆ

ราชการและผู้มาติดต่อ

28 เตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณภัย

เพือ่ เตรียมความพร้อมใน
การปูองกันและแก้ไข

ส่งเสริมการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ดําเนินการต่างๆ

ปัญหาด้านสาธารณภัย

29 อุดหนุนงบประมาณด้านการ
จราจรให้กบั ส่วนราชการและ
ชุมชน
30 ฝึกอบรมทบทวนความรู้ดา้ นการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ อุดหนุนส่วนราชการ

ส่งเสริมการ

รัฐวิสาหกิจเอกชนชุมชน

ดําเนินการต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

และหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ เป็นการฝึกอบรมทบทวน

ส่งเสริมการ

ความรู้ดา้ นการปูองกันและ

ดําเนินการต่างๆ

บรรเทาสาธารณภัย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีความปลอดภัยใน

มีความปลอดภัยในชีวิต

สํานักปลัด

ชีวิตและทรัพย์สิน

และทรัพย์สินของทาง

เทศบาล

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ

ราชการและผู้มาติดต่อ

80

เพิม่ มากขึ้น

ร้อยละ 80 ของผู้

สามารถปูองกันและแก้ไข

ประสบภัยได้รับ

ปัญหาด้านสาธารณภัย

ความช่วยเหลือ

ได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ได้รับเงิน

สํานักปลัด

ที่ได้รับเงินอุดหนุน

อุดหนุนใช้จ่ายเงินได้

เทศบาล

มีความพึงพอใจ

อย่างคุ้มค่า

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์

ประสบการณ์เพิม่ มากขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

105

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 จัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดสด เพือ่ ใหการจจาจรไปมามีความ
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
สะดวกรวดเร็ว

32 ถนนสีขาว

เพือ่ ให้ถนนสะอาดเป็นระเบียบ

2565
(บาท)
20,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ดําเนินการต่างๆ

33 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อปพร.
34 ฝึกซ้อมแผนอุบตั ภิ ยั /อัคคีภยั

เพือ่ ให้การทํางานมี

ส่งเสริมการ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ เป็นการฝึกซ้อมแผนอุบัตภิ ัย

ส่งเสริมการ

อัคคีภัยให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการต่างๆ

35,000
30,000

35,000
30,000

35,000
30,000

35,000
30,000

35,000
30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความพึงพอใจ

การสัญจรไปมามีความสะดวก

ร้อยละ 80

มากขึ้น

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ถนนสะอาดมีความเป็นระเบียบ

ร้อยละ 80

เรียบร้อยมากขึ้น

การทํางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

เพิม่ มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์

ประสบการณ์เพิม่ มากขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

ร้อยละ 80

35 จัดซื้อตู้เซิฟเวอร์กล้องวงจรปิด

เพือ่ ลดอัตราการเกิดไฟฟูาลัดวงจร

ส่งเสริมการ

-

-

15,000

15,000

-

ลดอัตราการเกิดไฟฟูาลัดวงจร

ดําเนินการต่างๆ

36 ปูองกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ํา

เพือ่ ปูองกันเด็กกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต
จากการจมน้ํา

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกต่อการตรวจสอบ

-

-

35,000

35,000

-

ร้อยละ 80 ไม่มีเด็กอายุต่ํากว่า

ลดปัญหาเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี

15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ํา

เสียชีวิตจากการจมน้ํา

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

106

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
37 ฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันอัคคีภยั เพือ่ ปูองกันการสูญเสียชีวิตและ
ส่งเสริมการ
35,000
35,000
ในสถานศึกษา
ทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้ง
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
-

รวม 38 โครงการ

เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง ช่วยลดปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีความรู้และเข้าใจหลักการปูองกัน บุคลากรและนักเรียนทุกคนมี
และระงับอัคคีภัยตามาตรฐานสากล ความปลอดภัยจากอุบัตภิ ัย

ลดกระทบจากการเกิดอัคคีภัย

38 ฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจบ้านใน
พื้นที่เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ตัวชี้วัด

และเป็นไปตามกฎหมาย
ส่งเสริมการ

-

-

30,000

30,000

30,000

ดําเนินการต่างๆ

รวม

2,055,000

2,555,000

2,020,000

2,020,000

เทศบาล

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ลดปัญหายาเสพติดและ
ปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

สํานักปลัด

อาชญากรรมในชุมชน

สํานักปลัดเทศบาล

สภ.วาริชภูมิ

1,935,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

107

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
เพือ่ ให้มีบ้านพักสําหรับ
ส่งเสริมการ
500,000
พนักงานเทศบาล

2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายต่างๆของกองช่าง
3 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
4 เพิ่มบุคลากรในการจัดเก็บขยะ

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสํานักงานให้สวยงาม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเก็บขยะ

5 จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค

เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

2565
(บาท)
-

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ดําเนินการต่างๆ

ส่งเสริมการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ดําเนินการต่างๆ
ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บุคลากรพึงพอใจ

มีบ้านพักสําหรับ

มากขึ้นร้อยละ 80

พนักงานเทศบาล

ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีความรู้เกี่ยว

ความรู้ความเข้าใจ

กับกฎหมายต่างๆของ

เพิม่ ขึ้นร้อยละ 80

กองช่าง

บุคลากรพึงพอใจ

ภูมิทัศน์สํานักงานสวย

มากขึ้นร้อยละ 80

งามมากขึ้น

ร้อยละ 100 ของ

การจัดเก็บขยะมี

กองสาธารณสุข

บุคลากรในการเก็บ

ประสิทธิภาพเพิม่

และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัตงิ านมี

การดําเนินงานของ

กองช่าง

ประสิทธิภาพ

เทศบาลเป็นไปอย่าง

เพิม่ ขึ้นร้อยละ 80

มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

108

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณสํานักงาน เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
100,000
100,000
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
บริเวณสํานักงานให้สวยงาม
ดําเนินการต่างๆ
7 จัดซื้อรถไถ(รถแท็กเตอร์)เพื่อใช้
เพือ่ ไว้ใช้ในกิจการของ
ส่งเสริมการ
600,000
ในกิจการของเทศบาล
เทศบาล
ดําเนินการต่างๆ
8 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
เพือ่ เป็นวัสดุอปุ กรณ์สําหรับ
ส่งเสริมการ
5,000
5,000
5,000
5,000

2565
(บาท)
100,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

บุคลากรพึงพอใจ

ภูมิทัศน์สํานักงานสวย

มากขึ้นร้อยละ 80

งามมากขึ้น

มีประสิทธิภาพใน

มีรถไถ(รถแท็กเตอร์)

การทํางานเพิม่ ขึ้น

ไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล

มีเครื่องมือเครื่องใช้

มีวัสดุอปุ กรณ์สําหรับใช้

พร้อมใช้งานร้อยละ

ในงานกิจกรรมต่างๆ

80

ของเทศบาล

ร้อยละ 80 ของ

พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล

พนักงาน/ลูกจ้าง

มีคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมและ

ของเทศบาลมี

และศีลธรรม

ศีลธรรม

คุณธรรมจริยธรรม

ใช้งานในกิจการต่างๆของ

5,000

ดําเนินการต่างๆ

เทศบาล

9 อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง

ตัวชี้วัด

เพือ่ ให้พนักงาน/ลูกจ้าง

ส่งเสริมการ

เทศบาลมีความรู้ดา้ น

ดําเนินการต่างๆ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

กองช่าง
กองช่าง
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

และศีลธรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

109

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เพือ่ ให้มีเครื่องแต่งกายที่
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
100,000
100,000

2565
(บาท)
100,000

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะ

พร้อมใช้งานร้อยละ

สมในการปฏิบัตงิ าน

เทศบาล

การทํางานมีประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของเทศบาล

ทุกส่วน

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนสมาชิก

สมาชิก อปพร.มีความรู้

สํานักปลัด

อปพร.เพิม่ มากขึ้น

ความเข้าใจในบทบาท

เทศบาล

และความสามารถในการ

ร้อยละ 2 ของจํานวน

ภารกิจงาน อปพร.เพิม่

ปูองกันและบรรเทา

ประชากรในพืน้ ที่

มากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีความรู้เพิม่

ความรู้เพิม่ ขึ้นร้อยละ

มากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

ปฏิบัตงิ าน

12 ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร.

ผลที่คาดว่า

มีเครื่องแต่งกาย

เหมาะสมในการ

11 จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด

เพือ่ ให้การดําเนินงานเป็น

80
ส่งเสริมการ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ให้สมาชิก อปพร.มี

ส่งเสริมการ

ความรู้ความเข้าใจในทักษะ

300,000
200,000

300,000
200,000

300,000
200,000

300,000
200,000

300,000
200,000

ดําเนินการต่างๆ

สาธารณภัย

13 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับทราบ

ส่งเสริมการ

กฎระเบียบการรักษาความ

ดําเนินการต่างๆ

สะอาดและความเป็นระเบียบ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด
เทศบาล

80 หลังจากอบรม

110

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 จัดซื้อรถกู้ชีพ/กู้ภยั
เพือ่ ให้การปฏิบัตงิ านกู้ชีพ
ส่งเสริมการ
1,500,000
กู้ภัยเป็นไปอย่างมี

2565
(บาท)
-

ดําเนินการต่างๆ

ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

การปฏิบัตงิ านกู้ชีพ/

สํานักปลัด

ประชาชนมีความ

กู้ภัยเป็นไปอย่างมี

เทศบาล

พึงพอใจจากการ

ประสิทธิภาพ

ปฏิบัตงิ านกู้ชีพ/
กู้ภัย

15 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้น

ส่งเสริมการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ดําเนินการต่างๆ

ตอนการติดต่อขอรับ

ประชาชนมีความรู้

ประชาชนมีความรู้ความ

สํานักปลัด

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ

เข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อ

เทศบาล

80

ขอรับบบริการงานทะเบียน

บริการงานทะเบียนราษฎร

16 บริการประชาชนด้านข้อมูล
ข่าวสาร

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

ราษฎรเพิม่ มากขึ้น
ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับข้อมูล

สํานักปลัด

ประชาชนมีความ

ข่าวสารของเทศบาล

เทศบาล

พึงพอใจในการให้

รวดเร็วทันเหตุการณ์

บริการของเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

111

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 ปรับขยายเวลาการให้บริการ
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
ประชาชน
บริการที่สะดวก รวดเร็ว
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
10,000

และทั่วถึง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับบริการ

ประชาชนมีความ

ที่สะดวก รวดเร็ว

พึงพอใจในการให้

และทั่วถึง

สํานักปลัด
เทศบาล

บริการของเทศบาล

18 จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุตา่ งๆ

เพือ่ ให้การบริหารงานของ

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

การบริหารงานของ

ประสิทธิภาพเพิม่

เทศบาลเป็นไปอย่างมี

มากขึ้นร้อยละ 80

ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของ

สถานที่ทํางานมีความ

สํานักปลัด

ประชาชนมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

เทศบาล

ร้อยสะอาดสวยงามและ

พึงพอใจในการให้

สะอาดสวยงามและสร้าง

สร้างความประทับใจให้

บริการของเทศบาล

ความประทับใจให้กบั

ดําเนินการต่างๆ

ประสิทธิภาพ

19 ปรับปรุงสถานที่ทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน

สํานักปลัด

การทํางานมี

เทศบาลเป็นไปอย่างมี

ส่งเสริมการ

เพือ่ ให้เป็นสถานที่ทํางาน

ส่งเสริมการ

มีความเป็นระเบียบเรียบ

ดําเนินการต่างๆ

กับประชาชนผู้มาติดต่อ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เทศบาล

ผู้มาติดต่อราชการ

ราชการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

112

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
เพือ่ ให้มีวัสดุครุภัณฑ์
ส่งเสริมการ
300,000
300,000
300,000
300,000
เครื่องมือเครื่องใช้ประจําส่วน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ดําเนินการต่างๆ
ราชการ
ที่เพียงพอและเหมาะสม

2565
(บาท)
300,000

เพือ่ บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการให้สามารถ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัตงิ านของ

การทํางานเป็นไปอย่างมี

เทศบาลมีประสิทธิ

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
เทศบาล

ภาพมากขึ้นร้อยละ

ในการปฏิบัตงิ าน

21 ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ที่
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้วัด

80
ส่งเสริมการ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ดําเนินการต่างๆ

ร้อยละ 80 ของ

การทํางานเป็นไปอย่างมี

ครุภัณฑ์อปุ กรณ์

ประสิทธิภาพ

ใช้งานได้ตามปกติและ

เครื่องมือเครื่องใช้

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ต่างๆใช้งานได้อย่าง

สํานักปลัด
เทศบาล

มีประสิทธิภาพ

22 จัดทําปูายประชาสัมพันธ์

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการ

กิจการและงานต่างๆของ

ดําเนินการต่างๆ

เทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับทราบ

สํานักปลัด

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากปูาย

เทศบาล

ข้อมูลข่าวประชา

ประชาสัมพันธ์ของ

สัมพันธ์ของเทศบาล

เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

113

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ให้แก่
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000

25 เพิ่มอัตรากําลังบุคลากรฝุายต่างๆ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

บุคลากรในหน่วยงานมี

สํานักปลัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ความรู้ความสามารถใน

เทศบาล

ได้รับความรู้เพิม่

การปฏิบัตงิ านเพิม่ มาก

มากขึ้น

ขึ้น

ร้อยละ 80 ของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่น

ทํางานได้อย่างมี

และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ทํางานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานตามกรอบอัตรากําลัง

เพิม่ มากขึ้น

บุคลากรในหน่วยงาน

24 รับโอนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
ปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ

ดําเนินการต่างๆ

ส่งเสริมการ

140,000

-

140,000

-

-

ดําเนินการต่างๆ

318,000

318,000

318,000

318,000

318,000

ร้อยละ 80 ของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่น

ทํางานได้อย่างมี

และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ทํางานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานตามกรอบอัตรากําลัง

เพิม่ มากขึ้น

ปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ
เพือ่ นําความรู้และประสบ
ส่งเสริมการ
250,000
250,000
250,000
250,000
พนักงาน/ลูกจ้างและประชาชน
การณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนา
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
250,000

ท้องถิ่นของตนเอง

27 จัดทําวารสาร เอกสาร แผ่นพับ
เผยแพร่กจิ การของเทศบาล

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

สํานักปลัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นําความรู้และประสบการณ์

เทศบาล

ได้รับความรู้และ

นํากลับมาพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์เพิม่ ขึ้น

ของตนเองได้

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนและหน่วยงาน

กองวิชาการ

ประชาชน

ใกล้เคียงได้รับทราบ

และแผนงาน

และหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

ใกล้เคียงได้รับทราบ

กิจกรรมต่างๆของเทศบาล

และทุกกอง

กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 ปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อ
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ส่งเสริมการ
100,000
100,000
100,000
100,000
กระจายเสียง
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
100,000

เทศบาล

29 บริการอินเตอร์เน็ตฟรีในเขต
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
30 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

เพือ่ ให้การเก็บภาษีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดําเนินการต่างๆ

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับทราบ

กองวิชาการ

ประชาชนมีความ

ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้อง

และแผนงาน

พึงพอใจจากระบบ

ชัดเจนรวดเร็วทันเหตุ

กระจายเสียงของ

การณ์จากระบบกระจาย

เทศบาล

เสียงของเทศบาล

ประชาชนมีความ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

กองวิชาการ

พึงพอใจในการให้

อย่างรวดเร็วครอบคลุม

และแผนงาน

บริการอินเตอร์เน็ต

ทุกพืน้ ที่

สามารถจัดเก็บภาษี

การเก็บภาษีมี

ได้อย่างทั่วถึงเพิม่

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

มากขึ้นร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 จูงใจผู้เสียภาษีหรือสร้างจิตสํานึก เพือ่ ให้การเก็บภาษีเป็นไป
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
ในการชําระภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สามารถจัดเก็บภาษี

การเก็บภาษีมี

ได้อย่างทั่วถึงเพิม่

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

มากขึ้นร้อยละ 80

32 ปรับปรุงกระบวนการทํางานลด
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิ
ราชการ
33 จ่ายเงินอุดหนุน

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและ

ส่งเสริมการ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ดําเนินการต่างๆ

ประชาชนได้รับความ

สํานักปลัด

มาใช้บริการของ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เทศบาล

ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ได้รับเงิน

สํานักปลัด

ที่ได้รับเงินอุดหนุน

อุดหนุนใช้จ่ายเงินได้

เทศบาล

มีความพึงพอใจ

อย่างคุ้มค่า

ร้อยละ 80 ของครู

ครูผู้ดแู ลเด็กมีความรู้และ

กองการศึกษา

ที่ได้รับการอบรม

มีศักยภาพในการทํางาน

ศพด.

มีความรู้เพิม่ มากขึ้น

เพิม่ มากขึ้น

ตอบสนองความต้องการ

เทศบาลมีความพึง

ของประชาชน

พอใจเพิม่ มากขึ้น

เพือ่ อุดหนุนส่วนราชการ

ส่งเสริมการ

รัฐวิสาหกิจเอกชนชุมชน

ดําเนินการต่างๆ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

และหน่วยงานต่างๆ

34 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ร้อยละ 80 ของผู้

เพือ่ พัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก
ของเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 ประชุมผู้ปกครอง
เพือ่ ให้ผู้ปกครองสามารถ
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
ดูแลเด็กได้อย่างถูกวิธี

2565
(บาท)
10,000

ดําเนินการต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ร้อยละ 80 ของ

ผู้ปกครองสามารถดูแล

ผู้ปกครองเข้าร่วม

เด็กได้อย่างถูกวิธี

ศพด.

ร้อยละ 80 ของ

เด็กเยาวชนเข้าร่วม

กองการศึกษา

เด็กที่เข้าร่วมงาน

กิจกรรมด้วยความ

มีความพึงพอใจ

สนุกสนาน

ร้อยละ 80 ของ

สถานศึกษา ครูนักเรียน

ประชาชนที่มาใช้

มีความพร้อมก้าวสู่

บริการมีความพึงพอใจ

ประชาคมอาเซียน

การทํางานมีประ

มีวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้

กองการศึกษา

สิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

ที่เพียงพอและได้มาตรฐาน

ศพด.

ประชุม

36 วันเด็กแห่งชาติ

เพือ่ ให้เด็กเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมงานวันเด็ก

ส่งเสริมการ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ดําเนินการต่างๆ

แห่งชาติ

37 พัฒนาเรียนรู้สู่อาเซียน

เพือ่ เตรียมความพร้อมเพิม่
ศักยภาพในการเตรียม

ส่งเสริมการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ดําเนินการต่างๆ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

38 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เพือ่ ให้สถานศึกษามีวัสดุ
งานบ้านงานครัวไว้ใช้
อย่างพร้อมเพรียง

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

กองการศึกษา
ศพด.

ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 ประเมินครู บุคลากรและนิเทศ
เพือ่ ประเมินศักยภาพการ
ส่งเสริมการ
1,000
1,000
1,000
1,000
ภายใน
ปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน
ดําเนินการต่างๆ
40 พัฒนาฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพือ่ ให้ครูและบุคลากรได้

ส่งเสริมการ

รับการพัฒนาหาความรู้

ดําเนินการต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)
1,000

20,000

และประสบการณ์ที่หลากหลาย

41 ทัศนศึกษดูงาน

เพือ่ ให้นักเรียนได้ศึกษา
สภาพจริงของแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ร้อยละ 80 ของครู

ครูและบุคลากรมีความรู้

ผู้สอนมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการ

มากยิ่งขึ้น

ปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของครู

ครูและบุคลากรมีความรู้

ผู้สอนมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการ

มากยิ่งขึ้น

ปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของเด็ก

นักเรียนได้รับความรู้

ร.ร.เทศบาล

ที่มาร่วมงานมีความ

จากประสบการณ์จริง

วาริชภูมิ

ศพด.
กองการศึกษา
ศพด.

พึงพอใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

119

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 แข่งขันทางวิชาการศึกษาทั้งใน
เพือ่ ให้นักเรียนได้ร่วมการ
ส่งเสริมการ
5,000
10,000
10,000
10,000
และนอกสถานศึกษา
แข่งขันวิชาการเพือ่ เข้ารับ
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผ่านการประเมินใน

นักเรียนชนะเลิศการ

ร.ร.เทศบาล

ระดับร้อยละ 80ขึ้นไป

แข่งขันและเกิดการ

วาริชภูมิ

การประเมินคุณภาพตนเอง

แข่งขันและเกิดการ

และสถานศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ต่างสถานศึกษา

43 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผ่านการประเมิน

ครูมีประสิทธิภาพที่ดใี น

ร.ร.เทศบาล

การประกันคุณภาพ

การทํางานและปฏิบัติ

วาริชภูมิ

ภายในสถานศึกษา

งานได้ตามเปูาหมาย

สามารถปฏิบัตไิ ด้

สถานศึกษาสามารถ

ตามแผนพัฒนาของ

พัฒนาให้บรรลุตามแผน

แผนพัฒนาการศึกษา

สถานศึกษาได้ถงึ

การศึกษา

ของสถานศึกษา

ร้อยละ 80

เพือ่ ให้ครูได้พัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

ของสถานศึกษา

44 จัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา

เพือ่ ให้ครูและบุคลากร

ส่งเสริมการ

ทางการศึกษาได้จัดทํา

ดําเนินการต่างๆ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

120

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 นิเทศภายในโรงเรียน
เพือ่ ให้ครูได้พัฒนาระบบ
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
การเรียนการสอน

2565
(บาท)
10,000

ดําเนินการต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผ่านการประเมิน

ครูมีการพัฒนารูปแบบ

ร.ร.เทศบาล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การเรียนการสอนให้มี

วาริชภูมิ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

46 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

เพือ่ ส่งครูเข้าอบรมเพิม่

ส่งเสริมการ

ความรู้และทักษะทาง

ดําเนินการต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

วิชาการต่างๆ

47 ทัศนศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้แลกเปลี่ยน

ส่งเสริมการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดําเนินการต่างๆ

เรียนรู้กบั สถานศึกษาอื่น

48 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

เพือ่ ส่งเสริมให้ครูได้มี
คุณธรรมจริยธรรม

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ร้อยละ 80 ของครู

ครูมีความรู้ความสามารถ

มีความรู้และทักษะ

เพิม่ ศักยภาพในการ

เพิม่ มากขึ้น

ทํางานให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 ของครู

ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีความรู้และทักษะ

ประสบการณ์เพิม่

เพิม่ มากขึ้น

ศักยภาพในการทํางาน

คณะครูมีคุณธรรม

ครูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพิม่ มาก

จริยธรรมเพิม่ มากขึ้น

ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ
ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ
ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

ขึ้นร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ่ จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000
งานครัว

2565
(บาท)
50,000

ดําเนินการต่างๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของวัสดุ

มีวัสดุอปุ กรณ์พร้อมใช้

งานบ้านงานครัว

งานอย่างเพียงพอ

ร.ร.เทศบาล
วาริชภูมิ

พร้อมใช้งาน

50 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพือ่ พบปะแลกเปลี่ยนข้อ
เสนอแนะในการจัด

ส่งเสริมการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดําเนินการต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ร้อยละ 80 ของผู้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร.ร.เทศบาล

ปกครองนักเรียนมี

ในการจัดการเรียนการ

วาริชภูมิ

ความเข้าใจในการ

สอนระหว่างโรงเรียน

จัดการเรียน

และผู้ปกครอง

การสอนมากขึ้น

51 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน

เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

ส่งเสริมการ

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน

วาริชภูมิ

ดําเนินการต่างๆ

52 จัดซื้อรถยนต์

เพือ่ จัดซื้อรถยนต์

ส่งเสริมการ

ร.ร.เทศบาล

600,000

-

-

-

-

มีรถยนต์ไว้ใช้งาน

มีรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ

ทุกหน่วยงาน

ดําเนินการต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเทศบัญญัติ
เพือ่ ให้เทศบาลมีแนวทางใน
ส่งเสริมการ
15,000
15,000
15,000
15,000
งบประมาณ รายจ่ายประจําปีและ การจัดทํางบประมาณที่
ดําเนินการต่างๆ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ถูกต้องเหมาะสม
54 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่ ให้การทํางานมี
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000
55 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป
56 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
57 ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ให้การทํางานมี

ส่งเสริมการ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่
ถูกต้องและครอบคลุม

ส่งเสริมการ

200,000
100,000

200,000
100,000

200,000
100,000

200,000
100,000

2565
(บาท)
15,000

ส่งเสริมการ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ดําเนินการต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การจัดทํางบประมาณมี

มีการจัดทําเทศบัญญัตแิ ละ

กองวิชาการ

ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

อื่นๆได้ถกู ต้องเหมาะสม

และแผนงาน

การทํางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความ

ทุกหน่วยงาน

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

สามารถเพิม่ มากขึ้น

การทํางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความ

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

สามารถเพิม่ มากขึ้น

การทํางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความ

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

สามารถเพิม่ มากขึ้น

การทํางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความ

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

สามารถเพิม่ มากขึ้น

ร้อยละ 80

50,000
200,000
100,000

ดําเนินการต่างๆ

เพือ่ ให้การทํางานมี

ตัวชี้วัด

100,000

ทุกหน่วยงาน
กองคลัง
สํานักปลัด
เทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58 อบรมเพิ่มทักษะความรู้ดา้ นการ
เพือ่ ให้การทํางานมี
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
เขียนหนังสือราชการและหนังสือ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ดําเนินการต่างๆ
ตอบโต้เพื่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
ของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การทํางานมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความ

เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 80

สามารถเพิม่ มากขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

ต่าง ๆ ของเทศบาลตําบล

รวม 58 โครงการ

รวม

11,517,000 12,882,000 11,422,000 10,782,000 10,692,000

วาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.4 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เพือ่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
การพัฒนา แผนพัฒนา3ปี

2565
(บาท)
20,000

ดําเนินการต่างๆ

แผนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีการนําโครงการ

มีแนวทางในการพัฒนา

กองวิชาการ

จากการประชาคม

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

และแผนงาน

มาบรรจุไว้ในแผน

ที่มาจากการมีส่วนร่วม

พัฒนาเพิม่ มากขึ้น

ของประชาชนและชุมชน

ร้อยละ 60

2 รณรงค์ปอู งกันปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น

เพือ่ ปูองกันและปลูกจิต
สํานึกในการทุจริตคอรัปชั่น

ส่งเสริมการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ดําเนินการต่างๆ

ในการทํางาน

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
4 จัดงานพระราชพิธี,งานรัฐพิธีตา่ งๆ
ที่ได้รับมอบหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการ

ตั้งของเทศบาลตําบลวาริชภูมิ

ดําเนินการต่างๆ

งานพระราชพิธี,งานรัฐพิธีตา่ งๆ

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

กองวิชาการ

ที่เข้าร่วมโครงการ

ในการทํางานลดน้อยลง

และแผนงาน

ร่วมกันปูองกันปัญหา

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

ร้อยละ 60 ของคน

ส่งเสริมการ
ดําเนินการต่างๆ

-

-

400,000

400,000

400,000

การเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์

เทศบาล

ความเรียบร้อย

-

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักปลัด

การจัดงานเป็นไปด้วยความ

การจัดงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.4 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 รับเสด็จฯ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ส่งเสริมการ
50,000
50,000
50,000
50,000
การตามโครงการรับเสด็จฯ

2565
(บาท)
50,000

ดําเนินการต่างๆ

และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 5 โครงการ

รวม

90,000

290,000

690,000

690,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การดําเนินงานตามโครงการ

การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความเรียบร้อยและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์

สมพระเกียรติ

กองการศึกษา

690,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.6 แผนงานเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
ร่วมฟังการประชุมสภา
ทราบเกี่ยวกับการประชุม
ดําเนินการต่างๆ

2565
(บาท)
10,000

สภา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนได้รับทราบ

สํานักปลัด

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากการ

เทศบาล

ทราบข้อมูลจาก

ประชุมสภาเทศบาล

การประชุมสภา

2 เทศบาลพบประชาชน

เพือ่ สร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างเทศบาลและ

ส่งเสริมการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ดําเนินการต่างๆ

ประชาชน

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนเข้าใจระบบ

สํานักปลัด

ประชาชนมีความ

การทํางานของเทศบาล

เทศบาล

พึงพอใจในการให้

เพิม่ มากขึ้น

บริการของเทศบาล

3 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและประชาธิปไตย

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ส่งเสริมการ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินการต่างๆ

เลือกตั้งและประชาธิปไตย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สํานักปลัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้เพิม่ มากขึ้น

เทศบาล

ได้รับความรู้เพิม่ ขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.6 แผนงานเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ประชาคมเมืองในการจัดทําแผน
เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการ
20,000
20,000
20,000
20,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ของประชาชนในการจัด
ดําเนินการต่างๆ
สามปีและอื่นๆ
ทําแผนพัฒนาของเทศบาล

รวม 4 โครงการ

รวม

80,000

80,000

80,000

80,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้เข้ามา

การจัดทําแผนพัฒนา

กองวิชาการ

มีส่วนร่วมในการจัด

ประชาชนมีส่วนร่วมและ

และแผนงาน

ทําแผนพัฒนาเพิม่

ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้น

80,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
2565
ของโครงการ) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อนุรักษ์
50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
โครงการประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประเพณี
ท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป
2 เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี อนุรักษ์ประเพณี 25,000
25,000 25,000 25,000 25,000
โครงการประเพณีแห่เทียน ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ให้คงอยู่สืบไป
พรรษา
รวม
75,000
75,000 75,000 75,000 75,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
กิจกรรมร้อยละ 80 ประเพณีทอ้ งถิ่นให้คงอยู่
และ
มีความพึงพอใจ สืบไป
กรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล
ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนร่วมกันสืบทอด กองการศึกษา
กิจกรรมร้อยละ 80 ประเพณีทอ้ งถิ่นให้คงอยู่
และ
มีความพึงพอใจ สืบไป
กรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 แผนงานพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เงินอุดหนุนสาหรับ
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ เด็กนักเรียน 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได้รับประทาน กองการศึกษา
สนับสนุนอาหารกลางวัน รับประทานอาหาร ได้รับประทาน
เด็กนักเรียนได้ อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
และ
กลางวันอย่างเพียงพอ อาหาร
รับประทานอาหาร อย่างเพียงพอ
โรงเรียนวาริชภูมิ
กลางวัน
อย่างเพียงพอ
พิทยาคาร
อย่างเพียงพอ
รวม

184,000

184,000 184,000 184,000 184,000
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3.3 แผนงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
ของโครงการ) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อให้การดาเนินของ การดาเนิน 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80 ของ อาสาสมัครสาธารณสุข
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน อสม.มีประสิทธิภาพ งานของ อสม.
อสม.สามารถ
มีผลการดาเนินงานมี
ของอาสาสมัครสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น
มีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานได้อย่าง ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
ในชุมชน
มากขึ้น
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

รวม

105,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
และ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข

105,000 105,000 105,000 105,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.ยุทธศาสตร์ร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

โครงการ

1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
(ขยายเขตไฟฟ้า)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
2561
ของโครงการ) (บาท)
ประชาชนได้ 300,000
รับบริการที่ดี
ในทุกด้าน

เพื่อให้ประชาชนได้
รับบริการระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครอบคลุมในทุกพื้นที่
2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชนได้ 300,000
สาธารณประโยชน์
รับบริการระบบ
รับบริการที่ดี
(ขยายเขตประปา)
สาธารณูปโภคที่
ในทุกด้าน
ครอบคลุมในทุกพื้นที่
รวม
600,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับบริการ
ประชาชนมีไฟฟ้า ระบสาธารณูปโภคอย่าง
ใช้ภายในครัวเรือน ครอบคลุมและทั่วถึงใน
ทุกพื้นที่
300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับบริการ
ประชาชนมีประปา ระบสาธารณูปโภคอย่าง
ใช้ภายในครัวเรือน ครอบคลุมและทั่วถึงใน
ทุกพื้นที่
600,000 600,000 600,000 600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
กองช่าง
และการประปา
ส่วนภูมิภาค
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

1

บริหารงานทั่วไป
(โต๊ะทางานระดับ 3-6)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2

บริหารงานทั่วไป
(ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

3

บริหารงานทั่วไป
(ตู้เหล็กขนาด 2 บาน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

4

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือแบบฉีดหมึก)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
5,500.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
30,900.00 30,900.00 30,900.00 30,900.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
5,500.00 ทุกหน่วยงาน

7,900.00

ทุกหน่วยงาน

5,500.00

ทุกหน่วยงาน

12,000.00

ทุกหน่วยงาน

30,900.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

5

บริหารงานทั่วไป
(กล้องถ่ายภาพดิจิตอล)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

6

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องพิมพ์
Multifunction)
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง)
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

7

8

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,700.00
7,700.00
7,700.00
7,700.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
งานของเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
งานของเทศบาล
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
22,000.00 ทุกหน่วยงาน

7,700.00

ทุกหน่วยงาน

19,000.00

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

53,700.00

53,700.00

53,700.00

53,700.00

53,700.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

9

บริหารงานทั่วไป
(ตู้เซิฟเวอร์
กล้องวงจรปิด)
บริหารงานทั่วไป
(กล้องวงจรปิด)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

11

บริหารงานทั่วไป
(เก้าอี้ผู้บริหาร)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

12

บริหารงานทั่วไป
(เครื่อง DVR)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

10

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
51,100.00 51,100.00 51,100.00 51,100.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
15,000.00 สานักปลัด
เทศบาล
15,600.00

สานักปลัด
เทศบาล

7,000.00

สานักปลัด
เทศบาล

13,500.00

สานักปลัด
เทศบาล

51,100.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

13

บริหารงานทั่วไป
(ตู้เก็บเอกสาร
ขนาด 20 ช่อง)
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องสารองไฟ)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

15

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องพิมพ์เอกสาร)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

16

บริหารงานทั่วไป
(ไมโครโฟน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

14

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
12,900.00 12,900.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
10,000.00 10,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
และวิทยุ
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
23,000.00 23,000.00 45,900.00 45,900.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
5,000.00 สานักปลัด
เทศบาล
12,900.00

สานักปลัด
เทศบาล

10,000.00

สานักปลัด
เทศบาล

18,000.00

สานักปลัด
เทศบาล

45,900.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

17

การรักษาความ
สงบภายใน
(ชุดดับเพลิง)
การรักษาความ
สงบภายใน
(สายดูดน้าดับเพลิง)
การรักษาความ
สงบภายใน
(สายส่งน้าดับเพลิง)
การรักษาความ
สงบภายใน
(หัวฉีดน้าด้ามปืน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

18

19

20

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
เครื่องดับเพลิง งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
เครื่องดับเพลิง งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00
เครื่องดับเพลิง งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
เครื่องดับเพลิง งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
170,500.00 170,500.00 170,500.00 170,500.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
9,000.00 สานักปลัด
เทศบาล
16,500.00

สานักปลัด
เทศบาล

95,000.00

สานักปลัด
เทศบาล

50,000.00

สานักปลัด
เทศบาล

170,500.00

141

แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

21

บริหารงานทั่วไป
(ระบบกระจายข่าว)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

22

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องถ่ายเอกสาร)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

23

บริหารงานทั่วไป
(ตู้เก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน)
24
บริหารงานทั่วไป
(ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
และวิทยุ
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
198,900.00 198,900.00 198,900.00 198,900.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
90,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
90,000.00

กองวิชาการ
และแผนงาน

11,000.00

กองคลัง

7,900.00

กองคลัง

198,900.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

25

บริหารงานทั่วไป
(โต๊ะทางาน
ระดับ 3-6)
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องโทรสาร)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

27

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องคอมพิวเตอร์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

28

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องพิมพ์
Multifunction)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

26

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
52,900.00 52,900.00 52,900.00 52,900.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
5,000.00
กองคลัง

18,000.00

กองคลัง

22,000.00

กองคลัง

7,900.00

กองคลัง

52,900.00
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ที่

แผนงาน
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29

บริหารงานทั่วไป
(เครื่องพิมพ์
Multifunction)
บริหารงานทั่วไป
(เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน)
บริหารงานทั่วไป
(ตู้เก็บเอกสาร
ขนาด 20 ช่อง)
บริหารงานทั่วไป
(ตู้บานเลื่อนกระจก)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

30

31

32

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
4,300.00
กองคลัง

40,200.00

กองคลัง

7,000.00

กองคลัง

5,000.00

กองคลัง

56,500.00
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33

บริหารงานทั่วไป
(ตู้ล้อคเกอร์ 18 ช่อง)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

34

การศึกษา
(ผ้าใบคลุมเต้นท์)
การศึกษา
(กล้องดิจิตอล)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

36

การศึกษา
(เครื่องคอมพิวเตอร์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

37

การศึกษา
(เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED สี)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

35

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
งานบ้านงานครัว งานของเทศบาล
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
โฆษณาและ งานของเทศบาล
เผยแพร่
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
รวม
105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
8,000.00
กองคลัง

60,000.00 กองการศึกษา
9,000.00 กองการศึกษา

16,000.00 กองการศึกษา

12,000.00 กองการศึกษา

105,000.00
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38

การศึกษา
(เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา)
การศึกษา
(เครื่องตัดหญ้า)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

40

การศึกษา
(พัดลมเพดาน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

41

การศึกษา
(เก้าอี้นกั เรียน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

42

การศึกษา
(โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี)้

ค่าครุภณ
ั ฑ์

39

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
งานบ้านงานครัว งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
งานของโรงเรียน
รวม
76,900.00 76,900.00 76,900.00 76,900.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
7,900.00 กองการศึกษา

19,000.00 กองการศึกษา

4,000.00 กองการศึกษา

40,000.00 กองการศึกษา

6,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
76,900.00
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43

การศึกษา
(ชุดรับแขก)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

44

การศึกษา
(โต๊ะหมูบ่ ชู า)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

45

การศึกษา
(เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์)
การศึกษา
(โพเดียม)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

46

47

ค่าครุภณ
ั ฑ์

(เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
135,000.00 135,000.00 135,000.00
135,000.00
งานของโรงเรียน
รวม
221,500.00 221,500.00 221,500.00 221,500.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
30,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
8,500.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
33,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
15,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
135,000.00 โรงเรียนเทศบาล

วาริชภูมิ
221,500.00
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48

การศึกษา
(เครื่องกรองน้า)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

49

การศึกษา
(เครื่องทาน้าเย็น)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

50

การศึกษา
(เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าขนาด 3 วัตต์)
การศึกษา
(เครื่องโทรสาร)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

51

52

ค่าครุภณ
ั ฑ์

การศึกษา
ค่าครุภณ
ั ฑ์
(ถังน้าไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
รวม
94,100.00 94,100.00 94,100.00 94,100.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
14,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
15,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
27,500.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
18,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
19,600.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
94,100.00
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ที่

แผนงาน
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53

การศึกษา
(เวทีสาเร็จรูป)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

54

การศึกษา
(เครื่องคอมพิวเตอร์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

55

การศึกษา
(เครื่องพิมพ์เอกสาร)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

56

การศึกษา
(โทรทัศน์ LED TV)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

57

การศึกษา
(เครื่องดูดฝุ่น)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
100,000.00 100,000.00 100,000.00
100,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
คอมพิวเตอร์ งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
คอมพิวเตอร์ งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
รวม
166,300.00 166,300.00 166,300.00 166,300.00

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

100,000.00 โรงเรียนเทศบาล

วาริชภูมิ
22,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
4,300.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
27,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
13,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
166,300.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

58

การศึกษา
(เก้าอี้ประชุม)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

59

การศึกษา
(พัดลมแบบตั้งพื้น)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

60

การศึกษา
(ปัม๊ น้า)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

61

การศึกษา
(ค่าผ้าม่านพร้อม
ติดตั้ง)
การศึกษา
(เครื่องปรับอากาศ)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

62

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
150,240.00 150,240.00 150,240.00
150,240.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
200,000.00 200,000.00 200,000.00
200,000.00
งานของโรงเรียน
รวม
397,240.00 397,240.00 397,240.00 397,240.00

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
20,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
12,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
15,000.00 โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
150,240.00 โรงเรียนเทศบาล

วาริชภูมิ
200,000.00 โรงเรียนเทศบาล

วาริชภูมิ
397,240.00
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

63

การศึกษา
(ค่าผ้าม่าน)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

64

การพาณิชย์
(ถังน้าแบบ
พลาสติก)
เคหะและชุมชน
(ปัม๊ น้าบาดาล)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

65

ค่าครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบาลตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน
เทศบาลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
งานของเทศบาล
ตาบลวาริชภูมิ
ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อไว้ใช้ในกิจการ
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
งานบ้านงานครัว 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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
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ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2
3

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การพัฒนาการค้า การลงทุน
และการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน

ด้าน

แผนงาน

บริการชุมชนและสังคม

สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การเกษตร
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
บริหารงานทัว่ ไป
บริหารงานทัว่ ไป
บริหารงานทัว่ ไป
การรักษาความสงบภายใน
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
16

การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
บริหารงานทัว่ ไป

บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการศึกษา

หน่วยงาน
สนับสนุน

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน
เคหะและชุมชน
สาธารณสุข
การเกษตร
การพาณิชย์
งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
การรักษาความสงบภายใน
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
การเกษตร
การพาณิชย์
11 แผนงาน
17

4

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน

บริการชุมชนและสังคม

5

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

บริหารงานทัว่ ไป

รวม

5 ยุทธศาสตร์

3 ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองคลัง
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
1 สานัก 5 กอง

หน่วยงาน
สนับสนุน

