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 งานแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 

ของเทศบาลตำบลวารชิภูมิ  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
   สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ  เลขท่ี 179  หมู่ 2 บ้านวาริชภูมิ  ถนนวาริชภูมิ -
พังโคน อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลตำบลวาริชภูมิตั้งอยู่ในเขตอำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 70  กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  647  กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยปลาหาง
ไหลผ่านเทศบาล 

อาณาเขต 
หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลำห้วยกุดข้ี บริเวณพิกัด UE 549147 
ทิศเหนือ   
จากหลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยกุดขี้ บริเวณพิกัด UE 549147 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินไป
ทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 อยู่กึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณพิกัด UE 550149 ระยะทางประมาณ        
100 เมตร 
จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเลียบไปตามถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับบ้าน
น้อยจอมศรี หมู่ 16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ 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 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับ
บ้านน้อยจอมศรี หมู่ 16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศตะวันออกจนถึง
หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด UE 558138 ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
ทิศตะวันออก   
จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับบ้าน
น้อยจอมศรี หมู่ 16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่
บนถนนสายวาริชภูมิ – นาบ่อ บริเวณพิกัด UE 562132 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับ
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 7 อยู่บริเวณร่องน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด UE 
568126 ระยะทางประมาณ 250 เมตร 
จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลตำบลปลาโหลกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด UE 
566126 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอ
วาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณฝายน้ำล้นห้วยปลาหาง 
บริเวณพิกัด UE 566122 ระยะทางประมาณ 650 เมตร 
จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นเลียบไปกึ่งกลางลำห้วยปลาหาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปทางทิศออก จนถึงหลักเขตที่ 10 บริเวณพิกัด UE 570120 ระยะทาง
ประมาณ 220 เมตร 
จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลวาริชภูมิ 
อำเภอวาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 11 บริเวณกึ่งกลาง    
หนองแบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 บริเวณพิกัด UE 569119 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยหนองแบน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบล
วาริชภูมิกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิไปถึงสะพานชลประทานหนองแบนและเส้นเลียบตัดผ่านหนอง
แบนไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด UE 567115 ระยะทางประมาณ  400 เมตร 
จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนคันคูหนองแบน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ 
หมู่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณพิกัด UE 567113 ระยะทางประมาณ  250 เมตร 
จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 14 บริเวณพิกัด UE 564109 ระยะทางประมาณ 450 เมตร 
จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 15 ถนนบ้านกุดพร้าว – บ้านภูแฉะ บริเวณพิกัด UE 564106 
ระยะทางประมาณ 220 เมตร 
ทิศใต้   
จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายบ้านภูแฉะ – กุดพร้าว ไปทางทิศตะวันออก จนถึง
หลักเขตที่ 16 บริเวณพิกัด UE 567107 ระยะทางประมาณ 250 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินถึงร่องระบายน้ำสาธารณประโยชน์และเป็นเส้นเลียบไป
ตามกึ่งกลางร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 17  บริเวณพิกัด UE 567104 ระยะทาง
ประมาณ 450 เมตร 
จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 2 
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร กับบ้านกุดพร้าว หมู่ 7  ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 18 บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังสายบ้านกุดพร้าว –  ภูแฉะ 
บริเวณพิกัด UE 563088 ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร 
จากหลักเขตที่ 18  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนลูกรัง ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ 19 บริเวณ
พิกัด UE 563088 ระยะทางประมาณ 450 เมตร 
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 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลวาริชภูมิกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตที่  21 บริเวณบ้านกึ่งกลางร่องน้ำ
สาธารณประโยชน์ ข้างวัดป่าสุขุมวารี บริเวณพิกัด UE 560108 ระยะทางประมาณ 350 เมตร 
จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 227 บริเวณท่อลอดลำห้วยบางไปทางทิศ
ใต้ จนถึงหลักเขตที่ 22 บริเวณพิกัด UE 558106 ระยะทางประมาณ 100 เมตร 
จากหลักเขตที่ 22  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบางและเป็นส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินทางนา      
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านภูแฉะกับบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 จนถึงถนนลูกรังสายบ้านวาริชภูมิ – บ้านห้วยบาง
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 23 บริเวณพิกัด UE 548108 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
ทิศตะวันตก  
จากหลักเขตที่  23  เป็นเส้นเลียบตามไปกึ่งกลางถนนลูกรัง สายบ้านวาริชภูมิ – บ้านห้วยบาง ไปทางทิศใต้  
จนบรรจบกับหลักเขตท่ี  1 จนถึงหลักเขตที่ 24 บริเวณพิกัด UE 548106 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
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 จนถึงหลักเขตท่ี 26  บริเวณพิกัด UE 523109 ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 
จากหลักเขตที่ 26  เป็นเส้นเลียบไปตามก่ึงกลางลำห้วยปลาหาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิหมู่ 1 
กับบ้านขอนขว้าง หมู่ 8  ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ 27  บริเวณพิกัด UE 524108 ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 27  เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1 ไปทาง
ทิศตะวันออกถึงห้วยแล้ง จนถึงหลักเขตที่ 28 ตรงห้วยแล้ง  บริเวณพิกัด UE 521109 ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 
จากหลักเขตที่ 28  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยแล้ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบล     
หนองลาด กับบ้านวาริชภูมิ หมู่  1 ไปทางทิศเหนือ จนถึงหลักเขตท่ี 29 บริเวณถนนสายวาริชภูมิ – หนองลาด  
บริเวณพิกัด  UE  531121  ระยะทางประมาณ  2,300  เมตร 
จากหลักเขตที่ 29  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางถนนสายวาริชภูมิ – หนองลาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
บ้านวาริชภูมิ หมู่ 1  กับเทศบาลตำบลหนองลาดไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 30  บริเวณพิกัด UE 
539121 ระยะทางประมาณ 800 เมตร 
จากหลักเขตที่ 30  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1  
กับเทศบาลตำบลปลาโหล ไปทางทิศเหนือ  จนถึงหลักเขตที่ 31 ตัดผ่านบล็อกคอนเวิร์ส ถนนสายวาริชภูมิ – 
ผักตบ บริเวณพิกัด UE 548131 ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร 
จากหลักเขตที่ 31  เป็นเส้นเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยกุดขี้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านน้อยจอมศรี     
หมู่ 16 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ  กับเทศบาลตำบลปลาโหล 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 เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัด
กร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ว่างเปล่า เป็นเหตุให้ดินถูกน้ำที่ซึมลงไปซะล้างอาหารและสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชลงไปยังส่วนลึกพ้นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงลำต้นได้ การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้าง
ลำบาก เพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบำรุงรักษา
ดินอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ถือครองทำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นารองลงมาได้แก่พ้ืนที่ที่อยู่
อาศัย ที่เหลือเป็นการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ และท่ีรกร้างว่างเปล่า     
    แหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ำฝนแล้วยังได้แก่ 
น้ำท่า ซึ่งประกอบด้วย  แหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย  อันมีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ลำน้ำที่สำคัญ 
ได้แก่   
    -  ลำน้ำยาม  เป็นลำน้ำขนาดเล็ก  ต้นน้ำเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอำเภอ
วาริชภูมิ  ไหลผ่านอำเภอส่องดาว  อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอวานรนิวาส  อำเภอพรรณานิคม   และไหลลง
แม่น้ำสงครามท่ี อำเภออากาศอำนวย 
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    -  ลำห้วยปลาหาง  เป็นลำน้ำขนาดเล็ก  มีต้นน้ำในพ้ืนที่อำเภอวาริชภูมิ  ผ่าน
อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอพังโคน  แล้วไหลบรรจบลำน้ำอูนท่ีอำเภอพังโคน 
    -   หนองแบน หนองน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นโครงการ
พระราชดำริเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำ
การเกษตรมีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน 
 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  แบ่งการปกครองเป็น  7   ชุมชน  คือ  
1. ชุมชนวัดเหนือ 2. ชุมชนศนูย์ราชการ 3. ชุมชนกลาง  4. ชุมชนบ้านใต้    
5. ชุมชนป่าแก    6. ชุมชนวดัป่า         7. ชุมชนบ้านน้อยจอมศรี 

  2.2 การเลือกตั้ง 
ขณะนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด จะต้องทำหน้าที่รักษาการเพ่ือดูแลประชาชน

ในพ้ืนที่ต่อไป จนกว่ารัฐบาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จากการใช้มาตรา 44 หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง  

 
 
 

 3.ประชากร 
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  มีประชากรจำนวน  2,852  คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  31 ตุลาคม 2564) แยก

เป็น ชาย  1,397  คน  หญิง  1,455  คน  มีครัวเรือนทั้งสิ้น  1,356   ครัวเรือน  คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ย  
237 คน / ตารางกิโลเมตร   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม 
หลังคา

เรือน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 บ้านวาริชภูมิ 923 968 1,891 875  

2 บ้านวาริชภูมิ 286 301 587 277  

16 บ้านน้อยจอมศรี 188 186 374 204  

รวม 1,397 1,455 2,852 1,356  
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 4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  มีสถานศึกษา  5  แห่ง คือโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร  สังกัด
สำนักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาสกลนคร เขต 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาริชภูมิ โรงเรียนเทศบาล
วาริชภูมิ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิและโรงเรียนปารวรรณศึกษา 
  4.2 สาธารณสุข 
  - มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง 

- มีสถานบริการทางสาธารณสุขของเอกชน ( คลินิก )  จำนวน  3  แห่ง  สถานบริการทาง
สาธารณสุขของเทศบาล ให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 

- มีตลาดเทศบาล    1    แห่ง   
- มีโรงฆ่าสัตว์        1    แห่ง 
4.3 อาชญากรรม 
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  มีเวรยามท้องถิ่น  และมีสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ  1  แห่ง  ดูแล

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.4 ยาเสพติด มีสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ  1  แห่ง  ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ - มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง- มีสถานบริการทาง

สาธารณสุขของเอกชน ( คลินิก )  จำนวน  3  แห่ง  สถานบริการทางสาธารณสุขของเทศบาล ให้บริการกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 

 
 
 

 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ำ , ทางราง ฯลฯ) 

- การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ประกอบไปด้วย 
 ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข  227 
 ถนน รพช. สายวาริชภูมิ – มว่งไข่  หมายเลข สน 1027 
 ถนน รพช. สายวาริชภูมิ – ดอนเขือง หมายเลข สน 3008 
 ถนนเชื่อมหมู่บ้านอื่นๆ    2 สาย 
 5.2 การไฟฟ้า มีบริการไฟฟ้าสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
 5.3 การประปา มีบริการประปาส่วนภูมิภาคอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
 5.4 โทรศัพท์ ประชาชนใช้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ 
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ทำการไปรษณีย์ไว้บริการ
ประชาชน จำนวน 1 แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  เทศบาลตำบลวาริชภูมิ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้ าน         

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 6.2 การประมง  เทศบาลตำบลวาริชภูมิ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน         

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 6.3 การปศุสัตว์  เทศบาลตำบลวาริชภูมิ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน        

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง  
 6.4 การบริการ  

การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สภาพการค้าส่วนใหญ่  มีลักษณะการค้าปลีกและ
ส่งผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายย่อย  มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน       
2 แห่ง แหล่งการพาณิชย์จะตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้าง ถนนศรีทัณฑกิจ  ถนนผดุงวารีย์  ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ธนาคารพาณชิย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด รวม 113  แห่ง   

6.5 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ มี 2 แห่งคือ ศาลเจ้าปู่
มเหสักข์  และสวนสาธารณะหนองแบน 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สภาพการค้าส่วนใหญ่  มีลักษณะการค้าปลีกและ

ส่งผู้ประกอบการมีทั้งรายใหญ่และรายย่อย  มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน       
2 แห่ง แหล่งการพาณิชย์จะตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้าง ถนนศรีทัณฑกิจ  ถนนผดุงวารีย์  ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ธนาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด รวม 113  แห่ง   

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

การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานทั่วไป มีงานประเพณีท่ีจัดเป็นประจำ คือ 
- เดือนมกราคม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ทำบุญเดือนสาม 
- เดือนมีนาคม  งานบุญบั้งไฟ 
- เดือนเมษายน งานภูไทรำลึก 
- เดือนกรกฎาคม งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
- เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง 
- เดือนธันวาคม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 



8 

 

 งานแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เป็นชาวภูไทกระป๋อง มีพ้ืนเพเดิมอยู่ที่

เมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในดินแดนสิบสองจุไทย และอพยพมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองกระป๋องใกล้ดินแดนญวน ต่อมา
อพยพเข้ามาประเทศไทย และมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านบริเวณ “บ้านหนองหอย” ตั้งเป็นเมืองวาริชภูมิ ซึ่งมี
วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีภาษาพูดเป็นของตนเอง งานประเพณีที่สำคัญคือ งานภูไท
รำลึก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 6 เมษายน 

ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่ แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทำงานที่มี
ความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทำงานได้หลายอาชีพเช่น ทำนา ทำไร่ ค้าวัว ค้าควาย นำกองเกวียนบรรทุกสินค้าไป
ขายต่างถิ่นเรียกว่า“นายฮ้อย” เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
เข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยดี วัฒนธรรมประเพณี  
เผ่าภูไทมีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นหลายประเภท เช่น การแต่งทำนองดนตรีเรียกว่า ลายเพลงของภูไทมีบ้านแบบ
ภูไทคือมีป่องเอ้ียมเป็นช่องลม การแต่งกายของชาวภูไทนิยมสวมสร้อยคอ สร้อยข้อมือข้อเท้าทำด้วยโลหะเงิน 
เกล้าผมเป็นมวยสูงตั้งตรง ในสมัยโบราณใช้ผ้ามนหรือแพรมน ทำเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ม้วนผูกมวยผม 

รำภูไทเป็นการแสดงพ้ืนเมืองอย่างหนึ่งของชาวภูไทที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลาช้านาน
จากบรรพบุรุษของชาวภูไท เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีและเพ่ือความสนุกสนานในงานเทศกาล       
ท่ารำภูไทสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตประจำวันของชาวภูไท  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ตะกร้าหวายลายขิต , ผ้าย้อมสีธรรมชาติ , น้ำหมากเม่า 

 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำ

การเกษตร มีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน 
 8.2 ป่าไม้ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับ

ทำการเกษตร มีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน 
 8.3 ภูเขา สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับ

ทำการเกษตร มีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน 
            8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แหล่งน้ำที่สำคัญของ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ำฝนแล้วยังได้แก่ น้ำท่า ซึ่งประกอบด้วย แหล่งน้ำธรรมชาติ    
หลายสาย อันมีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่   
  -  ลำน้ำยาม  เป็นลำน้ำขนาดเล็ก  ต้นน้ำเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอำเภอวาริชภูมิ  ไหลผ่าน
อำเภอส่องดาว  อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอวานรนิวาส  อำเภอพรรณานิคม และไหลลงแม่น้ำสงครามที่ 
อำเภออากาศอำนวย 
  -  ลำห้วยปลาหาง  เป็นลำน้ำขนาดเล็ก  มีต้นน้ำในพ้ืนที่อำเภอวาริชภูมิ ผ่านอำเภอสว่างแดนดิน  
อำเภอพังโคน  แล้วไหลบรรจบลำน้ำอูนท่ีอำเภอพังโคน 
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  -   หนองแบน หนองน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

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

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

1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
กันมากขึ้น 
  2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 
ความย่ังยืน 
  1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
  2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
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เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
 3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และสมดุล 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  

2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

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

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

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

 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์  “วาริชภูมิเมืองน่าอยู่ สู่การคมนาคมดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  

นำการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประชากรมีอาชีพ” 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 

            ยุทธศาสตร์              แนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย งานการตลาดและงานโรงฆ่าสัตว์ 

2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม 
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุด้านการท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน 

1.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
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 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 
  2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน 
  4. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
  5. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
  6. ประชาชนมีการศึกษา 
  7. บริหารจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
  8. การคมนาคมดี น้ำไหล ไฟสะดวก 
  9. ภูมิทัศน์สวยงามมากข้ึน 
  10. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
  11. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  1. ประชาชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ 
  2. ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
  3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  6. เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
  8. มีสวนสาธารณะที่สวยงามสะอาดตา 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2. ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน 
2.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอ้ย 
3.การพัฒนาองค์กรและบคุลากร 
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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  5. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับสถานที่ต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  6. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ร้อยละ 60 ของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  8. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
  9. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นระบบ 
  10. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างเพียงพอ 
  11. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  12. มีสวนสาธารณะและสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามข้ึน 
  13. ร้อยละ 60 ของประชาชนเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่น และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2.6 กลยุทธ์ 
  1. ฝึกอบรมให้ความรู้การทำเกษตรผสมผสานและจัดตั้งศูนย์บริการด้านการเกษตร 
  2. ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
  3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  5. พัฒนาสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
  7. ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึง ครบถ้วน 
  8. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  9. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น 
  10. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  11. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  12. ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  13. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
  14. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ สะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชนในพื้นท่ี 
  2. มีความหลากหลายทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างปกติสุข 
  3. มีสถานศึกษา สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่รองรับการศึกษาและการกีฬา 



14 

 

 งานแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  
 

  4. ที่ตั้งภูมิศาสตร์เหมาะสม การคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ 
  6. การให้บริการสาธารณะ  การให้บริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  7. การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
  8. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้และทักษะความชำนาญเหมาะสม ตามภารกิจที่ถ่ายโอนจาก
ส่วนกลาง 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง  ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12              
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยม
หลักของคนไทย และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เป็นต้น แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ  

 
 
 
 
 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
 การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  มีดังนี้ 
  
 จุดแข็ง (Strength) 
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- ระบบสภาเทศบาลมีความเข้มแข็ง 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง 
- มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
- น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมาโดยตลอด 
- เป็นศูนย์กลางของการบริหารการปกครอง ธุรกิจ ท่องเที่ยว การบริการต่าง ๆ การเงินการ

ธนาคาร 
จุดอ่อน (Weakness) 
- การบริการข้ันพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมและได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
- ขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
- ขาดการส่งเสริม พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส (Opportunity) 
-   ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
-   พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการประชาชนได้มากข้ึน 
-   ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-   การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ และการบริการประชาชน 
อุปสรรค (Threat) 
- ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ รวมถึงการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นการพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการวางแผนป้องกันภัย 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
4. พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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 งานแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  
 

7. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
8. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
11. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย 
12. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน 
13. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 



แบบ ผ.01

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค์ำ

กำรลงทุนและกำรท์องเท่ียว

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมและ 32 917,000       32 917,000       32 917,000       32     917,000       32     917,000      160    4,585,000    

สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญำ

ท์องถ่ินส์ูเศรษฐกิจสร์ำงสรรค์

2.3 แนวทำงกำรพัฒนำสร์ำงควำม 12 1,155,000    10 755,000       10 755,000       10     755,000       10     755,000      52     4,175,000    

เข์มแข็งของชุมชนและส์งเสริมอำชีพ

รวม 44     2,072,000   42     1,672,000   42     1,672,000   42     1,672,000   42     1,672,000   212   8,760,000   

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

เพ่ือสร์ำงศักยภำพในกำรแข์งขัน

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมให์ชุมชน 11 2,651,500    10 2,338,000    10 2,338,000    10     2,318,000    10     2,318,000    51     11,963,500   

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3.2 แนวทำงกำรพัฒนำจัดระบบ 124 9,120,673    134 10,152,723   143 14,039,223   134    9,182,225    127    6,389,225    662    48,884,069   

กำรศึกษำให์ท่ัวถึง

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมและ 28 1,567,300    27 1,522,300    28 10,522,300   28     10,522,300   28     1,522,300    139    25,656,500   

สนับสนุนกำรให์บริกำรสุขภำพอย์ำง

ท่ัวถึง

รวม 163   13,339,473  171   14,013,023  181   26,899,523  172   22,022,525  165   10,229,525 852   86,504,069  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร

ธรรมชำติและส่ิงแวดล์อมแบบบูรณำกำร

อย์ำงสมดุลและย่ังยืน

4.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร 9 560,000       9 560,000       9 560,000       9 560,000       9 560,000      45 2,800,000    

กำรอนุรักษ์และฟ์์นฟูแหล์งทรัพยำกร

ธรรมชำติอย์ำงย่ังยืน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร 9 960,000       9 960,000       10 2,960,000    9       960,000       9       960,000      46     6,800,000    

ส่ิงแวดล์อมท่ีดี

รวม 18     1,520,000   18     1,520,000   19     3,520,000   18     1,520,000   18     1,520,000   91     9,600,000   

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำร

บ์ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและ

ควำมม่ันคง

5.1 แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง 112 57,243,000      87 35,758,000   145 84,754,000   126    73,804,000   98     54,491,000  568    306,050,000    

โครงสร์ำงพ้ืนฐำน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



5.2 แนวทำงกำรพัฒนำป์องกันและ 32 2,055,000    33 2,555,555    35 2,020,000    35     2,020,000    32     1,938,000    167    8,568,555    

บรรเทำสำธำรณภัย รักษำควำมสงบ

เรียบร์อย

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5.3 แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรและ 83 17,586,087      83 16,851,087   84 16,991,087   82     10,782,000   82     10,692,000  414    72,902,261   

บุคลำกร

5.4 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมและ 3 90,000        4 290,000       5 690,000       5       690,000       5       690,000      22     2,450,000    
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์



สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง

5.6 แนวทำงเสริมสร์ำงควำมร์ูรักสำมัคคี 4 80,000        4 80,000        4 80,000        4       80,000        4       80,000        20     400,000       

และเสริมสร์ำงควำมม่ันคงของชำติ

รวม 234   77,054,087     211   55,534,642  273   ####### 252   87,376,000  221   67,891,000 1,191 390,370,816   

รวมท้ังหมด 459   93,985,560     442   72,739,665  515   136,626,610   484   ####### 446   81,312,525 2,346  495,234,885   

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร ตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สินค์ำเกษตรให์ปลอดภัยและได์มำตรฐำน

1.2 แนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรและ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องค์กรให์มีควำมเข์มแข็ง

1.3 แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ิมมูลค์ำสินค์ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เพ่ือสร์ำงควำมเข์มแข็งด์ำนกำรตลำด

สินค์ำเกษตรและเช่ือมโยงเครือข์ำย

1.4 แนวทำงกำรพัฒนำจัดหำและพัฒนำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แหล์งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



แบบ ผ.01

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค์ำ

กำรลงทุนและกำรท์องเท่ียว

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมและ 32 917,000       32 917,000       32 917,000       32     917,000       32     917,000      160    4,585,000    

สืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญำ

ท์องถ่ินส์ูเศรษฐกิจสร์ำงสรรค์

2.3 แนวทำงกำรพัฒนำสร์ำงควำม 12 1,155,000    10 755,000       10 755,000       10     755,000       10     755,000      52     4,175,000    

เข์มแข็งของชุมชนและส์งเสริมอำชีพ

รวม 44     2,072,000   42     1,672,000   42     1,672,000   42     1,672,000   42     1,672,000   212   8,760,000   

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

เพ่ือสร์ำงศักยภำพในกำรแข์งขัน

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมให์ชุมชน 11 2,651,500    10 2,338,000    10 2,338,000    10     2,318,000    10     2,318,000    51     11,963,500   

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3.2 แนวทำงกำรพัฒนำจัดระบบ 124 9,120,673    134 10,152,723   143 14,039,223   134    9,182,225    127    6,389,225    662    48,884,069   

กำรศึกษำให์ท่ัวถึง

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมและ 28 1,567,300    27 1,522,300    28 10,522,300   28     10,522,300   28     1,522,300    139    25,656,500   

สนับสนุนกำรให์บริกำรสุขภำพอย์ำง

ท่ัวถึง

รวม 163   13,339,473  171   14,013,023  181   26,899,523  172   22,022,525  165   10,229,525 852   86,504,069  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร

ธรรมชำติและส่ิงแวดล์อมแบบบูรณำกำร

อย์ำงสมดุลและย่ังยืน

4.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร 9 560,000       9 560,000       9 560,000       9 560,000       9 560,000      45 2,800,000    

กำรอนุรักษ์และฟ์์นฟูแหล์งทรัพยำกร

ธรรมชำติอย์ำงย่ังยืน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร 9 960,000       9 960,000       10 2,960,000    9       960,000       9       960,000      46     6,800,000    

ส่ิงแวดล์อมท่ีดี

รวม 18     1,520,000   18     1,520,000   19     3,520,000   18     1,520,000   18     1,520,000   91     9,600,000   

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำร

บ์ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและ

ควำมม่ันคง

5.1 แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง 112 57,243,000      87 35,758,000   145 84,754,000   126    73,804,000   98     54,491,000  568    306,050,000    

โครงสร์ำงพ้ืนฐำน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์

18

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



5.2 แนวทำงกำรพัฒนำป์องกันและ 32 2,055,000    33 2,555,555    35 2,020,000    35     2,020,000    32     1,938,000    167    8,568,555    

บรรเทำสำธำรณภัย รักษำควำมสงบ

เรียบร์อย

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5.3 แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรและ 83 17,586,087      83 16,851,087   84 16,991,087   82     10,782,000   82     10,692,000  414    72,902,261   

บุคลำกร

5.4 แนวทำงกำรพัฒนำส์งเสริมและ 3 90,000        4 290,000       5 690,000       5       690,000       5       690,000      22     2,450,000    

19

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์



สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง

5.6 แนวทำงเสริมสร์ำงควำมร์ูรักสำมัคคี 4 80,000        4 80,000        4 80,000        4       80,000        4       80,000        20     400,000       

และเสริมสร์ำงควำมม่ันคงของชำติ

รวม 234   77,054,087     211   55,534,642  273   ####### 252   87,376,000  221   67,891,000 1,191 390,370,816   

รวมท้ังหมด 459   93,985,560     442   72,739,665  515   136,626,610   484   ####### 446   81,312,525 2,346  495,234,885   

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ป์ 2566 ป์ 2567 ป์ 2568 ป์ 2569 ป์ 2570 รวม 5 ป์

20

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร ตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สินค์ำเกษตรให์ปลอดภัยและได์มำตรฐำน

1.2 แนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรและ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องค์กรให์มีควำมเข์มแข็ง

1.3 แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ิมมูลค์ำสินค์ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เพ่ือสร์ำงควำมเข์มแข็งด์ำนกำรตลำด

สินค์ำเกษตรและเช่ือมโยงเครือข์ำย

1.4 แนวทำงกำรพัฒนำจัดหำและพัฒนำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แหล์งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

1 โครงการจัดงานวันภูไทร าลึก เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ 150,000   150,000  150,000   150,000   150,000  ร์อยละ 80 ของ ประชาชนร์วมกันสืบทอดกองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให์คง ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี ประเพณีอันดีงามให์คง

อย์ูสืบไป คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ อย์ูสืบไป

2 โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ 100,000   100,000  100,000   100,000   100,000  ร์อยละ 80 ของ ประชาชนร์วมกันสืบทอดกองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให์คง ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี ประเพณีอันดีงามให์คง

อย์ูสืบไป คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ อย์ูสืบไป

3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ 150,000   150,000  150,000   150,000   150,000  ร์อยละ 80 ของ ประชาชนร์วมกันสืบทอดกองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให์คง ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี ประเพณีอันดีงามให์คง

อย์ูสืบไป คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ อย์ูสืบไป

4 ส์งเสริมรัฐพิธี เพ่ือส์งเสริมกิจกรรมต์างๆ ส์งเสริม 25,000     25,000    25,000     25,000     25,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์มีส์วนร์วมกองการศึกษา

ของหน์วยงานภาครัฐและ การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี ในกิจกรรมต์าง ๆ ท่ีจัดข้ึน

องค์การต์างๆท่ีเก่ียวข์อง งานต์างๆ ความพึงพอใจ เป์นอย์างดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

5 ธรรมะพัฒนาชีวิต เพ่ือให์ประชาชนได์ศึกษา ส์งเสริม 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์เข์าใจใน กองการศึกษา

ค าสอนของพระพุทธศาสนา การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี หลักธรรมค าสอนของ

งานต์างๆ ความพึงพอใจ พระพุทธศาสนา

6 ประเพณีบุญเดือนสาม เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ 15,000     15,000    15,000     15,000     15,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนร์วมกันสืบทอดกองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให์คง ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี ประเพณีอันดีงามให์คง

อย์ูสืบไป คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ อย์ูสืบไป

7 วันท์องถ่ินไทย เพ่ือให์ประชาชนได์เห็น ส์งเสริม 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนให์ความร์วมมือกองการศึกษา

ความส าคัญและเผยแพร์ การด าเนิน ประชาชนได์เข์าใจกับเทศบาลมากข้ึน

กิจการของเทศบาล งานต์างๆ การท างานมากย่ิงข้ึน

8 วันป์ยมหาราช เพ่ือแสดงถึงความจงรัก ส์งเสริม 10,000     10,000    10,000     10,000     10,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนชาวไทยมี กองการศึกษา

ภักดีต์อสถาบันพระมหา การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี ความจงรักภักดีต์อ

กษัตริย์ งานต์างๆ ความพึงพอใจ สถาบันพระมหากษัตริย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 23

รับผิดชอบหลักจะได์รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

9 วันวิสาขบูชา เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ 60,000     60,000    60,000     60,000     60,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนร์วมกันสืบทอดกองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให์คง ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี ประเพณีอันดีงามให์คง

อย์ูสืบไป คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ อย์ูสืบไป

10 วันส์งท์ายป์เก์าต์อนรับป์ใหม์ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ส์งเสริม 10,000     10,000    10,000     10,000     10,000    ร์อยละ 80 ของ ประชาชนร์วมกันสืบทอดกองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามให์คง การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี ประเพณีอันดีงามให์คง

อย์ูสืบไป งานต์างๆ ความพึงพอใจ อย์ูสืบไป

11 วันอาสาฬหบูชา เพ่ือให์ประชาชนได์ศึกษา อนุรักษ์ 30,000     30,000    30,000     30,000     30,000    ร์อยละ 80 ของ เด็กเยาวชนและประชาชนกองการศึกษา

ธรรมะค าส่ังสอนของพระ ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี เข์าใจหลักธรรมค าสอน

พุทธศาสนา คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ ของพระพุทธศาสนา

12 จัดกิจกรรมวันผ์ูสูงอายุและ เพ่ือให์ผ์ูสูงอายุได์พบปะ ส์งเสริม 60,000     60,000    60,000     60,000     60,000    ร์อยละ 80 ของ ผ์ูสูงอายุได์ร์วมกิจกรรมกองการศึกษา

วันสงกรานต์ และร์วมกิจกรรมในวัน การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมโครงการ วันสงกรานต์ด์วยความ

สงกรานต์ งานต์างๆ มีความพึงพอใจ สนุกสนานและอบอ์ุน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 วันพ์อแห์งชาติ เพ่ือให์เด็กมีความกตัญ์ู ส์งเสริม 2,000       2,000      2,000      2,000      2,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กมีความกตัญ์ูกตเวทีกองการศึกษา

ร์ูคุณบิดา มารดา การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี ต์อคุณบิดา มารดา ศพด.

งานต์างๆ ความพึงพอใจ

14 วันแม์แห์งชาติ เพ่ือให์เด็กมีความกตัญ์ู ส์งเสริม 5,000       5,000      5,000      5,000      5,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กมีความกตัญ์ูกตเวทีกองการศึกษา

ร์ูคุณบิดา มารดา การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี ต์อคุณบิดา มารดา ศพด.

งานต์างๆ ความพึงพอใจ

15 วันส าคัญทางพุทธศาสนาและร์วมเพ่ือให์เด็กมีส์วนร์วมใน อนุรักษ์ 5,000       5,000      5,000      5,000      5,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กมีส์วนร์วมในการ กองการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณีไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมงานมี อนุรักษ์วัฒนธรรม ศพด.

ประเพณีให์คงอย์ูสืบไป คงอย์ูสืบไป ความพึงพอใจ ประเพณีอันดีงามให์คงสืบไป

16 เรียนร์ูภูมิป์ญญาท์องถ่ิน เพ่ือเป์นการสนับสนุนให์ ส์งเสริม 2,000       2,000      2,000      2,000      2,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กมีส์วนร์วมในการ กองการศึกษา

เด็กเรียนร์ูภูมิป์ญญาท์องถ่ิน การด าเนิน ผ์ูเข์าร์วมงานมี อนุรักษ์วัฒนธรรม ศพด.

และชุมชนตามแนวทาง งานต์างๆ ความพึงพอใจ ประเพณีอันดีงามให์คงสืบไป

เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 25

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 วันไหว์ครู เพ่ือให์นักเรียนเกิดความ ส์งเสริมการ 1,000       1,000      1,000      1,000      1,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนกตัญ์ูร์ูคุณกองการศึกษา

ส านึกถึงพระคุณครู ด าเนินงานต์างๆ นักเรียนร์ูบุญคุณครู ครู ศพด.

18 วันไหว์ครู เพ่ือให์นักเรียนเกิดการ ส์งเสริม 5,000       5,000      5,000      5,000      5,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีความ ร.ร.เทศบาล

ส านึกถึงพระคุณครู การด าเนิน นักเรียนส านึกถึง กตัญ์ูร์ูพระคุณครู วาริชภูมิ

งานต์างๆ พระคุณครู

19 วันแม์แห์งชาติ เพ่ือให์นักเรียนเกิดส านึก ส์งเสริม 5,000       5,000      5,000      5,000      5,000      ร์อยละ 80 ของผ์ู เด็กมีความกตัญ์ูร์ูคุณ ร.ร.เทศบาล

พระคุณของแม์ การด าเนิน เข์าร์วมโครงการมี แม์และได์ร์วมแสดงความ วาริชภูมิ

งานต์างๆ ความพึงพอใจและ จงรักภักดีต์อพระบรม

ร์ูพระคุณของแม์ ราชินีนาถ

20 วันพ์อแห์งชาติ เพ่ือให์นักเรียนเกิดส านึก ส์งเสริม 5,000       5,000      5,000      5,000      5,000      ร์อยละ 80 ของผ์ู เด็กมีความกตัญ์ูร์ูคุณ ร.ร.เทศบาล

พระคุณของพ์อ การด าเนิน เข์าร์วมโครงการมี แม์และได์ร์วมแสดงความ วาริชภูมิ

งานต์างๆ ความพึงพอใจและ จงรักภักดีต์อพระบาท

ร์ูพระคุณของพ์อ สมเด็จพระเจ์าอย์ูหัว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 26

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

ท่ี
จะได์รับ

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 วันเด็กแห์งชาติ เพ่ือให์เด็กได์ร์ูบทบาท ส์งเสริม 5,000       5,000      5,000      5,000      5,000      ร์อยละ 80 ของเด็กเด็กมีความสนุกสนาน ร.ร.เทศบาล

หน์าท่ีของตนเอง การด าเนิน ท่ีมาร์วมงานมีความกล์าแสดงออกและร์ูถึง วาริชภูมิ

งานต์างๆ พึงพอใจ บทบาทหน์าท่ีของตนเอง

22 อนุรักษ์วัฒนธรรมและ เพ่ือนักเรียนได์สืบสาน อนุรักษ์ 10,000     10,000    10,000     10,000     10,000    ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได์เข์าร์วม ร.ร.เทศบาล

ประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให์ ผ์ูเข์าร์วมโครงการ โครงการในการอนุรักษ์ วาริชภูมิ

ประเพณีไทย คงอย์ูสืบไป มีความพึงพอใจ ประเพณีต์างๆ

23 ส์งเสริมศูนย์วัฒนธรรมภูไท เพ่ือเป์นการส์งเสริมศูนย์วัฒนธรรม ส์งเสริม 20,000     20,000    20,000     20,000     20,000    ประชาชนมีความพึงพอใจศูนย์วัฒนธรรมภูไทได์รับการกองการศึกษา

วาริชภูมิ ภูไทให์เกิดการพัฒนา การด าเนิน ในการพัฒนาร์อยละ 80พัฒนาในทุกๆ ด์าน

ในทุกๆด์าน งานต์างๆ

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 27

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ์านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.3 แผนงานพัฒนาสร์างความเข์มแข็งของชุมชนและส์งเสริมอาชีพ

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาให์กับ เพ่ือให์เยาวชนและประชาชน ประชาชนมี 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 80 ของ เยาวชนและประชาชนมี กองการศึกษา

ชุมชน มีสุขภาพร์างกายแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงดี ประชาชนพึงพอใจ สุขภาพร์างกายท่ีแข็งแรง

2 ฝ์กอบรมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ ประชาชนมี 25,000       25,000      25,000       25,000       25,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับความร์ู กองการศึกษา

พัฒนาความร์ูของประชาชน งานท า/มีอาชีพแสริม ประชาชนพึงพอใจ เพ่ิมเติมมากข้ึน

3 เงินอุดหนุน/ส์งเสริมอาชีพ เพ่ือส์งเสริมพัฒนาอาชีพให์ ประชาชนมี 70,000       70,000      70,000       70,000       70,000      ร์อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีอาชีพลดราย กองการศึกษา

ประชาชนในชุมชน งานท า/มีอาชีพแสริม มีความพึงพอใจ จ์ายเพ่ิมรายได์ให์กับครอบครัว

4 ฝ์กอบรมอาสาสมัครในการจัด เพ่ือให์อาสาสมัครได์มี ประชาชนมี 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ อาสาสมัครมีความร์ู กองการศึกษา

เก็บข์อมูลพ้ืนฐาน ความร์ูในการจัดเก็บ มีความร์ูท่ีถูกต์อง อาสาสมัครได์รับ ความเข์าใจในการจัดเก็บ

ข์อมูลพ้ืนฐาน ความร์ูเพ่ิมมากข้ึน ข์อมูลได์อย์างถูกต์อง

5 ค์าตอบแทนบุคคลภายนอกในการ เพ่ือจ์ายค์าตอบแทนให์แก์ ประชาชนได์ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ ได์ข์อมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถ กองการศึกษา

จัดเก็บข์อมูลพ้ืนฐาน บุคคลท่ีจัดเก็บข์อมูลพ้ืนฐาน รับค์าตอบแทน ข์อมูลน าไปใช์ได์จริง น าไปใช์ประโยชน์ได์จริง

6 ค์าบันทึกข์อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจ์ายค์าตอบแทนให์แก์ ประชาชนได์ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ ได์ข์อมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถ กองการศึกษา

บุคคลท่ีบันทึกข์อมูลพ้ืนฐาน รับค์าตอบแทน ข์อมูลน าไปใช์ได์จริง น าไปใช์ประโยชน์ได์จริง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.3 แผนงานพัฒนาสร์างความเข์มแข็งของชุมชนและส์งเสริมอาชีพ

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา เพ่ืออบรมให์ความร์ูในการ ส์งเสริม 140,000      140,000     140,000     140,000     140,000     ร์อยละ 80 ของ ประชาชนมีความร์ูเพ่ิม กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง ท าเกษตรผสมผสานตาม การด าเนินงาน ประชาชนท่ีเข์าร์วม มากข้ึนและน ามาใช์ใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต์างๆ โครงการมีความพีงพอใจ การด ารงชีวิตได์อย์างถูกต์อง

8 ส์งเสริมกิจกรรมผ์ูสูงอายุคนพิการ เพ่ือส์งเสริมกิจกรรมของ ส์งเสริม 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของ ผ์ูสูงอายุคนพิการและ กองการศึกษา

และผ์ูด์อยโอกาส ผ์ูสูงอายุคนพิการและผ์ู การด าเนินงาน ประชาชนท่ีเข์าร์วม ผ์ูป์วยเอดส์ได์ท ากิจกรรม

ด์อยโอกาสในเขตเทศบาล ต์างๆ โครงการมีความ ต์างๆตามท่ีสนใจ

พึงพอใจ

9 ปรองดองสมานฉันท์ส์งเสริมงาน เพ่ือส์งเสริมให์ประชาชน ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีความสามัคคี กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง มีความสามัคคีในชุมชน ด าเนินงานต์างๆ มีความพึงพอใจ ในชุมชนกันมากข้ึน

10 แข์งขันกีฬาทุกระดับ เพ่ือให์ประชาชนได์มี ส์งเสริมการ 400,000      400,000     400,000     400,000     400,000     ร์อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

สุขภาพร์างกายท่ีแข็งแรง ด าเนินงานต์างๆ ผ์ูเข์าร์วมงานมี ร์างกายท่ีแข็งแรง

11 ต์อยอดร์านค์าประชารัฐ เพ่ือให์ประชาชนได์มีอาชีพ ส์งเสริม 200,000      -           -            -            -           ประชาชนมีรายได์เพ่ิม ประชาชนมีอาชีพและมี บ์านวาริชภูมิ

เพ่ิมรายได์ให์แก์ครอบครัวและ การด าเนินงาน มากข้ึนร์อยละ 80 รายได์เพ่ิมมากข้ึน หม์ู 1

กระต์ุนเศรษฐกิจในชุมชน ต์างๆ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 29
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จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.3 แผนงานพัฒนาสร์างความเข์มแข็งของชุมชนและส์งเสริมอาชีพ

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ซ์อมแซมปรับปรุงร์านจ าหน์าย เพ่ือให์ประชาชนได์มีสถานท่ี ส์งเสริม 200,000      -           -            -            -           ประชาชนมีสถานท่ีในการ ประชาชนมีสถานท่ีในการ บ์านวาริชภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตร ในการจ าหน์ายสินค์าและเพ่ิม การด าเนินงาน จ าหน์ายผลผลิตทางการ จ าหน์ายผลผลิตทางการเกษตร หม์ู 2

รายได์ให์แก์ครอบครัวเป์นการ ต์างๆ เกษตร

กระต์ุนเศรษฐกิจในชุมชน

รวม 12 โครงการ รวม ###### 755,000  755,000   755,000   755,000  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมให์ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เยาวชนพิทักษ์ส่ิงแวดล์อม เพ่ือให์มีองค์กรในการ ส์งเสริม 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 70 ของ มีองค์กรในการรักษา กองสาธารณสุข

รักษาส่ิงแวดล์อมและให์ การด าเนินงาน ประชาชนท่ีเข์าร์วม ส่ิงแวดล์อมและเยาวชน และส่ิงแวดล์อม

เยาวชน ประชาชนได์มี ต์างๆ โครงการมีผลการ ประชาชนได์มีส์วนร์วม

ส์วนร์วมในการรักษา ด าเนินงานท่ีดีข้ึน ในการรักษาส่ิงแวดล์อม

ส่ิงแวดล์อม และการประหยัด

พลังงาน

2 ส์งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือส์งเสริมให์เด็กและ ส์งเสริม 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนมีความร์ู กองการศึกษา

เยาวชนได์พัฒนาความร์ู การด าเนินงาน ผ์ูเข์าร์วมงานมี ความสามารถตามความ

ความสามารถด์านต์างๆ ต์างๆ ความพึงพอใจ ถนัดของตนเอง

3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป์นเงินสมทบกองทุน ส์งเสริม 36,500       73,000      73,000       73,000       73,000      มีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน มีการจัดสวัสดิการชุมชน กองการศึกษา

วาริชภูมิ สวัสดิการชุมชนวาริชภูมิ การด าเนินงาน ร์อยละ 20 ของ โดยคนในชุมชนเพ่ือคน

ตามนโยบายของรัฐบาล ต์างๆ ประชาชนท้ังหมด ในชุมชน

31
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมให์ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส์งเสริมและติดตามกิจการสมาคม เพ่ือส์งเสริมกิจการสมาคม ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนมีความ ส์งเสริมกิจการฌาปนกิจ กองการศึกษา

ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ให์ การด าเนินงาน พึงพอใจในการด าเนิน สงเคราะห์ให์เป์นไปอย์าง

กับประชาชนในเทศบาล ต์างๆ งานของสมาคมเพ่ิม ถูกต์องตามระเบียบ

มากข้ึนร์อยละ 80 กฎหมายท่ีก าหนดไว์

5 จัดให์มีส่ิงอ านวยความสะดวกให์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให์ ส์งเสริม 350,000      -           -            -            -           ร์อยละ 80 ของ คนพิการและผ์ูสูงอายุได์ กองการศึกษา

คนพิการและผ์ูสูงอายุเข์าถึงได์ คนพิการและผ์ูสูงอายุ การด าเนินงาน คนพิการและผ์ูสูงอายุ รับบริการอย์างท่ัวถึงและ

สามารถเข์ารับบริการได์ ต์างๆ มีความพึงพอใจ ครอบคลุม

6 มอบเบ้ียยังชีพให์แก์ผ์ูสูงอายุ เพ่ือมอบเบ้ียยังชีพผ์ูสูงอายุ ส์งเสริม 2,000,000   2,000,000  2,000,000   2,000,000   2,000,000  ร์อยละ 100 ของ ผ์ูสูงอายุคนพิการและ กองการศึกษา

คนพิการและผ์ูป์วยเอดส์ในเขต คนพิการและผ์ูป์วยเอดส์ การด าเนินงาน ผ์ูสูงอายุคนพิการ ผ์ูป์วยเอดส์ได์รับเบ้ียยัง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ในเขตเทศบาล ต์างๆ และผ์ูป์วยเอดส์ได์ ชีพเพ่ือใช์ในการด ารง

รับเบ้ียยังชีพ ชีวิตประจ าวัน

7 จัดซ้ือโต์ะจ าหน์ายอาหารหน์า เพ่ือให์มีสถานท่ีจ าหน์าย ส์งเสริมการ 150,000      150,000     150,000     150,000     150,000     มีท่ีจ าหน์ายอาหาร ประชาชนมีความพึงพอใจ กองคลัง

ตลาดสดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ด าเนินงานต์างๆ ท่ีสะอาดปลอดภัย มากข้ึน
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมให์ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ฝ์กอบรมให์ความร์ูเก่ียวกับการ เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 70 ของ ประชาชนมีความร์ูเก่ียว กองสาธารณสุข

เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ เก่ียวกับการเกษตรผสม การด าเนินงาน ประชาชนท่ีเข์าร์วม กับการเกษตรผสมผสาน และส่ิงแวดล์อม

ผสานและปศุสัตว์ ต์างๆ โครงการมีความร์ูเพ่ิมมากข้ึน และปศุสัตว์

9 ล์อมบ์านด์วยรัก เพ่ือเสริมสร์างให์สถาบัน ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ป์ญหายาเสพติดลด ครอบครัวมีความรัก ส านักปลัด

ครอบครัวมีความรักความ การด าเนินงาน ลงร์อยละ 80 ความอบอ์ุนไม์ย์ุงเก่ียว เทศบาล

เข์าใจและมีความอบอ์ุน ต์างๆ กับยาเสพติด

ไม์ย์ุงเก่ียวกับยาเสพติด

10 อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต์น เพ่ือให์ความร์ูเก่ียวกับการ ส์งเสริม 15,000       15,000      15,000       15,000       15,000      ร์อยละ 80 ของผ์ู ผ์ูเข์าร์วมโครงการมีความ ส านักปลัด

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต์นแก์ การด าเนินงาน เข์าร์วมโครงการมี ร์ูความเข์าใจในการปฐม เทศบาล

พนักงาน/ลูกจ์าง/ประชาชน ต์างๆ ความร์ูเพ่ิมมากข้ึน พยาบาลเบ้ืองต์นเพ่ิมข้ึน

11 ส์งเสริมกิจการสตรี เพ่ือส์งเสริมกิจการสตรีใน ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ผ์ูเข์าร์วมโครงการมี มีการจัดกิจกรรมสตรีท่ี กองการศึกษา

เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ ความพึงพอใจร์อยละ 80 เหมาะสมและค์ุมค์า

รวม 11 โครงการ รวม 2,651,500   2,338,000  2,338,000  2,338,000  2,338,000  
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงและต์อเติมศูนย์พัฒนา เพ่ือเป์นสถานศึกษาเล์า มีสถานท่ีเหมาะสม -            -           1,000,000   -            -           ตัวอาคารมีความ มีสถานท่ีศึกษาเล์าเรียน กองช์าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เรียนของเด็กในเขตเทศบาล แก์การด าเนินการ แข็งแรงมากข้ึน ของเด็กในเขตเทศบาล

ร์อยละ 80

2 บริการประชาชนด์านข์อมูล เพ่ือให์ประชาชนได์รับ มีสถานท่ีเหมาะสม 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับข์อมูล กองยุทธศาสตร์

ข์าวสาร ทราบข์อมูลข์าวสารของ แก์การด าเนินการ ประชาชนได์รับ ข์าวสารท่ีเป์นประโยชน์ และงบประมาณ

เทศบาล ทราบข์อมูลข์าวสาร อย์างรวดเร็วครอบคลุม

ของเทศบาลอย์าง ทุกพ้ืนท่ี

ท่ัวถึงและครอบคลุม

3 อินเตอร์เน็ตบริการประชาชน เพ่ือให์ประชาชนได์รับ ส์งเสริม 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับข์อมูล กองยุทธศาสตร์

ทราบข์อมูลข์าวสารได์ การด าเนินงาน ประชาชนได์รับ ข์าวสารท่ีเป์นประโยชน์ และงบประมาณ

อย์างรวดเร็วและท่ัวถึง ต์างๆ ทราบข์อมูลข์าวสาร อย์างรวดเร็วครอบคลุม

ได์รวดเร็วและครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ี
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จะได์รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ค์าอาหารเสริม(นม) เพ่ือให์เด็กมีอาหารเสริม ส์งเสริม 57,486       57,486      57,486       57,486       57,486      ร์อยละ 80 ของเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการศึกษา

(นมเด็กปฐมวัย ศพด.) (นม)ด่ืมอย์างต์อเน่ือง การด าเนินงาน ปฐมวัยได์ด่ืมนม ทางด์านร์างกายสุขภาพ ศพด.

ต์างๆ อย์างต์อเน่ือง แข็งแรง

5 อุดหนุนค์าอาหารเสริม(นม) เพ่ือให์เด็กมีอาหารเสริม ส์งเสริม 105,391      105,391     105,391     105,391     105,391     ร์อยละ 80 ของเด็ก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ กองการศึกษา

(ร.ร.วาริชภูมิพิทยาคาร) (นม)ด่ืมอย์างต์อเน่ือง การด าเนินงาน ปฐมวัยได์ด่ืมนม ทางด์านร์างกายสุขภาพ

ต์างๆ อย์างต์อเน่ือง แข็งแรง

6 สนับสนุนค์าใช์จ์ายการบริหาร เพ่ือให์เด็กนักเรียนมี ส์งเสริม 163,800      163,800     163,800     163,800     163,800     ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได์รับ กองการศึกษา

สถานศึกษา(ค์าอาหารกลางวัน) อาหารกลางวัน การด าเนินงาน เด็กนักเรียนได์รับ ประทานอาหารกลางวัน ศพด.

(เด็กนักเรียนปฐมวัย)ศพด.ทต.วร. รับประทาน ต์างๆ ประทานอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต์อร์างกาย

7 ค์าอาหารเสริม(นม) เพ่ือให์เด็กก์อนวัยเรียนมี ส์งเสริม 728,156      728,156     728,156     728,156     728,156     ร์อยละ 80 ของ เด็กก์อนวัยเรียนมี กองการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ) พัฒนาการท่ีดีสุขภาพ การด าเนินงาน เด็กนักเรียนได์ด่ืม พัฒนาการท่ีดีสุขภาพ

แข็งแรง ต์างๆ นมทุกวัน แข็งแรงสมบูรณ์
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 อุดหนุนส์วนราชการ เพ่ือให์เด็กนักเรียนมี ส์งเสริม 236,000      236,000     236,000     236,000     236,000     ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได์รับ กองการศึกษา

(ค์าอาหารกลางวัน ร.ร.วาริชภูมิ อาหารกลางวัน การด าเนินงาน เด็กนักเรียนได์รับ ประทานอาหารกลางวัน

พิทยาคาร) รับประทาน ต์างๆ ประทานอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต์อร์างกาย

9 ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการ ส์งเสริม 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของ ผ์ูปกครองมีความร์ูความ กองการศึกษา

พัฒนาและบริหารจัดการ การด าเนินงาน ผ์ูปกครองมีความ เข์าใจในการจัดการเรียน ศพด.

เรียนการสอนของครู ต์างๆ เข์าใจแนวทางมากข้ึน การสอนเพ่ิมมากข้ึน

10 ประชาสัมพันธ์เผยแพร์ข์อมูล เพ่ือให์ประชาชนผ์ูปกครอง ส์งเสริม 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของ ประชาชนและผ์ูปกครอง กองการศึกษา

ข์าวสาร ได์รับทราบข์อมูลข์าวสาร การด าเนินงาน ประชาชนได์รับทราบ ได์รับทราบข์อมูลข์าวสาร ศพด.

สถานศึกษาอย์างถูกต์อง ต์างๆ อย์างท่ัวถึง ของสถานศึกษาอย์าง

ถูกต์องและครอบคลุม

11 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให์มีแผนการพัฒนาเป์น ส์งเสริม 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        การจัดการศึกษา สถานศึกษามีแนวทางใน กองการศึกษา

แนวทางในการจัดการ การด าเนินงาน มีระบบแนวทางท่ี การจัดการเรียนการสอน ศพด.

ศึกษาอย์างถูกต์องตามระเบียบ ต์างๆ ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส์งเสริม 59,500       59,500      59,500       59,500       59,500      การจัดการศึกษา สถานศึกษามีแนวทางใน กองการศึกษา

การเรียนการสอนส าหรับ การด าเนินงาน มีระบบแนวทางท่ี การจัดการเรียนการสอน ศพด.

นักเรียน ต์างๆ ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

13 ค์าใช์จ์ายสาธารณูปโภค เพ่ือให์สถานศึกษามีค์าใช์ ส์งเสริม 15,000       15,000      20,000       20,000       20,000      สถานศึกษาสามารถ สถานศึกษาสามารถ กองการศึกษา

จ์ายสาธารณูปโภคต์างๆ การด าเนินงาน จ์ายค์าสาธารณูปโภค บริหารจัดการได์เป์น ศพด.

ต์างๆ ได์อย์างเพียงพอ อย์างดี

14 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก เพ่ือให์เด็กได์เรียนร์ู ส์งเสริม 20,000       -           -            -            -           ร์อยละ 80 ของเด็ก เด็กนักเรียนสามารถใช์ กองการศึกษา

ประโยชน์จาก การด าเนินงาน สามารถใช์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ได์อย์าง ศพด.

คอมพิวเตอร์ ต์างๆ ได์อย์างถูกต์อง เกิดประโยชน์สูงสุด

15 จัดแหล์งเรียนร์ูภายในและ เพ่ือให์นักเรียนมีแหล์ง ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ นักเรียนมีแหล์งเรียนร์ู กองการศึกษา

ภายนอกห์องเรียน เรียนร์ูภายในและภายนอก การด าเนินงาน นักเรียนมีความพึง ท าให์การเรียนมี ศพด.

ท่ีหลากหลายเปรียบเหมือน ต์างๆ พอใจในสถานท่ี ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

สถานท่ีเรียนร์ูจริง
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 สนับสนุนค์าใช์จ์ายการบริหาร เพ่ือให์เด็กนักเรียนมี ส์งเสริม 1,890,000   1,890,000  1,890,000   1,890,000   1,890,000  ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได์รับ ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา(ค์าอาหารกลางวัน) อาหารกลางวัน การด าเนินงาน เด็กนักเรียนได์รับ ประทานอาหารกลางวัน วาริชภูมิ

(เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล รับประทาน ต์างๆ ประทานอาหารกลางวัน มีประโยชน์ต์อร์างกาย

วาริชภูมิ)

17 ผลิตส่ือและนวัตกรรม เพ่ือให์ครูและนักเรียนมี ส์งเสริม 2,000         2,000        2,000         2,000         2,000        การเรียนการสอนมี นักเรียนมีความร์ูความ กองการศึกษา

ส่ือการเรียนการสอนท่ี การด าเนินงาน ประสิทธิภาพมาก เข์าใจการเรียนการสอน ศพด.

ทันสมัยและเข์าใจง์าย ต์างๆ ย่ิงข้ึนร์อยละ 80 มากย่ิงข้ึน

18 จัดท าแผนการศึกษา เพ่ือมีแนวทางในการจัด มีแนวทางในการ 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        การท างานมีประ ผลการด าเนินงานบรรลุ กองการศึกษา

การศึกษท่ีชัดเจน จัดการเรียนการสอน สิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ตามแผนท่ีต้ังไว์ ศพด.

19 เรียนฟรี(ค์าแบบเรียน ค์าหนังสือ) นักเรียนได์รับสิทธ์ิการ ส์งเสริม 212,250      297,150     297,150     297,150     297,150     ร์อยละ 80 ของ นักเรียนได์รับสิทธิการ ร.ร.เทศบาล

เรียนฟรี การด าเนินงาน นักเรียนได์รับทุน เรียนฟรีมีแบบเรียน วาริชภูมิ

ต์างๆ เรียนฟรี หนังสือเรียนครบตาม

หลักสูตรการเรียนร์ู
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน
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3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 จัดซ้ือหนังสือเข์าห์องสมุดโรงเรียน เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเข์า ส์งเสริม 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ร์อยละ 80 ของ นักเรียนได์ศึกษาหา ร.ร.เทศบาล

ห์องสมุดโรงเรียน การด าเนินงาน นักเรียนได์อ์าน ความร์ูจากห์องสมุด วาริชภูมิ

ต์างๆ หนังสือมีการค์นคว์า โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ิมมากข้ึน

21 อาหารกลางวัน เพ่ือให์เด็กนักเรียนได์รับ ส์งเสริม 1,890,000   1,890,000  1,890,000   1,890,000   1,890,000  ร์อยละ 80 ของ เด็กได์รับสารอาหาร ร.ร.เทศบาล

สารอาหารครบ 5 หม์ู การด าเนินงาน นักเรียนได์รับอาหาร ครบท้ัง 5 หม์ู วาริชภูมิ

ต์างๆ กลางวันครบถ์วน

22 แข์งขันกีฬาท้ังในโรงเรียนและ เพ่ือให์นักเรียนได์ร์วมการ ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ นักเรียนได์ร์วมการแข์ง ร.ร.เทศบาล

นอกโรงเรียน แข์งขันกีฬาทุกระดับ การด าเนินงาน นักเรียนท่ีเข์าร์วม ขันกีฬา สุขภาพร์างกาย วาริชภูมิ

ต์างๆ มีความพึงพอใจ แข็งแรง

23 เด็กดีต์องเข์าแถว เพ่ือให์เด็กมีระเบียบวินัย ส์งเสริม 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีระเบียบ กองการศึกษา

ในตนเองและเคารพผ์ูอ่ืน การด าเนินงาน นักเรียนมีระเบียบ วินัยในตนเองและเคารพ ศพด.

ต์างๆ วินัยเพ่ิมมากข้ึน ผ์ูอ่ืน
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน
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3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือจัดท าหลักสูตร ส์งเสริม 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        โรงเรียนมีหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา การด าเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีได์มาตรฐานเหมาะกับ วาริชภูมิ

ต์างๆ การจัดการเรียนการสอน

25 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ส์งเสริม 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        โรงเรียนมีหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร ร.ร.เทศบาล

หลักสูตรสถานศึกษา การด าเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีได์มาตรฐานเหมาะกับ วาริชภูมิ

ต์างๆ การจัดการเรียนการสอน

26 อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนร์ู เพ่ือให์ครูมีส่ือการเรียน ส์งเสริม 16,800       16,800      16,800       16,800       16,800      ร์อยละ 80 ของผ์ู ครูและนักเรียนมีการ ร.ร.เทศบาล

การสอนท่ีเทคโนโลยีท่ี การด าเนินงาน เข์าร์วมมีความ ค์นคว์าหาความร์ูทาง วาริชภูมิ

ทันสมัยทันต์อเหตุการณ์ ต์างๆ พึงพอใจ อินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมมี

ความร์ูมากข้ึน

27 จัดบรรยากาศในช้ันเรียน เพ่ือสร์างบรรยากาศใน ส์งเสริม 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของนัก บรรยากาศในช้ันเรียน ร.ร.เทศบาล

การเรียนให์เด็ก การด าเนินงาน เรียนมีความพึงพอใจ เหมาะกับการเรียนร์ู วาริชภูมิ

ต์างๆ บรรยากาศในช้ันเรียน ของเด็ก

40

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 พัฒนาส่ือการเรียนร์ู เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียน ส์งเสริม 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ร์อยละ 80 ของนัก เด็กนักเรียนเข์าใจง์าย ร.ร.เทศบาล

การสอนเพ่ือน ามาใช์ใน การด าเนินงาน เรียนมีพัฒนาการท่ี มีส่ือการเรียนการสอน วาริชภูมิ

การจัดการเรียนการสอน ต์างๆ ดีจากส่ือการเรียน ท่ีเหมาะสมกับวัย

29 จัดซ้ือเคร่ืองเล์นสนามเด็กเล์น เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล์นสนาม ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของเด็ก นักเรียนได์ใช์เคร่ืองเล์น ร.ร.เทศบาล

เด็กเล็ก การด าเนินงาน นักเรียนมีความพึง ในการออกก าลังกาย วาริชภูมิ

ต์างๆ พอใจ

30 จัดซ้ือโต์ะ-เก์าอ้ีส าหรับครูและ เพ่ือจัดซ้ือโต์ะ-เก์าอ้ี ส์งเสริม -            10,000      10,000       -            -           ร์อยละ 80 ของเด็ก ครูและนักเรียนมีโต์ะ ร.ร.เทศบาล

นักเรียน ส าหรับครูและนักเรียน การด าเนินงาน นักเรียนมีความพึง เก์าอ้ีใช์ในกิจกรรมการ วาริชภูมิ

ต์างๆ พอใจ เรียนการสอน

31 แหล์งเรียนร์ูในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาแหล์งเรียนร์ู ส์งเสริม 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 80 ของเด็ก การเรียนการสอนมี ร.ร.เทศบาล

ในโรงเรียน การด าเนินงาน นักเรียนมีความพึง ประสิทธิภาพมากข้ึน วาริชภูมิ

ต์างๆ พอใจ

41

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 รับสมัครนักเรียน เพ่ือรับสมัครนักเรียนของ ส์งเสริม 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        จ านวนนักเรียน มีจ านวนนักเรียนเพ่ิม ร.ร.เทศบาล

โรงเรียน การด าเนินงาน เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ มากข้ึน วาริชภูมิ

ต์างๆ 80

33 ออกเย่ียมบ์านนักเรียน เพ่ือออกเย่ียมบ์านนักเรียน ส์งเสริม 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของผ์ู ครูและผ์ูปกครองได์ร์ูถึง ร.ร.เทศบาล

ในการเรียนและแก์ป์ญหา การด าเนินงาน ปกครองนักเรียน ป์ญหาและพัฒนาการ วาริชภูมิ

ของเด็กนักเรียน ต์างๆ และครูมีความเข์าใจ ด์านต์างๆ ของนักเรียน

อันดีต์อกัน

34 จัดระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเป์นค์าใช์จ์ายในด์าน ส์งเสริม 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      การบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบ ร.ร.เทศบาล

ระบบสาธารณูปโภค การด าเนินงาน ภายในโรงเรียน สาธารณูปโภคท่ีดีข้ึน วาริชภูมิ

ต์าง ๆ และท่ีเก่ียวข์อง ต์างๆ ดีข้ึนร์อยละ 80 กองการศึกษา

35 พัฒนาระบบสารสนเทศของ เพ่ือพัฒนาระบบ ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      การบริหารจัดการ นักเรียนในโรงเรียน ร.ร.เทศบาล

โรงเรียน สารสนเทศของโรงเรียน การด าเนินงาน ภายในโรงเรียน ได์รับข์อมูลการส่ือสาร วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ ต์างๆ ดีข้ึนร์อยละ 80 ท่ีดีข้ึน กองการศึกษา

42

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ท าบุญในวันส าคัญของโรงเรียน เพ่ือเป์นค์าใช์จ์ายในการ ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ผ์ูปกครองนักเรียน ทุกฝ์ายมีส์วนร์วมใน ร.ร.เทศบาล

จัดกิจกรรมต์าง ๆ การด าเนินงาน มีส์วนร์วมกับกิจกรรม กิจกรรมต์างๆเพ่ิมมากข้ึน วาริชภูมิ

ของโรงเรียน ต์างๆ ต์าง ๆ ของโรงเรียน กองการศึกษา

37 ส์งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      คณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา การด าเนินงาน สถานศึกษามี เข์าใจบทบาทหน์าท่ีของ วาริชภูมิ

ต์างๆ ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน ตนเองเพ่ิมมากข้ึน กองการศึกษา

38 พิธีเป์ดอาคารเรียนโรงเรียน เพ่ือเป์นค์าใช์จ์ายในการ ส์งเสริม 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ผ์ูปกครองนักเรียน ทุกฝ์ายมีส์วนร์วมใน ร.ร.เทศบาล

เทศบาลวาริชภูมิ จัดกิจกรรมต์าง ๆ การด าเนินงาน มีส์วนร์วมกับกิจกรรม กิจกรรมต์างๆเพ่ิมมากข้ึน วาริชภูมิ

ของโรงเรียน ต์างๆ ต์าง ๆ ของโรงเรียน กองการศึกษา

39 วันครู เพ่ือเข์าร์วมกิจกรรมวันครู ร์วมกิจกรรมวันครู 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        มีส์วนร์วมกับกิจกรรมต์างๆ มีส์วนร์วมในกิจกรรมต์างๆ ร.ร.เทศบาลฯ

40 จ์ายเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

การศึกษาให์เด็กนักเรียน ให์แก์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

41 จ์ายเงินสนับสนุนโรงเรียนเทศบาล เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 529,850      529,850     529,850     529,850     529,850     เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

วาริชภูมิ การศึกษาให์เด็กนักเรียน ให์แก์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 43
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 จ์ายเงินค์าจัดการเรียนการสอน เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 176,800      176,800     176,800     176,800     176,800     เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

(รายหัว) การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

43 จ์ายเงินค์าอุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 20,800       20,800      20,800       20,800       20,800      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

44 จ์ายเงินค์าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 3,120         3,120        3,120         3,120         3,120        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

45 จ์ายเงินค์ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 44,720       44,720      44,720       44,720       44,720      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

ผ์ูเรียน การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

46 จ์ายค์าใช์จ์ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 9,600         9,600        9,600         9,600         9,600        เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

ระบบ Asymmertric Digital การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

Subscriber Line : ADSL

47 จ์ายค์าใช์จ์ายในการปรับปรุง เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 จ์ายค์าใช์จ์ายในการพัฒนา เพ่ือส์งเสริมและพัฒนาด์าน ส์งเสริมการศึกษา 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนได์รับการศึกษากองการศึกษา

แหล์งเรียนร์ูของโรงเรียน การศึกษาให์เด็กนักเรียน ท่ีดีข้ึนร์อยละ 80 อย์างท่ัวถึง ร.ร.เทศบาลฯ

49 จ์ายค์าใช์จ์ายในการรณรงค์ เพ่ือรณรงค์ป์องกันยาเสพติด ส์งเสริมการศึกษา 21,000       21,000      21,000       21,000       21,000      ผ์ูเข์าร์วมโครงการมีความ ผ์ูเข์าร์วมโครงการให์ความ กองการศึกษา

ป์องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา เข์าใจและร์วมกันป์องกันป์ญหาส าคัญในการป์องกันป์ญหา ร.ร.เทศบาล

ยาเสพติดเพ่ิมข้ึนร์อยละ 80 ยาเสพติด วาริชภูมิ

50 โรงเรียนพอเพียง เพ่ือให์นักเรียนได์เรียนร์ูใน ส์งเสริมการศึกษา 15,000       15,000      15,000       15,000       15,000      ผ์ูบริหาร ครู นักเรียนสามารถผ์ูบริหาร ครู นักเรียนน าหลักร.ร.เทศบาล

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา วาริชภูมิ

มาใช์ในชีวิตประจ าวันได์ร์อยละ 80ใช์ในชีวิตประจ าวันได์

51 รณรงค์ป์องกันยาเสพติดในโรงเรียน เพ่ือให์นักเรียนได์ร์ูจักและ ส์งเสริมการศึกษา 21,000       21,000      21,000       21,000       21,000      นักเรียนห์างไกลจากยาเสพติดครู นักเรียนไม์ย์ุงเก่ียวกับ ร.ร.เทศบาลฯ

ป์องกันสารเสพติดทุกประเภท ร์อยละ 80 ยาเสพติด วาริชภูมิ

52 พัฒนาวิชาการกับชุมชนและสถาน เพ่ือให์ผ์ูบริหาร ครู นักเรียน ส์งเสริมการศึกษา 35,000       35,000      35,000       35,000       35,000      ผ์ูบริหาร ครู นักเรียนมีส์วนร์วมสถานศึกษาผ์านเกณฑ์การ ร.ร.เทศบาลฯ

ศึกษา ผ์ูปกครอง ชุมชนได์มีส์วนร์วม ในการประเมินโรงเรียนร์อยละ80ประเมินตามมาตรฐาน วาริชภูมิ

ในการประเมินสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 สร์างห์องพักครูโรงเรียนเทศบาล เพ่ือให์คณะครูใช์เป์นห์อง มีสถานท่ีเหมาะสม -            300,000     300,000     -            -           โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิมี มีห์องพักครูเพ่ือใช์ติดต์อ กองการศึกษา

วาริชภูมิ ท างานและเป์นท่ีติดต์อราชการ แก์การด าเนินการ ห์องพักครูตามมาตรฐาน ราชการกับผ์ูปกครอง และ

54 สร์างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสร์างอาคารเรียนใช์ส าหรับ มีสถานท่ีเหมาะสม -            1,700,000  1,700,000   -            -           นักเรียนมีสถานศึกษาในระดับมีสถานท่ีศึกษาท่ีได์มาตรฐานกองการศึกษา

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ การจัดกิจกรรมในระดับ ศพด. แก์การด าเนินการ เตรียมอนุบาล กองช์าง

55 สร์างโรงจอดรถโรงเรียนเทศบาล เพ่ือสร์างโรงจอดรถส าหรับ มีสถานท่ีเหมาะสม -            200,000     200,000     -            -           ครู ผ์ูปกครอง และผ์ูมาติดต์อมีโรงจอดรถของโรงเรียน กองการศึกษา

วาริชภูมิ ครูและผ์ูปกครอง แก์การด าเนินการ ราชการมีท่ีส าหรับจอดรถ เทศบาลวาริชภูมิ กองช์าง

56 ติดต้ังกล์องวงจรป์ดภายในโรงเรียน เพ่ือจัดซ้ือกล์องวงจรป์ดใช์ ส์งเสริมการ -            150,000     150,000     -            -           นักเรียนมีความปลอดภัย มีกล์องวงจรป์ดใช์ในโรงเรียนกองการศึกษา

ในโรงเรียน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึน

57 ซ้ือรถรับ-ส์งนักเรียนโรงเรียน เพ่ือจัดซ้ือรถรับ-ส์งนักเรียนใน ส์งเสริมการ -            1,375,000  1,375,000   -            -           ลดภาระผ์ูปกครองนักเรียนในโรงเรียนมีรถรับส์งท่ีเพียงพอกองการศึกษา

เทศบาลวาริชภูมิ การศึกษาในโรงเรียนเทศบาลฯ ด าเนินงานต์างๆ การรับส์งนักเรียนมาโรงเรียนกับจ านวนนักเรียน

58 ติดต้ังป์ายเตือนเขตโรงเรียน เตือนเขตโรงเรียนพลังงาน ส์งเสริมการ -            30,000      30,000       -            -           ป์องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะ ประชาชนมีความระมัดระวังกองการศึกษา

พลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ ด าเนินงานต์างๆ เกิดข้ึนในการสัญจรไปมา ในการสัญจรไปมามากข้ึน กองช์าง

59 ธนาคารขยะในโรงเรียน เพ่ือให์เด็กปฐมวัยร์ูจักใช์ประโยชน์ ส์งเสริมการ 1,500         1,500        2,000         2,000         2,000        เด็กปฐมวัยร์ูจักใช์ประโยชน์จากขยะเด็กปฐมวัยร์ูจักประโยชน์ กองการศึกษา

จากขยะ สามารถคัดแยกขยะได์ ด าเนินงานต์างๆ ของขยะสามารถคัดแยกขยะได์ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 ส์งเสริมนิสัยรักการอ์าน เพ่ือส์งเสริมให์นักเรียนใฝ์เรียนร์ู ส์งเสริมการศึกษา 3,000         3,000        4,000         4,000         4,000        นักเรียนมีความสามารถในการนักเรียนได์รับการปลูกฝ์ง กองการศึกษา

รักการอ์าน รักการเขียน อ์านการเขียนตามเกณฑ์ นิสัยรักการอ์านการเขียน ร.ร.เทศบาล

และรักการค์นคว์า ศพด.

61 ส์งเสริมการออกก าลังกายและ เพ่ือส์งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพ ส์งเสริมการศึกษา 3,000         3,000        2,000         2,000         2,000        เด็กมีพัฒนาการด์านร์างกาย นักเรียนและบุคลากรภายในกองการศึกษา

เล์นกีฬาในโรงเรียน จิตให์กับนักเรียนและบุคลากรใน เหมาะสมตามวัยและมีสมรรถภาพโรงเรียนมีสุขภาพกายและ ร.ร.เทศบาล

โรงเรียนให์มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทางร์างกายและกลไกท่ีเหมาะสมสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ศพด.

และใช์เวลาว์างให์เกิดประโยชน์สูงสุด

62 หนูน์อยรักผักสวนครัว เพ่ือให์นักเรียนปลูกผักอย์างถูกวิธี ส์งเสริมการศึกษา 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        นักเรียนทุกคนได์ร์ูจักการปลูกพืชนักเรียนได์รับคุณประโยชน์กองการศึกษา

และร์ูจักคุณประโยชน์ของผักท่ีมี ผักสวนครัวและได์ร์ูจักคุณประโยชน์ของผักท่ีมีคุณค์าทางโภชนาการร.ร.เทศบาล

คุณค์าทางโภชนาการผักเพ่ือสุขภาพ ของผัก อย์างครบถ์วนและมีสุขภาพ ศพด.

และนักเรียนได์ร์ูหลักเศรษฐกิจพอเพียง แข็งแรงตามวัย

63 นิทานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือฝ์กให์เด็กมีความร์ูความเข์าใจ ส์งเสริมการศึกษา 1,500         1,500        1,500         1,500         1,500        เด็กมีนิสัยรักการอ์านส์งเสริมให์เด็กมีคุณธรรมในการด าเนินกองการศึกษา

เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม เด็กเรียนร์ูส่ิงต์างๆ รอบตัว ชีวิต ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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64 อนุรักษ์การละเล์นไทย เพ่ือปลูกฝ์งให์เด็กร์ูจักอนุรักษ์ ส์งเสริมการ 1,500         1,500        1,500         1,500         1,500        เด็กนักเรียนตระหนักถึงความเด็กร์ูจักอนุรักษ์ฟ์์นฟูสืบสานกองการศึกษา

ฟ์์นฟูสืบสานการละเล์นไทย ด าเนินงานต์างๆ ส าคัญของการละเล์นไทย การละเล์นไทย ร.ร.เทศบาล,ศพด.

65 ฝ์กทักษะอาชีพ เพ่ือส์งเสริมการลดเวลาเรียน ส์งเสริมการ 2,000         2,000        3,000         4,000         5,000        ผ์ูบริหารครูนักเรียนเห็นความส าคัญนักเรียนมีรายได์และสามารถกองการศึกษา

เพ่ิมเวลาร์ูและสร์างรายได์แก์ ด าเนินงานต์างๆ การสร์างรายได์ระหว์างเรียน แบ์งเบาภาระผ์ูปกครองได์ ร.ร.เทศบาล

ตนเองและโรงเรียน ในอนาคต ศพด.

66 เดินทางไกลของลูกเสือ เพ่ือฝ์กทักษะการใช์ชีวิตให์เป์น ส์งเสริมการ 3,000         3,000        4,000         5,000         5,000        ผ์ูบริหารครูนักเรียนเห็นความส าคัญนักเรียนรับร์ูวินัยการท างานกองการศึกษา

ประโยชน์แก์ผ์ูอ่ืนและสร์างความ ด าเนินงานต์างๆ ของลูกเสือและสร์างความสามัคคีด์วยความสามัคคีและมี ร.ร.เทศบาล

สามัคคีและสร์างความเป์นผ์ูน า ภาวะผ์ูน า ศพด.

67 วันคริสต์มาส/วันข้ึนป์ใหม์ เพ่ือส์งเสริมการเรียนร์ูวัฒนธรรม ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ผ์ูบริหารนักเรียนคณะครูทราบถึงนักเรียนได์เรียนร์ูภาษาอังกฤษกองการศึกษา

ของชาวตะวันตกและเฉลิมฉลอง ด าเนินงานต์างๆ วัฒนธรรมของชาวต์างชาติ ผ์านวัฒนธรรมได์ดีย่ิงข้ึน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ให์แก์ศาสดาของศาสนาคริสต์

68 กิจกรรมวันสุนทรภ์ู เพ่ือให์นักเรียนทราบถึงความส าคัญ ส์งเสริมการ 2,000         2,000        3,000         4,000         5,000        ผ์ูบริหารครูนักเรียนเห็นความส าคัญนักเรียนได์เรียนร์ูและทราบถึงกองการศึกษา

ของสุนทรภ์ูผ์ูซ่ึงเป์นคนท่ีมีความ ด าเนินงานต์างๆ ของวันสุนทรภ์ูและความสวยงามความส าคัญของวิชาภาษาไทยร.ร.เทศบาล,ศพด.

สามารถในด์านการแต์งกลอน ของภาษาไทย และรักการเขียนการอ์านมากข้ึน
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69 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพ่ือส์งเสริมทักษะกระบวนการ ส์งเสริมการ 2,000         2,000        3,000         4,000         5,000        นักเรียนเห็นความส าคัญของสัปดาห์นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะคิดค์นกองการศึกษา

ทางความคิดแนววิทยาศาสตร์ ด าเนินงานต์างๆ วันวิทยาศาสตร์และพัฒนาต์อไปอีกและหาค าตอบด์วยกระบวนการร.ร.เทศบาล,ศพด.

ส์งเสริมการพัฒนาทักษะความคิด ในอนาคต ทางวิทยาศาสตร์

ท่ีพิสูจน์ได์ทางวิทยาศาสตร์

70 นักประดิษฐ์ตัวจ๋ิว เพ่ือให์นักเรียนเกิดทักษะกระบวน ส์งเสริมการ 1,500         1,500        2,000         3,000         4,000        นักเรียนน าความร์ูท่ีได์รับไปพัฒนานักเรียนมีความคิดสร์างสรรค์กองการศึกษา

การคิดริเร่ิมสร์างสรรค์ในการท างาน ด าเนินงานต์างๆ ส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ และไม์หยุดพัฒนา ร.ร.เทศบาล,ศพด.

71 อบรมจริยธรรมให์แก์ครูและบุคลากรเพ่ือให์ครูและบุคลากรในโรงเรียน ส์งเสริมการ 1,500         1,500        2,000         3,000         4,000        ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมครูและบุคลากรในโรงเรียน กองการศึกษา

ของโรงเรียน เป์นผ์ูมีคุณธรรมและจริยธรรม ด าเนินงานต์างๆ และจริยธรรมในการท างาน มีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึนร.ร.เทศบาล,ศพด.

72 ส์งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ เพ่ือเป์นการส์งเสริมให์นักเรียนมี ส์งเสริมการ 2,000         2,000        3,000         4,000         5,000        ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมครูและบุคลากรในโรงเรียน กองการศึกษา

นักเรียน คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ด าเนินงานต์างๆ และจริยธรรมในการท างาน มีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึนร.ร.เทศบาล,ศพด.

73 ปรับปรุงต์อเติมห์องโสตทัศนศึกษา เพ่ือปรับปรุงต์อเติมห์องโสต ส์งเสริมการ -            -           500,000     500,000     -           เพ่ือการใช์งานในการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถศึกษาค์นคว์ากองการศึกษา

โรงเรียน ทัศนศึกษาเพ่ือการใช์งานท่ีดีข้ึน ด าเนินงานต์างๆ การเรียนการสอนท่ีดีมากข้ึน พัฒนาการเรียนให์ดีย่ิงข้ึน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

74 ปรับปรุงต์อเติมห์องวิทยาศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงต์อเติมห์องวิทยาศาสตร์ ส์งเสริมการ -            -           300,000     300,000     -           เพ่ือการใช์งานในการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถศึกษาค์นคว์ากองการศึกษา

เพ่ือการใช์งานท่ีดีข้ึน ด าเนินงานต์างๆ การเรียนการสอนท่ีดีมากข้ึน พัฒนาการเรียนให์ดีย่ิงข้ึน ร.ร.เทศบาล,ศพด.
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75 ปรับปรุงต์อเติมห์องคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงต์อเติมห์อง มีสถานท่ีเหมาะสม -            -           300,000     300,000     -           เพ่ือการใช์งานในการจัดกิจกรรมใช์เป์นแหล์งเรียนร์ูสารสนเทศกองการศึกษา

คอมพิวเตอร์ใช์เป์นแหล์งเรียนร์ู แก์การด าเนินการ การเรียนการสอนท่ีดีมากข้ึน ท่ีดีให์แก์นักเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

สารสนเทศท่ีดีแก์นักเรียน

76 ปรับปรุงต์อเติมห์องปฏิบัติการทาง เพ่ือปรับปรุงต์อเติมห์องปฏิบัติการ มีสถานท่ีเหมาะสม -            -           300,000     300,000     -           เพ่ือการใช์งานในการจัดกิจกรรมใช์เป์นแหล์งเรียนร์ูสารสนเทศกองการศึกษา

ภาษา ทางภาษาในการส์งเสริมทักษะการ แก์การด าเนินการ การเรียนการสอนท่ีดีมากข้ึน ท่ีดีให์แก์นักเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ใช์ภาษาของนักเรียน

77 ปรับปรุงต์อเติมท ากันสาดหอประชุมเพ่ือต์อเติมกันสาดใช์บังแดดใน มีสถานท่ีเหมาะสม -            -           150,000     150,000     150,000     ต์อเติมกันสาดใช์บังแดดใน สร์างบรรยากาศท่ีดีในการ กองการศึกษา

โรงเรียน อาคารเรียนช้ัน 2 แก์การด าเนินการ อาคารเรียน เรียนการสอน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

78 ปรับปรุงต์อเติมห์องสมุดโรงเรียน เพ่ือเป์นแหล์งศึกษาค์นคว์าของ มีสถานท่ีเหมาะสม -            500,000     500,000     500,000     -           ให์นักเรียนสามารถศึกษาค์นคว์านักเรียนมีความร์ูและสนใจในกองการศึกษา

นักเรียน แก์การด าเนินการ หาความร์ูด์วยตนเองอย์างรอบด์านการอ์านศึกษาค์นคว์าด์วยตนเองร.ร.เทศบาล,ศพด.

79 ต์อเติมอาคารหอประชุมโรงเรียน เพ่ือต์อเติมอาคารหอประชุมให์ มีสถานท่ีเหมาะสม -            -           300,000     300,000     300,000     มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต์างๆมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต์างๆกองการศึกษา

ใช์งานได์ดีข้ึน แก์การด าเนินการ ของโรงเรียน ของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 50
แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ



เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 จัดซ้ือเคร่ืองต้ังเวลาออดโรงเรียน เพ่ือความสะดวกในการก าหนดเวลา ส์งเสริมการ -            -           30,000       30,000       30,000      มีความสะดวกในการก าหนดเวลานักเรียนร์ูเวลาในการจัดกิจกรรมกองการศึกษา

เรียนในแต์ละช่ัวโมงและช์วงเวลา ด าเนินงานต์างๆ เรียนในแต์ละช่ัวโมงและช์วงเวลาต์างๆของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

ท าการเรียนการสอน ต์างๆ

81 ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือปลูกฝ์งให์นักเรียนร์ูจัก ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        เป์นการปลูกฝ์งให์นักเรียนร์ูจักนักเรียนร์ูถึงหลักประชาธิปไตยกองการศึกษา

ประชาธิปไตยและการใช์ชีวิตอย์ู ด าเนินงานต์างๆ ประชาธิปไตยและการใช์ชีวิตร์วมและอย์ูในสังคมอย์างมีความสุขร.ร.เทศบาล,ศพด.

ร์วมกันในสังคม กันในสังคม

82 อาสาสมัครรักโรงเรียน เพ่ือปลูกฝ์งให์นักเรียนร์ูจักการ ส์งเสริมการ 3,000         3,000        3,000         4,000         5,000        เป์นการปลูกฝ์งให์นักเรียนร์ูจักนักเรียนร์ูจักการเสียสละและกองการศึกษา

เสียสละและช์วยเหลือสังคม ด าเนินงานต์างๆ เสียสละและช์วยเหลือสังคม ช์วยเหลือสังคม ร.ร.เทศบาล,ศพด.

83 ส์งเสริมการใช์ภาษาอังกฤษใน เพ่ือส์งเสริมการใช์ภาษาอังกฤษท่ีดี ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        เพ่ือส์งเสริมการใช์ภาษาอังกฤษท่ีดีนักเรียนมีความร์ูความสามารถกองการศึกษา

โรงเรียนส์ูประชาคมอาเซียน และถูกต์องให์แก์นักเรียน ด าเนินงานต์างๆ และถูกต์องให์แก์นักเรียน ด์านภาษาอังกฤษได์ดีข้ึน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

84 มหกรรมวิชาการศึกษาท์องถ่ิน เพ่ือเป์นการฝ์กฝนและพัฒนา ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      เป์นการฝ์กฝนและพัฒนานักเรียนนักเรียนมีความร์ูความสามารถกองการศึกษา

นักเรียนให์มีความร์ูและความ ด าเนินงานต์างๆ ให์มีความร์ูความสามารถในด์านและพัฒนาตนเองด์านวิชาการร.ร.เทศบาล,ศพด.

สามารถด์านวิชาการ ต์างๆให์ดีข้ึน ได์ดีข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 51

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา



(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 ประกวดมารยาท เพ่ือส์งเสริมให์นักเรียนมีกริยา ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ส์งเสริมให์นักเรียนมีกริยามารยาทนักเรียนเป์นผ์ูมีมารยาทท่ีดีข้ึนกองการศึกษา

มารยาทท่ีดี เรียบร์อย ด าเนินงานต์างๆ ท่ีดี ร.ร.เทศบาล,ศพด.

86 ต์อเติมอาคารเรียน เพ่ือเป์นการต์อเติมอาคารเรียน มีสถานท่ีเหมาะสม -            -           450,000     450,000     -           มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต์างๆมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต์างๆกองการศึกษา

ให์ใช์งานได์ดีข้ึน แก์การด าเนินการ ของโรงเรียน ของโรงเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

87 ทางเช่ือมแบบมีหลังคาระหว์าง เพ่ืออ านวยความสะดวกและ ส์งเสริมการ -            -           450,000     450,000     -           มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน ป์องกันแดดมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน ป์องกันกองการศึกษา

อาคารเรียน ป์องกันแดด,ฝนให์นักเรียน ด าเนินงานต์างๆ ป์องกันฝนให์แก์นักเรียน แดดและฝนให์แก์นักเรียน ร.ร.เทศบาล,ศพด.

รวม 87 โครงการ รวม 6,773,773   ###### 14,895,173 10,138,173 7,345,173  

52

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการและ เพ่ือเป์นศูนย์บริการส าหรับ ส์งเสริมการ 50,000       -           -            -            -           ร์อยละ 80 ของคน มีศูนย์บริการให์แก์คน กองการศึกษา

ผ์ูสูงอายุ จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ด าเนินงานต์างๆ พิการและผ์ูสูงอายุ พิการและผ์ูสูงอายุอย์าง

และสวัสดิการให์กับ มีความพึงพอใจ ท่ัวถึงและครอบคลุม

คนพิการและผ์ูสูงอายุ

2 ฟ์นสวยด์วยมือเรา เพ่ือให์เด็กร์ูจักการแปรง ส์งเสริมการ 25,000       25,000      25,000       25,000       25,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กมีสุขภาพฟ์นท่ีดี ร.ร.เทศบาล

ฟ์นท่ีถูกวิธี ด าเนินงานต์างๆ เด็กนักเรียนร์ูจัก แข็งแรงไม์มีฟ์นผุ ร์ูจัก วาริชภูมิ

วิธีการแปรงฟ์นท่ี การแปรงฟ์นท่ีถูกวิธี

ถูกวิธี

3 ส์งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือให์นักเรียนได์ออก ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร.ร.เทศบาล

ก าลังกาย ด าเนินงานต์างๆ นักเรียนได์ออก ร์างกายท่ีแข็งแรงและ วาริชภูมิ

ก าลังกายทุกวัน ร์ูจักการออกก าลังกาย

53

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

(KPI) จะได์รับ

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส์งเสริมสุขภาพ เพ่ือส์งเสริมการออก ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร.ร.เทศบาล

ก าลังกาย ด าเนินงานต์างๆ นักเรียนได์ออก ร์างกายท่ีแข็งแรงและ วาริชภูมิ

ก าลังกายทุกวัน ร์ูจักการออกก าลังกาย

5 ฟ์นสวย ย้ิมใส เพ่ือลดป์ญหาด์านทันตกรรม ส์งเสริมการ 2,000         2,000        2,000         2,000         2,000        ร์อยละ 80 ของเด็ก เด็กนักเรียนสามารถใช์ กองการศึกษา

สุขภาพในเด็กเล็กและเด็ก ด าเนินงานต์างๆ ร์ูวิธีแปรงฟ์นอย์าง แปรงสีฟ์นได์อย์างถูกต์อง ศพด.

แปรงฟ์นอย์างถูกวิธี ถูกวิธี

6 ส์งเสริมสุขภาพอนามัยและความ เพ่ือให์ทราบถึงพัฒนาการ ส์งเสริมการ 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด์านต์างๆ กองการศึกษา

ปลอดภัยของผ์ูเรียน ด์านสุขภาพร์างกายสติ ด าเนินงานต์างๆ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน สังคม อารมณ์ ศพด.

ป์ญญาอารมณ์ของผ์ูเรียน สติป์ญญา ผ์ูเรียนมีความ

ปลอดภัย

7 กิจกรรม 5ส เพ่ือให์มีการจัดเก็บเอกสาร ส์งเสริมการ 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        การจัดเก็บเอกสาร ครูและผ์ูเรียนมีวินัยใน กองการศึกษา

ให์เป์นระบบและมีระเบียบ ด าเนินงานต์างๆ มีประสิทธิภาพเพ่ิม ตนเองและจัดเก็บเอกสาร ศพด.

มากข้ึนร์อยละ 80 เป์นระเบียบมากข้ึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ์านมา

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส์งเสริมการ 105,000      105,000     105,000     105,000     105,000     ร์อยละ 70 ของ 1.แกนน าสุขภาพมี กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุขในเขตเทศบาล ด์านสาธารณสุข ด าเนินงานต์างๆ ประชาชนท่ีเข์าร์วม ศักยภาพในการ และส่ิงแวดล์อม

2.แก์ป์ญหาสาธารณสุข โครงการมีผลการ ด าเนินงานด์าน

ชุมชนในเร่ืองต์างๆ ด าเนินงานท่ีดีข้ึน สาธารณสุข

3.การจัดบริการสุขภาพ 2.ประชาชนมีการ

เบ้ืองต์นในศูนย์ ศสมช. เข์าถึงบริการ

สาธารณสุขและ

สามารถพ่ึงตนเองได์

9 เงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอวาริชภูมิเพ่ือเป์นการส์งเสริมสัมพันธภาพ ส์งเสริมการ 20,000       20,000       20,000      ประชาชนท่ีด์อยโอกาส ทุพพลภาพประชาชนท่ีด์อยโอกาส กองการศึกษา

(รวมน้ าใจ ไทวาริชภูมิ) อันดีระหว์างคนในสังคมและเสริม ด าเนินงานต์างๆ ผ์ูป์วยติดเตียงมีสุขภาพจิตท่ีดีผ์ูป์วยติดเตียงมีสุขภาพจิตท่ีดี

สร์างก าลังใจ,ช์วยเหลือผ์ูประสบภัย และได์รับความช์วยเหลืออย์างและได์รับความช์วยเหลืออย์าง

และผ์ูยากไร์ในเขตอ าเภอวาริชภูมิ ทันท์วงทีเพ่ิมข้ึนร์อยละ 80 ทันท์วงทีและเท์าเทียมกัน
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ
วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 พัฒนาศักยภาพด์านสาธารณสุข 1.เพ่ือป์องกันไม์ให์ 1.ผ์ูประกอบการ 135,000      135,000     135,000     135,000     135,000     ร์อยละ 70 ของ 1.ประชาชนมีความร์ู กองสาธารณสุข

ในกล์ุมต์างๆ 3 กล์ุมได์แก์ ประชาชนป์วยด์วยโรค 2.ประชาชนท้ัง 7 ประชาชนท่ีเข์าร์วม เพ่ิมมากข้ึน และส่ิงแวดล์อม

1.กล์ุมสุขาภิบาลอาหาร ทางเดินอาหารและ ชุมชนในเขตเทศบาล โครงการมีผลการ 2.ประชาชนสามารถ

2.กล์ุมเส่ียง โรคมะเร็ง 3.ประชาชนกล์ุมเส่ียง ด าเนินงานท่ีดีข้ึน ป์องกันตนเองและ

3.กล์ุมส์งเสริมสุขภาพ 2.เพ่ือให์ประชาชนมี ร์ูจักวิธีการดูแลตนเอง

ความร์ูด์านการส์งเสริม มากย่ิงข้ึน

สุขภาพ

3.เพ่ือให์กล์ุมเส่ียงได์

รับความร์ู

11 รณรงค์ป์องกันโรคไข์เลือดออก เพ่ือไม์ให์ประชาชนเป์น พ์นยาก าจัดพาหะ 80,000       80,000      80,000       80,000       80,000      ร์อยละ 100 ของ ประชาชนไม์เป์นไข์ กองสาธารณสุข

โรคไข์เลือดออก น าโรค 7 ชุมชน ประชาชนในเขต เลือดออก และส่ิงแวดล์อม

อบรมโรงเรียน 3 แห์ง เทศบาล
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จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ์านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 รณรงค์ป์องกันโรคเอดส์ เพ่ือให์คนในสังคมมีความ อบรมผ์ูน าชุมชน 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 50 ลดป์ญหาการแพร์ กองสาธารณสุข

เข์าใจผ์ูติดเช้ือเอดส์และ และประชาชน ของผ์ูติดเช้ือใน ระบาดของโรคเอดส์ และส่ิงแวดล์อม

ให์ผ์ูป์วยอย์ูร์วมสังคมได์ 7 ชุมชน เขตเทศบาล ร์อยละ 50 ของผ์ูติด

ควบคุมไม์ให์เกิดการ เช้ือในเขตเทศบาล

แพร์ระบาด

13 ส์งเสริมสุขภาพและป์องกันโรค เพ่ือส์งเสริมให์ประชาชน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 70 ของ การบูรณาการ กองสาธารณสุข

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ด าเนินงานต์างๆ ประชาชนท่ีเข์าร์วม ป์องกันโรคเป์นไป และส่ิงแวดล์อม

โครงการสุขภาพดีข้ึน อย์างมีประสิทธิภาพ

14 รณรงค์ป์องกันโรคพิษสุนัขบ์า เพ่ือรณรงค์ควบคุม ส์งเสริมการ 16,000       16,000      16,000       16,000       16,000      ร์อยละ 100 ของ สามารถควบคุมโรค กองสาธารณสุข

ป์องกันโรคพิษสุนับบ์า ด าเนินงานต์างๆ สุนัขและแมว พิษสุนัขบ์าได์อย์าง และส่ิงแวดล์อม

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี
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จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี

งบประมาณและท่ีผ์านมา

วัตถุประสงค์โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 เฝ์าระวังการบริโภคอาหารสะอาด เพ่ือเป์นการเฝ์าระวังและ จัดอบรม 1 คร้ัง/ป์ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 70 ของ ประชาชนได์รับประทาน กองสาธารณสุข

ปลอดภัย ปราศจากสารปนเป์์อน ตรวจสอบคุณภาพความ ตรวจสารปนเป์์อนใน ประชาชนท่ีเข์าร์วม อาหารสะอาด ปลอดภัย และส่ิงแวดล์อม

ปลอดภัยของอาหารและ อาหารและร์าน โครงการผ์านเกณฑ์

ร์านจ าหน์ายอาหาร จ าหน์ายอาหาร การตรวจสอบ

3 คร้ัง/ป์

16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์และวัสดุทางการ เพ่ือจัดซ้ือเวชภัณฑ์และ ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 70 ของ ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

แพทย์ วัสดุทางการแพทย์ ด าเนินงานต์างๆ ผ์ูมาใช์บริการมี เทศบาลเข์าถึงบริการ และส่ิงแวดล์อม

ความพึงพอใจ สาธารณสุขได์อย์างท่ัว

ถึงและมีประสิทธิภาพ

17 ควบคุมและป์องกันโรคจากสัตว์ เพ่ือควบคุมและป์องกันโรค ส์งเสริมการ 16,000       16,000      16,000       16,000       16,000      มีการควบคุมและป์องกัน ประชาชนไม์เกิดโรคจากสัตว์กองสาธารณสุข

ส์ูคน จากสัตว์ส์ูคน ด าเนินงานต์างๆ โรคเพ่ิมข้ึนร์อยละ 80 ส์ูคน และส่ิงแวดล์อม

18 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพ่ือจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสุขภาพดี กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ ด าเนินงานต์างๆ ร์อยละ 80 และส่ิงแวดล์อม

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 สาธารณสุขเคล่ือนท่ี เพ่ือให์บริการประชาชน ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสุขภาพดี กองสาธารณสุข

ด าเนินงานต์างๆ ร์อยละ 80 และส่ิงแวดล์อม

20 จ์างเหมาบริการค์าก าจัดส่ิงปฏิกูล, เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูลและด าเนิน ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     มีการก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ี มีแหล์งก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกต์องกองสาธารณสุข

ค์าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ การในส์วนท่ีเก่ียวข์อง ด าเนินงานต์างๆ ถูกต์องและเหมาะสม และเหมาะสมตาม มาตรฐานและส่ิงแวดล์อม

มูลฝอยหรือค์าจ์างแรงงานบุคคล เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80

ภายนอกมาท างานต์างๆ

21 จ์ายค์าปรับปรุงถนนทางเข์าท่ีท้ิงขยะเพ่ือปรับปรุงถนนทางเข์าท่ีท้ิง มีสถานท่ีเหมาะสม 150,000      150,000     150,000     150,000     150,000     ถนนทางเข์าท่ีท้ิงขยะมี ถนนทางเข์าท่ีท้ิงขยะมีความกองสาธารณสุข

และบริเวณท่ีท้ิงขยะ ขยะและบริเวณท่ีท้ิงขยะ แก์การด าเนินการ ความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน สะดวกและสะอาดมากข้ึนและส่ิงแวดล์อม

ร์อยละ 80

22 จ์ายค์าขุดหลุมขยะและฝ์งกลบขยะ เพ่ือขุดหลุมขยะและฝ์งกลบขยะ มีสถานท่ีเหมาะสม 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     หลุมขยะมีการฝ์งกลบ ขยะได์รับการก าจัดและฝ์งกลบกองสาธารณสุข

แก์การด าเนินการ ท่ีถูกต์องและเหมาะสม ท่ีได์มาตรฐานและเหมาะสมและส่ิงแวดล์อม

แบบ ผ.02

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก์อสร์างศูนย์บริหารจัดการขยะพร์อมเพ่ือจัดให์มีระบบบริหารจัดการ มีสถานท่ีเหมาะสม 9,000,000   9,000,000   การบริหารจัดการขยะอย์าง มีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร์กองสาธารณสุข

เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรท่ี แก์การด าเนินการ มีประสิทธิภาพโดยประหยัด มลพิษในการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล์อม

ถูกหลักสุขาภิบาลและเป์นมิตร

กับส่ิงแวดล์อม

24 อบรมหมอหม์ูบ์านใน เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 72,500       72,500      72,500       72,500       72,500      ร์อยละ 70 ของผ์ูเข์าร์วม ประชาชนสามารถปฐมพยาบาลกองสาธารณสุข

พระราชประสงค์ และสามารถปฐมพยาบาล ด าเนินงานต์างๆ สามารถปฐมพยาบาล เบ้ืองต์นผ์ูป์วยได์ถูกวิธี และส่ิงแวดล์อม

เบ้ืองต์นผ์ูป์วยได์ เบ้ืองต์นได์

25 ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ เพ่ือปลูกจิตส านึกให์ประชาชน ส์งเสริมการ 43,500       43,500      43,500       43,500       43,500      ร์อยละ 70 ของผ์ูเข์าร์วม ประชาชนมีอัตราการป์วยด์วยกองสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในชุมชนหันมาบริโภค ด าเนินงานต์างๆ โครงการบริโภคเกลือไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีนลดลง และส่ิงแวดล์อม

สยามบรมราชกุมารี เกลือไอโอดีน

26 ควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จ เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 23,300       23,300      23,300       23,300       23,300      ร์อยละ 70 ของผ์ูเข์าร์วม ประชาชนมีอัตราการป์วยด์วยกองสาธารณสุข

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม และสามารถป์องกันตนจาก ด าเนินงานต์างๆ โครงการมีความร์ูในเร่ือง โรคมาลาเรียลดลง และส่ิงแวดล์อม

ราชกุมารี โรคมาลาเรียได์ โรคมาลาเรีย

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ค์าส ารวจข์อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน เพ่ือทราบข์อมูลจ านวนสัตว์ ส์งเสริมการ 2,000         2,000        2,000         2,000         2,000        มีข์อมูลจ านวนสัตว์และการ น าข์อมูลท่ีได์ไปใช์ในการ กองสาธารณสุข

ทะเบียนสัตว์ และส์งเสริมการข้ึนทะเบียน ด าเนินงานต์างๆ ข้ึนทะเบียนอย์างถูกต์อง ป์องกันโรคจากสัตว์ส์ูคนได์และส่ิงแวดล์อม

สัตว์อย์างถูกต์อง ร์อยละ 70

28 ส์งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เพ่ือให์ประชาชนน าหลักปรัชญา ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ร์อยละ 70 ของผ์ูเข์าร์วม ประชาชนสามารถใช์ชีวิตได์กองสาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียงและการรักษา เศรษฐกิจพอเพียงได์อย์างถูกต์อง ด าเนินงานต์างๆ โครงการมีความร์ูและน า อย์างมีความสุขและร์วมกันและส่ิงแวดล์อม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม ไปใช์ได์อย์างถูกต์อง รักษาส่ิงแวดล์อม

29 โครงการในพระราชด าริด์าน เพ่ือส์งเสริมสุขภาพท่ีดีให์กับ ส์งเสริมการ 140,000      140,000     140,000     140,000     140,000     ร์อยละ 70 ของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงกองสาธารณสุข

สาธารณสุข ประชาชนในท์องถ่ิน ด าเนินงานต์างๆ มีสุขภาพท่ีดีข้ึน สมบูรณ์ และส่ิงแวดล์อม

รวม 29 โครงการ รวม 1,597,300   1,547,300  10,567,300 10,567,300 1,567,300  

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

4.1 แผนงานส์งเสริมสนับสนุนสร์างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟ์์นฟูแหล์งทรัพยากรธรรมชาติอย์างย่ังยืน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงรักษาสวนสาธารณะใน เพ่ือบ ารุงรักษาสวน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนพึงพอใจ บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ กองช์าง

เขตเทศบาล สาธารณะให์มีความสวยงาม ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ให์มีความสวยงาม

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห์วย หนอง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห์วย กองช์าง

คลอง บึงในเขตเทศบาล ห์วยหนองคลองบึงใน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 หนองคลองบึงในเขต

เขตเทศบาล เทศบาล

3 ก์อสร์างฝายเพ่ือกักเก็บน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว์เพ่ือท า ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนพึงพอใจ มีน้ าไว์ท าการ กองช์าง

ไว์ใช์ในฤดูแล์ง เกษตรกรรม ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เกษตรกรรม

4 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส์งเสริมการ 150,000      150,000     150,000     150,000     150,000     ประชาชนพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง กองช์าง

หนองกกเชือก หนองกกเชือก ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 กกเชือกให์ดีข้ึน

5 จัดระเบียบและปรับปรุงป์าช์า เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ป์าช์า กองช์าง

เพ่ือปลูกต์นไผ์และต์นดอกรัก บริเวณป์าช์า ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ให์ดีข้ึนและได์ประโยชน์

จากต์นไผ์และต์นดอกรัก
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(KPI) จะได์รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

4.1 แผนงานส์งเสริมสนับสนุนสร์างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟ์์นฟูแหล์งทรัพยากรธรรมชาติอย์างย่ังยืน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 พัฒนาหนองหัวหมาน เพ่ือรักษาทรัพยากร ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี กองช์าง

(ปลูกต์นไม์ ฟ์์นฟูธรรมชาติ) ทางธรรมชาติไว์ให์คงอย์ู ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 คงอย์ู

7 ก์อสร์างฝายก้ันน้ าเป์นช์วงๆใน เพ่ือกักเก็บน้ าไว์เพ่ือ ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนได์รับ มีน้ าไว์ใช์เพ่ือเกษตรกรรม กองช์าง

แหล์งน้ าต์างๆ ท าเกษตรกรรม ด าเนินงานต์างๆ ประโยชน์จากโครงการ

ร์อยละ 80

8 ท าความสะอาดแหล์งน้ าสาธารณะ เพ่ือมิให์มีส่ิงกีดขวางการ ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนได์รับ น้ าสามารถระบายได์ ส านักปลัด

และล าห์วยในเขตเทศบาล ระบายน้ าและกักเก็บน้ า ด าเนินงานต์างๆ ประโยชน์จากโครงการ อย์างรวดเร็ว มีน้ าไว์ใช์ เทศบาล

ไว์ใช์ในหน์าแล์ง ร์อยละ 80 ในหน์าแล์ง

9 รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป์นการรณรงค์อนุรักษ์ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      มีการอนุรักษ์ทรัพยากร เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร กองสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติให์คงอย์ูสืบไป ด าเนินงานต์างๆ ธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน ธรรมชาติอย์างจริงจังและ และส่ิงแวดล์อม

ร์อยละ 80 ร์ูคุณค์า

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

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

4.2 แผนงานส์งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล์อมท่ีดี

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย 1.เพ่ือรณรงค์และส์งเสริม ส์งเสริมการ 70,000       70,000      70,000       70,000       70,000      ร์อยละ 70 ของ 1.ขยะรีไซเคิลในชุมชน กองสาธารณสุข

การคัดแยกขยะให์กับ ด าเนินงานต์างๆ ประชาชนท่ีเข์า ได์รับการคัดแยก และส่ิงแวดล์อม

ประชาชน ร์วมโครงการมีผล ก์อนน าไปก าจัด

2.เพ่ือให์ประชาชนมี การด าเนินงานท่ี 2.ประชาชนมีจิตส านึก

ส์วนร์วมในการคัดแยก ดีข้ึน ในการคัดแยกขยะ

ขยะในครัวเรือน ก์อนท้ิง

3.ลดการปนเป์์อนของ

ขยะมีพิษจากขยะ

อินทรีย์อ่ืนๆได์
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

4.2 แผนงานส์งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล์อมท่ีดี

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 รณรงค์ช์วยลดภาวะโลกร์อน เพ่ือให์ประชาชนและ จัดกิจกรรมรณรงค์ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ร์อยละ 70 ของ ประชาชนและเยาวชน กองสาธารณสุข

เยาวชนมีจิตส านึกในการ ประหยัดพลังงาน ประชาชนท่ีเข์าร์วม มีจิตส านึกในการรักษา และส่ิงแวดล์อม

รักษาส่ิงแวดล์อม 1 คร้ัง/ป์ โครงการมีผลการ ส่ิงแวดล์อมและการ

อบรมนักเรียนในเขต ด าเนินงานท่ีดีข้ึน ประหยัดพลังงาน

เทศบาล 1 คร้ัง/ป์

3 ปรับปรุงบ์อขยะ เพ่ือให์มีสถานท่ีท้ิงขยะ ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      จ านวน 1 แห์ง ลดป์ญหาเก่ียวกับท่ี กองสาธารณสุข

อย์างเพียงพอ ด าเนินงานต์างๆ ท้ิงขยะและก าจัดขยะ และส่ิงแวดล์อม

อย์างถูกวิธี

4 บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือการบริหารจัดการ ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ร์อยละ 70 ของ การบริหารจัดการขยะ กองสาธารณสุข

ขยะอย์างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานต์างๆ ประชาชนท่ีเข์าร์วม มีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล์อม

โครงการมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีข้ึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

4.2 แผนงานส์งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล์อมท่ีดี

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ส์งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา 1.เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ ส์งเสริมการ 70,000       70,000      70,000       70,000       70,000      ร์อยละ 70 ของ ชุมชนสะอาด กองสาธารณสุข

ชุมชนน์าอย์ูอย์างย่ังยืนภายใต์ ในเขตเทศบาลให์มีความ ด าเนินงานต์างๆ ประชาชนท่ีเข์าร์วม ส่ิงแวดล์อมสวยงามเป์น และส่ิงแวดล์อม

แผน LA21 สะอาดสวยงาม โครงการอย์ูใน ระเบียบเรียบร์อย 

2.เพ่ือให์ประชาชนร์วมมือ ชุมชนสะอาด ปลอดภัยในชีวิตและ

รักษาความสะอาดท่ีอย์ู ส่ิงแวดล์อมสวยงาม ทรัพย์สิน

อาศัยตนเองในชุมชน

6 รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากร เพ่ือให์ความร์ูและสร์าง รณรงค์การอนุรักษ์ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 70 ของ ประชาชนได์รับความร์ู กองสาธารณสุข

ธรรมชาติ ความเข์าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนท่ีเข์าร์วม เข์าใจ มีจิตส านึกในการ และส่ิงแวดล์อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ 1 คร้ัง/ป์ โครงการมีความร์ู อนุรักษ์

ส่ิงแวดล์อมให์แก์ จัดต้ัง 1 ชมรมใน ความเข์าใจในการ

ประชาชน โรงเรียน/ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ
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แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม และพลังงานแบบบูรณาการอย์างสมดุลและย่ังยืน

4.2 แผนงานส์งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล์อมท่ีดี

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท้ิงขยะ เพ่ือให์มีท่ีท้ิงขยะให์ถูก ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     มีท่ีท้ิงขยะสะอาด มีท่ีท้ิงขยะท่ีถูกสุขอนามัย กองช์าง

บริเวณป์าช์า สุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย ด าเนินงานต์างๆ ถูกสุขอนามัย สะอาดและปลอดภัย

8 หน์าบ์านน์ามอง หลังคลอง(ห์วย) เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บ์าน ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ท่ีเข์าร์วม ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน ส านักปลัด

น์าชม เรือนให์น์าอย์ูน์าอาศัย ด าเนินงานต์างๆ โครงการมีภูมิทัศน์ สวยงาม บ์านเรือนน์าอย์ู เทศบาล

ท่ีอย์ูอาศัยดีข้ึน น์าอาศัย

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้ังแต์ส านักงาน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนพึงพอใจ มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน กองช์าง

เทศบาลถึงบริเวณป์์มน้ ามัน ปตท. บริเวณดังกล์าว ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80

10 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือให์มีรถบรรทุกขยะ ส์งเสริมการ -            -           2,000,000   -            -           มีรถบรรทุกขยะ ขยะมีการก าจัดท่ีถูก กองสาธารณสุข

ท่ีถูกสุขลักษณะและ ด าเนินงานต์างๆ ไว์ใช์ในกิจการของ สุขลักษณะ ถูกท่ี และส่ิงแวดล์อม

ป์องกันการเกิดโรค เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ถูกทาง

ในชุมชน

รวม 10 โครงการ รวม 960,000     960,000    2,960,000  960,000     960,000    
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แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ห์องน้ าสะอาดดีมีมาตรฐาน เพ่ือปรับปรุงสุขลักษณะ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ร์อยละ 70 ของ ห์องน้ าสะอาด กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล์อมภายใน ด าเนินงานต์างๆ ผ์ูมาใช์บริการมี ถูกสุขลักษณะ ลดภาวะ และส่ิงแวดล์อม

ห์องน้ า ความพึงพอใจ การติดเช้ือโรคระบบ

ทางเดินอาหาร

2 พัฒนาคุณภาพโรงฆ์าสัตว์ เพ่ือพัฒนาให์โรงฆ์าสัตว์ ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 70 ของ โรงฆ์าสัตว์มีคุณภาพ กองสาธารณสุข

มีคุณภาพได์มาตรฐาน ด าเนินงานต์างๆ ผ์ูมาใช์บริการมี ได์มาตรฐานตามท่ี และส่ิงแวดล์อม

ความพึงพอใจ กฎหมายก าหนด

3 ขยายเขตประปา ไฟฟ์าสาธารณะ เพ่ือให์มีประปาไฟฟ์า ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟ์าแสงสว์างท่ัวถึง กองช์าง

ในเขตเทศบาล แสงสว์างท่ัวถึงประชาชน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

มีความปลอดภัย

4 ปรับปรุงไฟฟ์าบริการภายในเขต เพ่ือให์มีไฟฟ์าสว์างท่ัวถึง ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟ์าแสงสว์างท่ัวถึง กองช์าง

เทศบาล ประชาชนมีความปลอดภัย ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย
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เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงและซ์อมแซมส์วม เพ่ือให์มีส์วมสาธารณะไว์ มีส์วมสาธารณะไว์ใช์ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีส์วมสาธารณะไว์ กองช์าง

สาธารณะภายในเขตเทศบาล บริการประชาชน งานบริการประชาชน มากข้ึนร์อยละ 80 บริการประชาชน

6 ก์อสร์างถนน คสล.ภายในเขต เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 5,000,000   1,500,000  1,500,000   1,500,000   1,500,000  ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนสะดวก

ย่ิงข้ึน รวดเร็วมากข้ึน รวดเร็วย่ิงข้ึน

7 ก์อสร์างบล็อกคอนเวิร์สภายใน เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ ส์งเสริมการ 1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000  ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

8 ก์อสร์างรางระบายน้ า คสล .ภายใน เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ มีรางระบายน้ า 2,500,000   2,000,000  2,200,000   2,200,000   2,200,000  ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง ในเขตเทศบาล มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

9 ก์อสร์างสะพาน คสล.ภายในเขต เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีสะพาน คสล. -            3,500,000  -            -            -           ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว ในเขตเทศบาล มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วข้ึน
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จะได์รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ขยายผิวจราจร คสล.ภายในเขต เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วข้ึน

11 ก์อสร์างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนนลูกรัง 900,000      700,000     700,000     700,000     700,000     ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองช์าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วข้ึน

12 ปรับปรุงซ์อมแซมถนน คสล.ภาย เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองช์าง

ในเขตเทศบาล ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็วข้ึน

13 ปรับปรุงซ์อมแซมรางระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมช์องทางการระบาย มีรางระบายน้ า 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน

ในเขตเทศบาล น้ าให์เป์นไปอย์างสะดวก ในเขตเทศบาล มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

14 ก์อสร์างศาลาอเนกประสงค์ภายใน เพ่ือใช์ในกิจการต์างๆ มีสถานท่ีไว์ใช์ -            -           300,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ มีศาลาอเนกประสงค์ใช์ กองช์าง

เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ในกิจการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ในกิจการต์างๆ

15 ก์อสร์างก าแพงรอบบริเวณ เพ่ือความเป์นระเบียบ มีก าแพงเป์นสัดส์วน -            150,000     150,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ มีความเป์นระเบียบ กองช์าง

ตลาดสด เรียบร์อยและเป์นสัดส์วน เป์นระเบียบเรียบร์อย มากข้ึนร์อยละ 80 เรียบร์อยและเป์นสัดส์วน
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แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ปรับปรุงอาคารต์างๆ เพ่ือปรับปรุงอาคารของ มีสถานท่ีเหมาะสม 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนพึงพอใจ อาคารของเทศบาลมี กองช์าง

เทศบาลให์มีความสวยงาม แก์การด าเนินการ มากข้ึนร์อยละ 80 ความสวยงาม

17 ปรับปรุงผิวถนนโดยท าผิวแอส เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองช์าง

ฟ์ลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนรวดเร็วข้ึน

18 เสริมฝาท์อรางระบายน้ าภายใน เพ่ือป์องกันเศษดินและ มีฝาท์อรางระบายน้ า 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     ประชาชนพึงพอใจ ป์องกันเศษดินและเศษไม์ กองช์าง

เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เศษไม์และความปลอดภัย ในเขตเทศบาล มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนมีความ

ของประชาชน ปลอดภัยมากข้ึน

19 วางและจัดท าผังเมืองเทศบาล เพ่ือวางผังเมืองชุมชนไว์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ วางผังเมืองชุมชนไว์เป์น กองช์าง

ต าบลวาริชภูมิ เป์นแนวทางในการพัฒนา ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 แนวทางในการพัฒนา

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

20 ก์อสร์างร้ัวรอบศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือป์องกันขโมยส่ิงของ มีร้ัวเป์นสัดส์วน 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ มีการป์องกันการขโมย กองช์าง

แต์ละชุมชน และสัตว์เล้ียง เป์นระเบียบเรียบร์อย มากข้ึนร์อยละ 80 ส่ิงของและสัตว์เล้ียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง เพ่ือเป์นค์าบ ารุงรักษา ส์งเสริมการ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ มีค์าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ กองช์าง

ก์อสร์าง ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก์อ ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ท่ีดินและส่ิงก์อสร์างให์

สร์างให์สามารถใช์งาน สามารถใช์งานได์ตาม

ได์ตามปกติ ปกติ

22 ปรับปรุงร์องระบายน้ าภายในเขต เพ่ือเพ่ิมช์องทางการระบายน้ า ส์งเสริมการ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

เทศบาล ให์เป์นไปอย์างสะดวก ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

23 ก์อสร์างฝายน้ าล์น เพ่ือกักเก็บน้ าไว์เพ่ือท า ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     ประชาชนพึงพอใจ มีน้ าไว์ใช์เพ่ือท า กองช์าง

เกษตรกรรม ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เกษตรกรรม

24 ก์อสร์างท์อลอดพร์อมบ์อพักหน์า เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ ส์งเสริมการ 500,000      -           500,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ตลาดถึงบ์านน์อยจอมศรี ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก
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แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ขุดลอกคลองระบายน้ าจากหน์า เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ ส์งเสริมการ 100,000      -           100,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

โรงเรียนถึงหน์าวัดดอนตลุง ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

ชุมชนบ์านน์อยจอมศรี สะดวก

26 ปรับปรุงและซ์อมแซมถนนเพ่ือ เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ มีถนน 1,000,000   500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ การสัญจรไป-มาของ กองช์าง

การเกษตรภายในเขตเทศบาล ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนสะดวกรวดเร็ว

สะดวก มากข้ึน

27 ก์อสร์างลานกีฬาอเนกประสงค์ใน เพ่ือส์งเสริมการออกก าลัง ส์งเสริมการ 422,000      422,000     422,000     422,000     422,000     ประชาชนพึงพอใจ ส์งเสริมการออกก าลัง กองช์าง

เขตเทศบาล กายในชุมชน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 กายในชุมชน

28 ปรับปรุงสระน้ าหน์าบ์านนาย เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ ส์งเสริมการ 100,000      -           100,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

อ าเภอวาริชภูมิ ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

29 ก์อสร์างหอกระจายข์าวชุมชน เพ่ือให์ประชาชนได์รับข์อ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนได์รับข์อมูล กองช์าง

ในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ มูลข์าวสารทันเหตุการณ์ ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ข์าวสารทันเหตุการณ์
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(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ปรับปรุงถนนห์วยกุดข้ีและขยาย เพ่ือให์มีไฟฟ์าแสงสว์างท่ัว ส์งเสริมการ 200,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟ์าแสงสว์างท่ัวถึง กองช์าง

เขตไฟฟ์า ถึง ประชาชนปลอดภัย ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

31 ปรับปรุงฝายน้ าล์นห์วยปลาหาง เพ่ือให์ระบายน้ าได์สะดวก ส์งเสริมการ 200,000      -           200,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าได์สะดวก กองช์าง

และห์วยน้ าเค็ม มากข้ึน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 มากข้ึน

32 ก์อสร์างร้ัวรอบท่ีท้ิงขยะเทศบาล เพ่ือความเป์นระเบียบ ส์งเสริมการ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนพึงพอใจ มีความเป์นระเบียบ กองช์าง

เรียบร์อยและเป์นสัดส์วน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เรียบร์อยและเป์นสัดส์วน

33 ก์อสร์างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช์ในกิจการต์างๆ ส์งเสริมการ -            500,000     -            500,000     -           ประชาชนพึงพอใจ มีศาลาอเนกประสงค์ไว์ กองช์าง

ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ใช์ในกิจการต์างๆ 

34 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส์นทางถนนศรี เพ่ือสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน มีถนน 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามข้ึน กองช์าง

ทัณฑกิจทางเข์าหม์ูบ์าน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยก เพ่ือให์ระบายน้ าได์สะดวก มีถนน 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนพึงพอใจ ระบายน้ าได์ดีมากข้ึน กองช์าง

ห์วยบางไปห์วยน้ าเค็ม มากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80

36 ถนน คสล.จากสามแยกห์วยบาง เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

ไปห์วยน้ าเค็ม ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

37 ลงหินลูกรังเขตเทศบาล เพ่ือการสัญจรไป-มาของ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

ประชาชนสะดวกมากข้ึน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

38 ปรับปรุงห์องน้ าในตลาดสด เพ่ือปรับปรุงห์องน้ าใน ส์งเสริมการ 100,000      100,000     -            100,000     -           ประชาชนพึงพอใจ มีห์องน้ าท่ีสะอาด กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ตลาดสดเทศบาล ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ถูกสุขลักษณะพร์อมใช์งาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

จะได์รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงเส์นทางไปดงบ์านม์วง เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

(ทางแยกไปหนองไผ์) ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

40 ปรับปรุงถนนห์วยกุดข้ีและขยาย เพ่ือให์มีไฟฟ์าแสงสว์างท่ัว มีถนน 200,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ มีไฟฟ์าแสงสว์างท่ัวถึง กองช์าง

เขตไฟฟ์า ถึง ประชาชนปลอดภัย สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

41 ปรับปรุงผิวถนนเส์นถนนลูกเสือ เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

ประชาชนสะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 ได์อย์างมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน เพ่ิมมากข้ึน
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(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ถนน คสล.จากซอยบ์านลุงเรียบไป เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 200,000      200,000     -            -            -           ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

ถึงบ์านคุณบุรินทร์(ช์วงต์อถนน ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

ทองใบอุทิศ)

43 ปรับปรุงซ์อมแซมแป์นป์ดฝายน้ า เพ่ือให์น้ าได์ระบายได์ดีข้ึน ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนพึงพอใจ น้ าระบายได์ดีมากข้ึน กองช์าง

ชุมชนบ์านใต์ ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80

44 ปรับปรุงถนนคลองป์าไผ์ เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565

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

45 ก์อสร์างถนน คสล.เส์นหลังตลาดสด เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 500,000      -           500,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิถึง ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

ห์วยกกเชือก

46 ก์อสร์างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000      -           100,000     -            -           ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

จากฝายบ์านใต์ไปจนสุดเขต ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ

47 ก์อสร์างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน 200,000      200,000     -            -            -           ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

สองฝ์์งริมห์วยปลาหางจากสะพาน ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

วัดเหนือจนสุดเขตเทศบาลต าบล

วาริชภูมิ

48 ก์อสร์างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน 100,000      100,000     -            -            -           ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

เส์นห์วยปลาหางถึงคลองป์าไผ์ ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน
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โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ต์อเติมสนามกีฬาชุมชนบ์านน์อย เพ่ือส์งเสริมการออกก าลัง ส์งเสริมการ 200,000      150,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ส์งเสริมการออกก าลังกาย กองช์าง

จอมศรี กายในชุมชนและเป์น ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ของคนในชุมชน

สถานท่ีจัดกิจกรรม

50 ปรับปรุงถนน คสล.จากหน์าศาลา เพ่ือการสัญจรไป-มาของ มีถนน คสล. 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

อเนกประสงค์บ์านน์อยจอมศรี ประชาชนสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

ไปถึงหน์าโรงฆ์าสัตว์(ใหม์)

51 ก์อสร์างบ์อพักน้ าเสียบริเวณตลาด เพ่ือให์ตลาดสดปลอดกล่ิน ส์งเสริมการ 200,000      150,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ตลาดสดเทศบาลสะอาด กองช์าง

สด สะอาดถูกหลักอนามัย ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ถูกหลักอนามัย

52 ขุดลอกล าห์วยหนองคลองบึงและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ส์งเสริมการ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ป์ญหาร์องระบายน้ า น้ าสามารถระบายได์ ส านักปลัด

ร์องระบายน้ าในเขตเทศบาลท่ี ระบายน้ าและลดป์ญหา ด าเนินงานต์างๆ ในเขตเทศบาลลด อย์างรวดเร็วไม์เกิดการ เทศบาล

อุดตันและต้ืนเขิน น้ าท์วมขังในเขตเทศบาล ลงร์อยละ 80 ท์วมขัง

79

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ปรับปรุงซ์อมแซมอาคารเรียน เพ่ือปรับปรุงซ์อมแซม ส์งเสริมการ 50,000       30,000      20,000       20,000       20,000      อาคารเรียนพร์อม มีอาคารเรียนท่ีได์ กองการศึกษา

อาคารเรียนให์อย์ูใน ด าเนินงานต์างๆ ใช์งานและมีสภาพดี มาตรฐานและเหมาะสม ศพด.

สภาพท่ีดีพร์อมใช์งาน กับการเรียนการสอน

54 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ใน ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของเด็ก มีวัสดุ ครุภัณฑ์ไว์ใช์ใน ร.ร.เทศบาล

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน โรงเรียน ด าเนินงานต์างๆ นักเรียนมีความพึง โรงเรียนอย์างเพียงพอ วาริชภูมิ

พอใจ

55 ซ์อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือซ์อมแซมครุภัณฑ์ ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ร์อยละ 80 ของ ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน ร.ร.เทศบาล

ภายในโรงเรียนให์พร์อม ด าเนินงานต์างๆ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน มีสภาพพร์อมใช์งาน วาริชภูมิ

ใช์งาน พร์อมใช์งาน

56 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพ่ือปรับภูมิทัศน์ของ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ สภาพภูมิทัศน์ภายใน ร.ร.เทศบาล

โรงเรียน ด าเนินงานต์างๆ นักเรียนและผ์ูปก โรงเรียนมีสภาพสวยงาม วาริชภูมิ

ครองมีความพึงพอใจ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

ท่ี โครงการ
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน มีสถานท่ีไว์ใช์ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ร์อยละ 80 ของ อาคารเรียนมีสภาพ ร.ร.เทศบาล

ในกิจการต์างๆ นักเรียนและผ์ูปก แข็งแรง เหมาะกับการ วาริชภูมิ

ครองมีความพึงพอใจ เรียนการสอน

58 ก์อสร์างโรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ เพ่ือสร์างโรงเรียนเทศบาล มีสถานท่ีไว์ใช์ - -           5,000,000   -            -           มีสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน เป์ดโอกาสทางการศึกษา กองช์าง

ในกิจการต์างๆ 2,000,000   ให์กับเด็กนักเรียนในชุมชน

59 ก์อสร์างโรงอาหารและห์องประชุม เพ่ือสร์างโรงอาหารและ มีสถานท่ีไว์ใช์ 2,000,000   -           -            -            -           มีโรงอาหารและห์อง มีโรงอาหารและห์อง กองช์าง

โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ ห์องประชุมโรงเรียน ในกิจการต์างๆ ประชุมเพ่ิมข้ึน ประชุมไว์ใช์ประโยชน์

60 ก์อสร์างห์องน้ าโรงเรียนเทศบาล เพ่ือสร์างห์องน้ าโรงเรียน มีสถานท่ีไว์ใช์ 300,000      -           300,000     -            -           โรงเรียนมีห์องน้ าไว์ มีห์องน้ าไว์ใช์ประโยชน์ กองช์าง

วาริชภูมิ ในกิจการต์างๆ ใช์อย์างเพียงพอ อย์างเพียงพอ

61 ก์อสร์างป์ายช่ือโรงเรียนเทศบาล เพ่ือให์โรงเรียนมีป์ายช่ือ มีสถานท่ีไว์ใช์ -            100,000     -            -            -           มีป์ายช่ือโรงเรียนท่ี มีป์ายช่ือโรงเรียนท่ี กองช์าง

วาริชภูมิ ท่ีชัดเจน สวยงาม ในกิจการต์างๆ สวยงาม ชัดเจน สวยงาม ชัดเจน

62 จ์ายค์าใช์จ์ายในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 100,000      -           -            -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

ห์องสมุดโรงเรียน เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

81
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จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา
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แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 จ์ายค์าใช์จ์ายในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 200,000      -           200,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

ซ์อมแซมอาคารเรียนและอาคาร เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

ประกอบ

64 ก์อสร์างอาคารเรียน เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 100,000      -           100,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

65 ก์อสร์างร์องระบายน้ าภายในโรงเรียนเพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ ส์งเสริมการด าเนิน 200,000      -           200,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน งานต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

66 ก์อสร์างถนน คสล.ภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีถนน 1,000,000   -           1,000,000   -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

67 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ ส์งเสริมการด าเนิน 300,000      -           300,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน งานต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

68 ต์อเติมโรงอาหารและหอประชุม เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 200,000      -           200,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

โรงเรียน เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

82
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ก์อสร์างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 1,000,000   -           1,000,000   -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

70 ต์อเติมอาคารเรียน เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 300,000      -           300,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

71 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 1,000,000   -           1,000,000   -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

72 ก์อสร์างโรงจอดรถ เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 750,000      -           750,000     -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

73 ก์อสร์างประตูโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ มีสถานท่ีไว์ใช์ 50,000       -           50,000       -            -           มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี มีสถานท่ีในการศึกษาท่ี กองการศึกษา

เหมาะสมกับการใช์งานมากข้ึน ในกิจการต์างๆ เหมาะสมมากข้ึนร์อยละ80 เหมาะสมและสะดวกมากข้ึนร.ร.เทศบาลฯ

74 ขยายผิวจราจรแอสฟ์ลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให์ประชาชนสัญจรไปมา มีถนน คสล. 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ การคมนาคมสะดวก กองช์าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลวาริชูมิ ได์อย์างสะดวกมากข้ึนไป สัญจรไปมาได์สะดวก ในการสัญจรไปมาร์อยละ 80 รวดเร็วมากข้ึน

83
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ก์อสร์างป์ายช่ือโรงเรียน เพ่ือให์โรงเรียนมีป์ายช่ือ ส์งเสริมการ - -           500,000     -            -           มีป์ายช่ือโรงเรียนท่ี มีป์ายช่ือโรงเรียนท่ี กองช์าง

ท่ีชัดเจน สวยงาม ด าเนินงานต์างๆ สวยงาม ชัดเจน สวยงาม ชัดเจน

76 ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลต าบล เพ่ือใช์เป์นห์องท างานใน มีสถานท่ีไว์ใช์ 100,000      -           -            -            -           มีห์องท างานส าหรับด าเนิน การปฏิบัติงานเป์นไปอย์างมี กองช์าง

วาริชภูมิ(เดิม)เป์นห์องท างานของ กิจการต์างๆของเทศบาล ในกิจการต์างๆ กิจกรรมต์างๆของเทศบาล ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิเพ่ิมมากข้ึน

77 ก์อสร์างโรงเก็บเคร่ืองสูบน้ าแบบ เพ่ือช์วยระบายน้ าในช์วงท่ีมี มีสถานท่ีไว์ใช์ -            200,000     -            -            -           ลดป์ญาหน้ าท์วมขังและผัน ลดปริมาณน้ าท์วมขังและมี ส านักปลัด

ลากจูง ฝนตกและสร์างเส์นทางการ ในกิจการต์างๆ น้ าไปใช์ในการเกษตรอีกท้ัง การบริหารจัดการน้ าท่ีดีใน เทศบาล

ระบายน้ าสร์างระบบการจัด ยังช์วยลดป์ญหาภัยแล์งใน อนาคต

การน้ าท่ีดีในอนาคต พ้ืนท่ี

78 รายจ์ายเพ่ือให์ได์มาซ่ึงบริการ เพ่ือใช์จ์ายในกิจการของ ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     ร์อยละ 80 ของการด าเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได์อย์าง ทุกหน์วยงาน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ การมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีประสิทธิภาพ

79 รายจ์ายเก่ียวกับการรับรองและ เพ่ือใช์จ์ายในกิจการของ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ร์อยละ 80 ของการด าเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได์อย์าง ทุกหน์วยงาน

พิธีการ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ การมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีประสิทธิภาพ

84
แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 ค์าบ ารุงรักษาและซ์อมแซม เพ่ือจ์ายเป์นค์าบ ารุงรักษาและ ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     ร์อยละ 80 ของการด าเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได์อย์าง ทุกหน์วยงาน

ซ์อมแซมทรัพย์สินของราชการ ด าเนินงานต์างๆ การมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีประสิทธิภาพ

81 ค์าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือใช์จ์ายเป์นค์าบ ารุงรักษา ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ร์อยละ 80 ของการด าเนิน เทศบาลปฏิบัติงานได์อย์าง ทุกหน์วยงาน

และปรับปรุงทรัพย์สินของราชการ ด าเนินงานต์างๆ การมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีประสิทธิภาพ

82 วางท์อระบายน้ าพร์อมบ์อพัก เพ่ือเพ่ิมช์องทางการระบายน้ าให์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต บ์านวาริชภูมิ

เป์นไปอย์างสะดวก ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ หม์ู 1 , 16

83 ขุดลอกล าห์วยหนองคลองบึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ป์ญหาร์องระบายน้ าลดลง น้ าสามารถระบายได์อย์าง บ์านวาริชภูมิ

ท่ีอุดตันและต้ืนเขิน และลดป์ญหาน้ าท์วมขัง ด าเนินงานต์างๆ ร์อยละ 80 รวดเร็วไม์เกิดการท์วมขัง หม์ู 1,2 , 16

84 ขยายเขตไฟฟ์า เพ่ือให์มีไฟฟ์าบริการประชาชนได์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ มีไฟฟ์าส์องสว์างท่ัวถึง บ์านวาริชภูมิ

อย์างท่ัวถึง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย หม์ู 1,2 , 16

85 ขยายเขตประปา ให์มีน้ าประปาไว์บริการประชาชน ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ มีน้ าประปาไว์ใช์อย์างท่ัวถึง บ์านวาริชภูมิ

ได์อย์างท่ัวถึง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ทุกครัวเรือน หม์ู 1,2 , 16
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI)



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 ซ์อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเป์น เพ่ือการสัญจรไปมาของประชาชน มีถนน 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา บ์านวาริชภูมิ

ถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล สะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกสบายรวดเร็วข้ึน หม์ู 1,2 , 16

87 ก์อสร์างถนนลูกรังเสริมไหล์ทาง เพ่ือการสัญจรไปมาของประชาชน มีถนน 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมา บ์านวาริชภูมิ

สะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกสบายรวดเร็วข้ึน หม์ู 1,2 , 16

88 ก์อสร์างฝายน้ าล์น เพ่ือกักเก็บน้ าไว์ใช์ในการ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ มีน้ าไว์ใช์ในการ บ์านวาริชภูมิ

เกษตรกรรม ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เกษตรกรรม หม์ู 1,2 , 16

89 ก์อสร์างหอกระจายข์าวหรือปรับปรุงเพ่ือให์ประชาชนได์รับข์อมูล ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได์รับข์อมูล บ์านวาริชภูมิ

ระบบเสียงตามสายในชุมชน ข์าวสารทันเหตุการณ์ ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ข์าวสารทันเหตุการณ์ หม์ู 1,2 , 16

90 ซ์อมแซมปรับปรุงลานตากพืชผล เพ่ือให์ประชาชนไดมีสถานท่ี ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได์รับข์อมูล บ์านวาริชภูมิ

ทางการเกษตร ในการตากพืชผลทางการเกษตร ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ข์าวสารทันเหตุการณ์ หม์ู 1,2 , 16

91 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือช์วยให์อากาศภายในห์อง ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     สภาพอากาศในห์องเรียนหมุนนักเรียนมีสุขภาพท่ีดี อากาศกองการศึกษา

หรือพัดลมเพดานหรือพัดลมติดผนัง หมุนเวียนสะดวกมากข้ึน ด าเนินงานต์างๆ เวียนถ์ายเทสะดวกข้ึน เย็นสบาย ปลอดโปร์งดี ร.ร.เทศบาลฯ

86
แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 จัดซ้ือผ์าม์าน เพ่ือป์องกันฝ์ุนละอองและป์องกัน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      สภาพอากาศในห์องเรียน นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี อากาศกองการศึกษา

แสงแดดจากภายนอก ด าเนินงานต์างๆ ไม์ร์อนอบอ์าว ไม์มีฝ์ุนละอองต์างๆเย็นสบาย ปลอดโปร์งดี ร.ร.เทศบาลฯ

93 ก์อสร์างร์องระบายน้ าภายในโรงเรียนเพ่ือปรับปรุง/ก์อสร์างสถานท่ีให์ ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      มีสถานท่ีในการศึกษาท่ีเหมาะสมมีสถานท่ีในการศึกษาท่ีเหมาะสมกองการศึกษา

ให์เหมาะสมมากข้ึน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 มากข้ึนร์อยละ 80 ร.ร.เทศบาลฯ

94 จัดซ้ือต์ูเซิฟเวอร์กล์องวงจรป์ด ลดอัตราการเกิดไฟฟ์าลัดวงจร ส์งเสริมการ 15,000       15,000      15,000       15,000       15,000      ไม์เกิดอัคคีภัยจากไฟฟ์าลัดวงจรสะดวกต์อการตรวจสอบ ส านักปลัด

ด าเนินงานต์างๆ และยืดอายุการใช์งาน เทศบาล

95 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองอ์านบัตรแบบ เพ่ือเป์นการอ านวยความสะดวก ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ประชาชนได์รับความสะดวกรวดเร็วประชาชนได์รับความสะดวกรวดทุกหน์วยงาน

อเนกประสงค์ ให์แก์ประชาชนท่ีมาติดต์อราชการ ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนในการเข์ามารับบริการเร็วมากข้ึนในการเข์ามารับบริการ

96 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ์าแบบสะพายชนิด เพ่ือใช์ในกิจการต์างๆของเทศบาล ส์งเสริมการ 19,000       19,000      19,000       19,000       19,000      มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีพร์อมใช์ในงานการปฏิบัติงานเป์นไปตาม ส านักปลัด

ข์อแข็ง ต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ กิจการต์างๆของเทศบาล วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว์ เทศบาล

97 ซ้ือหัวฉีดน้ าด์ามป์น เพ่ือใช์ในกิจการต์างๆของเทศบาล ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีพร์อมใช์ในงานการปฏิบัติงานเป์นไปตาม ส านักปลัด

ต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ กิจการต์างๆของเทศบาล วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว์ เทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 ซ้ือผ์าใบคลุมเต์นท์ เพ่ือใช์ในกิจการต์างๆของเทศบาล ส์งเสริมการ 60,000       60,000      60,000       60,000       60,000      มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีพร์อมใช์ในงานการปฏิบัติงานเป์นไปตาม ส านักปลัด

ต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ กิจการต์างๆของเทศบาล วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว์ เทศบาล

99 ก์อสร์างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรถนนเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           165,000     165,000     165,000     ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

หลังตลาดสดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

100 ขุดลอกล าห์วยปลาหาง เพ่ือใช์ในเกษตรกรรมและแก์ไข มีถนน -            -           490,000     490,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ประชาชนมีน้ าเพียงพอใน กองช์าง

ป์ญหาภัยแล์ง สัญจรไปมาได์สะดวก มากข้ึนร์อยละ 80 การท าเกษตรกรรม

101 ก์อสร์างถนน คสล.ซอยเทิดหล์า เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           165,000     165,000     165,000     ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

102 ก์อสร์างถนน คสล.ดงบ์านม์วง - เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           1,120,000   1,120,000   1,120,000  ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ฝายก านัน ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

103 ก์อสร์างถนน คสล.บ์านวาริชภูมิ ม.2เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 1,792,000   1,792,000  1,792,000   1,792,000   1,792,000  ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ไปหลุมขยะและบ์านภูแฉะ ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
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เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 ก์อสร์างถนนเพ่ือการเกษตรซอยสร์างเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 450,000      -           450,000     450,000     450,000     ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

หลวง-ถนนบ์านใต์ ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

105 ก์อสร์างถนน คสล.ศูนย์ราชการ - เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 770,000      -           770,000     770,000     77,000      ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ฝาย สท.แดง ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

106 ขุดลอกคลองชุมชนบ์านน์อยจอมศรี เพ่ือใช์ในเกษตรกรรมและแก์ไข ส์งเสริมการ 450,000      450,000     450,000     450,000     450,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ประชาชนมีน้ าเพียงพอใน กองช์าง

ป์ญหาภัยแล์ง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 การท าเกษตรกรรม

107 ก์อสร์างถนน คสล.ทางลัดบ์านนาบ์อเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 1,400,000   -           1,400,000   1,400,000   1,400,000  ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ไปบ์านพังฮอ(ข์างโรงฆ์าสัตว์) ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

108 ก์อสร์างถนน คสล.โรงฆ์าสัตว์ เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           770,000     770,000     770,000     ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ศาลาบ์านน์อยจอมศรี ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

109 จัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือไว์ใช์ในกิจการของโรงเรียน ส์งเสริมการ 3,500,000   -           -            3,500,000   3,500,000  มีพ้ืนท่ีในการด าเนินงานของโรงเรียนมีพ้ืนท่ีในการด าเนินงานของกองการศึกษา

เทศบาลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ เพ่ิมมากข้ึน โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน ร.ร.เทศบาลฯ
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(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 ก์อสร์างถนน คสล.แยกบ์านนาย เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           896,000     896,000     896,000     ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

อมรรัตน์ สัตถาผลถึงบ์านนายศุภชัย ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

เหมะธุลิน

111 ก์อสร์างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           500,000     500,000     500,000     ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ฝายบ์านใต์ไปจนสุดเขตเทศบาล ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

112 ก์อสร์างถนน คสล.รอบสวนสาธารณะเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            1,120,000  1,120,000   1,120,000   -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

หนองแบน ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

113 ก์อสร์างถนนเพ่ือการเกษตรจากบ์านเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            500,000     500,000     -            -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

นางเพ็ญแข บุญรักษาจดถนนบ์านใต์ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

114 ก์อสร์างฝายเก็บน้ าห์วยน้ าเค็ม เพ่ือใช์ในเกษตรกรรมและแก์ไข ส์งเสริมการ -            -           500,000     500,000     500,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ประชาชนมีน้ าเพียงพอในการ กองช์าง

ป์ญหาภัยแล์ง ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ท าเกษตรกรรม

115 ก์อสร์างถนน คสล.หนองลาด - เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           3,360,000   3,360,000   3,360,000  ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ดงบ์านม์วง ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 ก์อสร์างถนน คสล.เส์นวาริชภูมิ เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 3,360,000   -           3,360,000   3,360,000   3,360,000  ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ห์วยบาง ไปถึงห์วยน้ าเค็ม ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

117 ก์อสร์างถนน คสล.ซอยข์างวัดบ์าน เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 3,360,000   -           3,360,000   3,360,000   3,360,000  ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

น์อยจอมศรีจนสุดเขตเทศบาล ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

118 ขุดลอกร์องระบายน้ าจากบ์านนาย เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต ส์งเสริมการ 300,000      -           300,000     300,000     300,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต กองช์าง

วินัย ศรีนุกูลไปจดร์านต้ีดการค์า เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ

119 ปรับปรุงป์าช์า เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณป์าช์า ส์งเสริมการ 450,000      -           450,000     450,000     450,000     มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึน กองช์าง

ให์มีสภาพท่ีดีข้ึน ด าเนินงานต์างๆ

120 ปรับปรุงซ์อมแซมอาคารส านักงาน เพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงานให์มี ส์งเสริมการ 700,000      -           700,000     700,000     -           มีอาคารส านักงานท่ีมีสภาพ มีอาคารส านักงานท่ีมีสภาพ กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ สภาพท่ีดีข้ึน ด าเนินงานต์างๆ ท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน

121 ขุดลอกห์วยน้ าเค็มและสร์างฝาย เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ - -           400,000     400,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินงานต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ
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122 ก์อสร์างร้ัวรอบบริเวณป์าช์า เพ่ือให์มีอาณาเขตท่ีชัดเจนและ ส์งเสริมการ -            -           30,000       30,000       -           พ้ืนท่ีได์รับการปรับปรุงให์ดีข้ึนมีอาณาเขตท่ีชัดเจนเป์น กองช์าง

เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 ระเบีบบเรียบร์อยมากข้ึน

123 ขุดบ์อน้ าสาธารณะในบริเวณป์าช์า เพ่ือให์มีแหล์งน้ าไว์ใช์ประโยชน์ ส์งเสริมการ -            -           500,000     500,000     -           มีบ์อน้ าไว์ใช์ในบริเวณสาธารณะมีแหล์งน้ าไว์ใช์ประโยชน์ใน กองช์าง

ในท่ีสาธารณะ ด าเนินการต์างๆ ท่ีสาธารณะ

124 ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณป์าช์า เพ่ือให์มีอาณาเขตท่ีชัดเจนและ ส์งเสริมการ -            -           200,000     200,000     -           พ้ืนท่ีได์รับการปรับปรุงให์ดีข้ึนมีอาณาเขตท่ีชัดเจนเป์น กองช์าง

เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 ระเบีบบเรียบร์อยมากข้ึน

125 ขยายเขตไฟฟ์าสาธารณะในเขต เพ่ือให์มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ส์งเสริมการ 700,000      700,000     700,000     700,000     700,000     มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ประชาชนมีไฟฟ์าใช์อย์าง กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อย์างครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ด าเนินการต์างๆ อย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

126 ขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพ่ือให์มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ส์งเสริมการ 400,000      400,000     400,000     400,000     400,000     มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ประชาชนมีไฟฟ์าใช์อย์าง กองช์าง

ต าบลวาริชภูมิ อย์างครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ด าเนินการต์างๆ อย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

127 ก์อสร์างบ์อพักและร์องระบายน้ า เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต ส์งเสริมการ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ถนนวาริชภูมิ-ห์วยบาง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 ขุดลอกคลองกุดจาน เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต ส์งเสริมการ -            -           300,000     300,000     300,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

129 ขุดลอกห์วยแฮ์ เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต ส์งเสริมการ -            -           300,000     300,000     300,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

130 ขุดลอกร์องระบายน้ าถนนวาริชภูมิ -เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังในเขต ส์งเสริมการ -            -           500,000     500,000     500,000     พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

หนองลาด เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

131 ซ์อมแซมฝายเก็บน้ านานายคง เพ่ือใช์ในเกษตรกรรมและแก์ไข ส์งเสริมการ -            -           200,000     200,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ประชาชนมีน้ าเพียงพอในการ กองช์าง

ป์ญหาภัยแล์ง ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ท าเกษตรกรรม

132 ก์อสร์างถนนเพ่ือการเกษตรถนนบ์านเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            450,000     450,000     450,000     -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ผักตบ-หนองลาด(ริมห์วยกุดข้ี) ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

133 ก์อสร์างร้ัวคอนกรีตล์อมรอบหลุมขยะเพ่ือให์มีอาณาเขตท่ีชัดเจนและ ส์งเสริมการ -            -           700,000     700,000     -           พ้ืนท่ีได์รับการปรับปรุงให์ดีข้ึนมีอาณาเขตท่ีชัดเจนเป์น กองช์าง

ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 ระเบีบบเรียบร์อยมากข้ึน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 ขุดลอกคลองห์วยบาง เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ 400,000      -           400,000     400,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



135 ขุดลอกคลองบริเวณหลังวัดภูแฉะ - เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ -            -           250,000     250,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

หลังร์านป์์งไก์ การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

136 ก์อสร์างถนน คสล.ทางเข์าบริเวณ เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            200,000     200,000     200,000     -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

ศาลเจ์าป์ูตา ได์อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

137 ขุดลอกคลองสาธารณะหน์าบ์าน เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ -            -           300,000     300,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ยายแหวนชุมชนศูนย์ราชการ การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

138 ขุดลอกคลองส์งน้ า คสล .รูปตัววีจาก เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ -            -           350,000     350,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ฝาย สท.แดง จดถนนบ์านหนองลาดการระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

139 ปรับปรุงระบบประปาหม์ูบ์าน เพ่ือมีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ประชาชนมีน้ าประปาไว์ใช์ กองช์าง

หม์ู 1,2,16 อย์างครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ด าเนินการต์างๆ อย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีอย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

140 ก์อสร์างประปาผิวดินขนาดใหญ์ เพ่ือมีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ส์งเสริมการ -            -           1,200,000   1,200,000   -           มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ประชาชนมีน้ าประปาไว์ใช์ กองช์าง

หนองไผ์ อย์างครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ด าเนินการต์างๆ อย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีอย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

141 ก์อสร์างประปาผิวดินขนาดใหญ์ เพ่ือมีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ส์งเสริมการ -            -           3,500,000   3,500,000   -           มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ประชาชนมีน้ าประปาไว์ใช์ กองช์าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



หนองแบน อย์างครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ด าเนินการต์างๆ อย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีอย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

142 ก์อสร์างประปาผิวดินขนาดใหญ์ เพ่ือมีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ส์งเสริมการ -            -           3,500,000   3,500,000   -           มีระบบสาธารณูปการไว์ใช์ ประชาชนมีน้ าประปาไว์ใช์ กองช์าง

หนองหัวหมาน อย์างครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ด าเนินการต์างๆ อย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีอย์างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

143 ก์อสร์างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให์มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ส์งเสริมการ 500,000      -           500,000     500,000     -           มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต์างๆมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต์างกๆองช์าง

ชุมชนวัดป์า ต์างๆ ของชุมชน ด าเนินการต์างๆ ของชุมชน ของชุมชน

144 ขุดลอกหนองหัวหมาน เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ -            -           500,000     500,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

145 ปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ์อน้ า เพ่ือให์มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึนและ ส์งเสริมการ -            -           100,000     100,000     -           พ้ืนท่ีได์รับการปรับปรุงให์ดีข้ึนมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึนและ กองช์าง

สร์างหลวง เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 ก์อสร์างถนน คสล.รอบสระหลวง เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน 500,000      -           500,000     500,000     -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

บ์านน์อยจอมศรี อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

147 ปรับปรุงร์องระบายน้ า คสล.รูปตัวยู เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ 400,000      -           400,000     400,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ถนนมาลาอุทิศถึงซอยก านัน 1 การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



148 ปรับปรุงร์องระบายน้ ายกพ้ืนให์ เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ -            -           320,000     320,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

สูงข้ึนในซอยก านัน 2 การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

149 ก์อสร์างถนนเพ่ือการเกษตรจากบ์านเพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           500,000     500,000     -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

น.ส.วราภรณ์ แก์วค าแสนจนสุดเขต อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ

150 ก์อสร์างร์องระบายน้ าจากถนนทางไปเพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ 400,000      -           400,000     400,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

หนองลาดไปทางไปบ์านผักตบ(ป์าช์า)การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ

151 ขุดลอกหนองกกเชือกและปรับปรุง เพ่ือลดป์ญหาน้ าท์วมขังและเร์ง ส์งเสริมการ 500,000      -           500,000     500,000     -           พ้ืนท่ีเกษตรกรรมได์รับประโยชน์ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ภูมิทัศน์ การระบายน้ าให์ดีข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 ก์อสร์างถนนเพ่ือการเกษตรเส์น เพ่ือให์ประชาชนได์สัญจรไปมา มีถนน -            -           500,000     500,000     -           ประชาชนได์รับความสะดวกในการประชาชนได์รับความสะดวกในกองช์าง

วาริชภูมิ-พังฮอไปถนนหลังวัดบ์าน อย์างสะดวกมากข้ึน สัญจรไปมาได์สะดวก สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

น์อยจอมศรี

153 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให์มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึนและ ส์งเสริมการ -            1,200,000  1,200,000   -            -           พ้ืนท่ีได์รับการปรับปรุงให์ดีข้ึนมีสภาพภูมิทัศน์ท่ีดีข้ึนและ กองช์าง

หนองแบนเป์นแหล์งท์องเท่ียว เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 เป์นระเบียบเรียบร์อยมากข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



154 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป์นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน ส์งเสริมการ -            3,000,000  -            -            -           สามารถด าเนินโครงการได์อย์างเป์นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในกองช์าง

วโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ด าเนินการต์างๆ ต์อเน่ืองตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว์วโรกาสมหามงคลพระราชพิธี

ราชาภิเษก บรมราชาภิเษก

รวม 154 โครงการ รวม #VALUE! ###### 73,754,000 64,304,000 ######

97

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระเบียบจราจรภายในเขต เพ่ือให์มีความปลอดภัยใน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนได์รับ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

เทศบาล การสัญจรไป-มาของผ์ูใช์ ด าเนินการต์างๆ ประโยชน์จากโครงการ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

รถใช์ถนนในเขตเทศบาล ร์อยละ 80 ไป-มา

2 รณรงค์"ขับข่ีปลอดภัยเป์ดไฟใส์ เพ่ือรณรงค์ให์ประชาชน ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนได์รับ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

หมวกกันน์อก" มีความปลอดภัยในชีวิต ด าเนินการต์างๆ ประโยชน์จากโครงการ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

และทรัพย์สิน ร์อยละ 80 ไป-มา

3 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรในเขต เพ่ือให์มีความปลอดภัยใน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ประชาชนได์รับ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

เทศบาล การสัญจรไป-มาของผ์ูใช์ ด าเนินการต์างๆ ประโยชน์จากโครงการ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

รถใช์ถนนในเขตเทศบาล ร์อยละ 80 ไป-มา

4 ก์อสร์างป์ายจราจรบริเวณส่ีแยก เพ่ือการสัญจรไป-มาของ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไป-มา กองช์าง

อ าเภอวาริชภูมิ ประชาชนสะดวกมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 สะดวกมากข้ึน

5 กระจกนูนลดอุบัติเหตุตามทางร์วม เพ่ือการสัญจรไป-มาของ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนพึงพอใจ มีการเกิดอุบัติเหตุลด กองช์าง

ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนปลอดภัยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 น์อยลง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กระจกนูนลดอุบัติเหตุตามทางร์วม เพ่ือการสัญจรไป-มาของ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนพึงพอใจ มีการเกิดอุบัติเหตุลด กองช์าง

ทางแยกในเขตเทศบาล ประชาชนปลอดภัยมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 น์อยลง

7 บริหารจัดการน้ าเพ่ือป์องกันน้ า เพ่ือเพ่ิมช์องทางการ ส์งเสริมการ 1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000  ประชาชนพึงพอใจ ลดป์ญหาน้ าท์วมขังใน กองช์าง

ท์วมภายในเขตเทศบาล ระบายน้ าให์เป์นไปอย์าง ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 เขตเทศบาล

สะดวก

8 ก์อสร์างราวกันตกบริเวณริม เพ่ือความปลอดภัยของ ส์งเสริมการ 200,000      150,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนได์รับความ กองช์าง

ห์วยปลาหาง ประชาชนท่ีผ์านไป-มา ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน

9 จัดท าเคร่ืองหมายชะลอความเร็ว เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนพึงพอใจ อุบัติเหตุลดน์อยลง กองช์าง

รถบริเวณถนนหนองลาด-ถนน ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80

วาริชถวายหน์าบ์านนายวีรพงษ์ วารี

10 รณรงค์ป์องกันการแพร์ระบาด เพ่ือป์องกันการแพร์ระบาด ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ป์ญหายาเสพติดลด ชุมชนเข์มแข็ง,ไม์มีการ ส านักปลัด

ของยาเสพติด ของยาเสพติดในชุมชน ด าเนินการต์างๆ ลงร์อยละ 80 แพร์ระบาดของยาเสพติด เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ต์านยาเสพติดประสานพลัง เพ่ือป์องกันและ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ป์ญหายาเสพติดลด ชุมชนมีความเข์มแข็ง ส านักปลัด

แผ์นดิน ปราบปรามยาเสพติด ด าเนินการต์างๆ ลงร์อยละ 80 ห์างไกลยาเสพติดและ เทศบาล

มีภูมิค์ุมกันท่ีดี

12 ค์นหาผ์ูเสพ/ผ์ูค์ายาเสพติดในพ้ืนท่ี เพ่ือร์วมมือกับหน์วยงาน ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ไม์มีผ์ูเสพ/ผ์ูค์า ไม์มีผ์ูเสพ/ผ์ูค์า ส านักปลัด

ราชการในการค์นหาผ์ูเสพ ด าเนินการต์างๆ ยาเสพติด ยาเสพติดในพ้ืนท่ี เทศบาล

ผ์ูค์า

13 ฝ์กซ์อมแผนอุบัติภัย/อัคคีภัย เพ่ือเป์นการเตรียมความ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      พนักงาน/ลูกจ์างมี พนักงาน/ลูกจ์างมีความ ส านักปลัด

พร์อมให์กับพนักงาน/ลูกจ์าง ด าเนินการต์างๆ ความร์ูเพ่ิมมากข้ึน ร์ูความเข์าใจ และมีทักษะ เทศบาล

และบูรณาการร์วมกับ ในการปฏิบัติงาน ในการป์องกันอัคคีภัย

หน์วยงานราชการ เอกชน เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 และภัยต์างๆ

และประชาชนในการเตรียม

ความพร์อมด์านการป์องกัน

อัคคีภัยและภัยต์างๆ

100

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ฝ์กอบรมเพ่ิมความร์ูด์านการ เพ่ือเป์นการเตรียมความ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      พนักงาน/ลูกจ์างมี พนักงาน/ลูกจ์างมีความ ส านักปลัด

ป์องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให์กับพนักงาน/ลูกจ์าง ด าเนินการต์างๆ ความร์ูเพ่ิมมากข้ึน ร์ูความเข์าใจ และมีทักษะ เทศบาล

ในการปฏิบัติงาน ในการป์องกันและ

เพ่ิมมากข้ึน บรรเทาสาธารณภัย

ร์อยละ 80

15 ประชาสัมพันธ์ให์ความร์ูเก่ียวกับ เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      พนักงาน/ลูกจ์างมี พนักงาน/ลูกจ์างมีความ ส านักปลัด

อัคคีภัย ความเข์าใจในการ ด าเนินการต์างๆ ความร์ูเพ่ิมมากข้ึน ร์ูความเข์าใจ และมีทักษะ เทศบาล

ป์องกันอัคคีภัย ในการปฏิบัติงาน ในการป์องกันอัคคีภัย

เพ่ิมมากข้ึน

ร์อยละ 80

16 ประชาสัมพันธ์ให์ความร์ูเก่ียวกับ เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนร์อยละ 80 ประชาชนมีความร์ูความ ส านักปลัด

อัคคีภัย ความเข์าใจในการป์องกัน ด าเนินการต์างๆ มีความร์ูเก่ียวกับ เข์าใจในการป์องกัน เทศบาล

อัคคีภัย อัคคีภัยเพ่ิมมากข้ึน อัคคีภัย

101

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 จัดระเบียบจราจรเพ่ือส์งเสริมการ เพ่ือให์ประชาชนมีสุขภาพ ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ประชาชนร์อยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด

เดินและใช์จักรยานในชีวิต ร์างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ด าเนินการต์างๆ มีเดินและใช์จักรยาน ร์างกายท่ีแข็งแรง เทศบาล

ประจ าวัน เพ่ิมมากข้ึน

18 จัดท าแนวป์องกันไฟในเขต เพ่ือป์องกันไฟลุกลามไหม์ ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ไม์มีเหตุการณ์ไฟไหม์ ลดความสูญเสียท่ีอาจเกิด ส านักปลัด

เทศบาล บ์านเรือนของประชาชน ด าเนินการต์างๆ บ์านเรือนประชาชน ข้ึนในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

19 ติดต้ังมิสเตอร์เตือนภัยและการ เพ่ือให์ประชาชนมี ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      การเตือนภัยลดลง ประชาชนได์รับการช์วย ส านักปลัด

การเตรียมการป์องกันและ ส์วนร์วมในการป์องกันภัย ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 90 เหลืออย์างทันท์วงที เทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย

20 ป์องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือป์องกันและ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      อุบัติเหตุทางถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุและ ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนน ด าเนินการต์างๆ ลดลงร์อยละ 80 ลดความสูญเสียในชีวิต เทศบาล

และทรัพย์สินของประชาชน
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(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 จัดท าป์ายจราจร/ตีเส์นจราจร เพ่ือให์ประชาชนมีวินัย ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนปฏิบัติ ประชาชนปฏิบัติตามกฎ ส านักปลัด

ภายในเขตเทศบาล ด์านการจราจรและปฏิบัติ ด าเนินการต์างๆ ตามกฎจราจรเพ่ิม จราจรและมีวินัยด์าน เทศบาล

ได์ถูกต์องตามกฎจราจร มากข้ึนร์อยละ 80 การจราจร

22 ติดต้ังกล์องวงจรป์ดในเขต เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัด

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ และทรัพย์สินของประชาชน ด าเนินการต์างๆ ปลอดภัยในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

ร์อยละ 80

23 ติดต้ังกระจกเลนส์นูนในเขต เพ่ือป์องกันการเกิด ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     อุบัติเหตุลดลง สามารถป์องกันการเกิด ส านักปลัด

เทศบาล อุบัติเหตุในเขตเทศบาล ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 อุบัติเหตุในเขตเทศบาล เทศบาล

24 ติดต้ังถังเคมีดับเพลิงประจ าชุมชน เพ่ือป์องกันอัคคีภัย ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ร์อยละ 80 ของ ชุมชนมีถังเคมีดับเพลิง ส านักปลัด

เบ้ืองต์น ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ ในการป์องกันอัคคีภัย เทศบาล

ปลอดภัยในชีวิตและ เบ้ืองต์น

ทรัพย์สิน
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แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ปรับปรุงห์องปฏิบัติการและสถานี เพ่ือให์การปฏิบัติงานด์าน ส์งเสริมการ 500,000      500,000     -            500,000     -           การปฏิบัติงานด์าน การปฏิบัติงานด์านการ

ดับเพลิง การป์องกันและบรรเทา ด าเนินการต์างๆ การป์องกันและ ป์องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเป์นไปอย์างมี บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยเป์นไปอย์าง ส านักปลัด

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเพ่ิม มีประสิทธิภาพ เทศบาล

มากข้ึนร์อยละ 80

26 ก์อสร์างท์าดูดน้ าดับเพลิง เพ่ือให์สามารถดูดน้ า ส์งเสริมการ 100,000      100,000     -            100,000     -           การปฏิบัติงานด์าน ให์การช์วยเหลือผ์ูประสบ ส านักปลัด

ดับเพลิงได์รวดเร็วทันต์อ ด าเนินการต์างๆ การป์องกันและ ภัยได์ทันท์วงทีและทัน เทศบาล

สถานการณ์และลดความ บรรเทาสาธารณภัย ต์อเหตุการณ์ และลด

สูญเสียในชีวิตและทรัพย์ มีประสิทธิภาพเพ่ิม ความเสียหายในชีวิตและ

สินของผ์ูประสบภัย มากข้ึนร์อยละ 80 ทรัพย์สินของผ์ูประสบภัย
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ก์อสร์างป์อมยามหน์าเทศบาล เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ส์งเสริมการ 50,000       -           -            -            -           มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัยในชีวิต ส านักปลัด

และทรัพย์สินของทาง ด าเนินการต์างๆ ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพย์สินของทาง เทศบาล

ราชการและผ์ูมาติดต์อ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ ราชการและผ์ูมาติดต์อ

80 เพ่ิมมากข้ึน

28 เตรียมการป์องกันและแก์ไข เพ่ือเตรียมความพร์อมใน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 80 ของผ์ู สามารถป์องกันและแก์ไข

ป์ญหาด์านสาธารณภัย การป์องกันและแก์ไข ด าเนินการต์างๆ ประสบภัยได์รับ ป์ญหาด์านสาธารณภัย

ป์ญหาด์านสาธารณภัย ความช์วยเหลือ ได์ทันท์วงทีมีประสิทธิภาพ

29 อุดหนุนงบประมาณด์านการ เพ่ืออุดหนุนส์วนราชการ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของหน์วยงาน หน์วยงานท่ีได์รับเงิน ส านักปลัด

จราจรให์กับส์วนราชการและ รัฐวิสาหกิจเอกชนชุมชน ด าเนินการต์างๆ ท่ีได์รับเงินอุดหนุน อุดหนุนใช์จ์ายเงินได์ เทศบาล

ชุมชน และหน์วยงานต์างๆ มีความพึงพอใจ อย์างค์ุมค์า

30 ฝ์กอบรมทบทวนความร์ูด์านการ เพ่ือเป์นการฝ์กอบรมทบทวน ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ผ์ูเข์าร์วมโครงการมีความร์ู บุคลากรมีความร์ูประสบการณ์ส านักปลัด

ป์องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความร์ูด์านการป์องกันและ ด าเนินการต์างๆ ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย ร์อยละ 80
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(KPI)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 จัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดสด เพ่ือใหการจจาจรไปมามีความ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนมีความพึงพอใจ การสัญจรไปมามีความสะดวกส านักปลัด

สะดวกรวดเร็ว ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 มากข้ึน เทศบาล

32 ถนนสีขาว เพ่ือให์ถนนสะอาดเป์นระเบียบ ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ประชาชนมีความพึงพอใจ ถนนสะอาดมีความเป์นระเบียบส านักปลัด

ด าเนินการต์างๆ ร์อยละ 80 เรียบร์อยมากข้ึน เทศบาล

33 ค์าใช์จ์ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให์การท างานมี ส์งเสริมการ 35,000       35,000      35,000       35,000       35,000      การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความร์ูความสามารถส านักปลัด

อปพร. ประสิทธิภาพมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

34 ฝ์กซ์อมแผนอุบัติภัย/อัคคีภัย เพ่ือเป์นการฝ์กซ์อมแผนอุบัติภัย ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ผ์ูเข์าร์วมโครงการมีความร์ู บุคลากรมีความร์ูประสบการณ์ส านักปลัด

อัคคีภัยให์แก์บุคลากรท่ีเก่ียวข์อง ด าเนินการต์างๆ ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

ร์อยละ 80

35 จัดซ้ือต์ูเซิฟเวอร์กล์องวงจรป์ด เพ่ือลดอัตราการเกิดไฟฟ์าลัดวงจร ส์งเสริมการ 15,000       -           15,000       15,000       -           ลดอัตราการเกิดไฟฟ์าลัดวงจรมีความเป์นระเบียบเรียบร์อย ส านักปลัด

ด าเนินการต์างๆ สะดวกต์อการตรวจสอบ เทศบาล

36 ป์องกันและลดความเส่ียงเด็กจมน้ า เพ่ือป์องกันเด็กกล์ุมเส่ียงเสียชีวิต ส์งเสริมการ 35,000       35,000      35,000       35,000       35,000      ร์อยละ 80 ไม์มีเด็กอายุต่ ากว์าลดป์ญหาเด็กอายุต่ ากว์า 15 ป์ส านักปลัด

จากการจมน้ า ด าเนินการต์างๆ 15 ป์เสียชีวิตจากการจมน้ า เสียชีวิตจากการจมน้ า เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.2 แผนงานพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร์อย

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ฝ์กอบรมให์ความร์ูการป์องกันอัคคีภัยเพ่ือป์องกันการสูญเสียชีวิตและ ส์งเสริมการ 35,000       35,000      35,000       35,000       35,000      มีความร์ูและเข์าใจหลักการป์องกันบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีส านักปลัด

ในสถานศึกษา ทรัพย์สินของทางราชการรวมท้ัง ด าเนินการต์างๆ และระงับอัคคีภัยตามาตรฐานสากลความปลอดภัยจากอุบัติภัย เทศบาล

ลดกระทบจากการเกิดอัคคีภัย และเป์นไปตามกฎหมาย ต์างๆ ท่ีเกิดข้ึน

38 ฝ์กอบรมอาสาสมัครต ารวจบ์านใน เพ่ือสร์างความเข์มแข็ง ช์วยลดป์ญหา ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนมีส์วนร์วมในการวางแผนลดป์ญหายาเสพติดและ ส านักปลัดเทศบาล

พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ยาเสพติดและอาชญากรรม ด าเนินการต์างๆ ป์องกันป์ญหายาเสพติดในชุมชนอาชญากรรมในชุมชน สภ.วาริชภูมิ

39 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร์วมในเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนมีส์วนร์วมในการวางแผนลดป์ญหายาเสพติดและ ส านักปลัดเทศบาล

การช์วยเหลือประชาชนของ อปท. สินของทางราชการและผ์ูมาติดต์อ ด าเนินการต์างๆ ป์องกันป์ญหายาเสพติดในชุมชนอาชญากรรมในชุมชน

40 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการ เพ่ืออุดหนุนส์วนราชการ ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ร์อยละ 80 ของหน์วยงาน หน์วยงานท่ีได์รับเงิน ส านักปลัด

สนับสนุนศูนยืปฏิบัติการร์วมในการ รัฐวิสาหกิจเอกชนชุมชน ด าเนินการต์างๆ ท่ีได์รับเงินอุดหนุน อุดหนุนใช์จ์ายเงินได์ เทศบาล

ช์วยเหลือประชาชนของ อปท. และหน์วยงานต์างๆ มีความพึงพอใจ อย์างค์ุมค์า

รวม 40 โครงการ รวม 2,115,000   2,615,555  2,080,000  2,080,000  1,998,000  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก์อสร์างบ์านพักพนักงาน เพ่ือให์มีบ์านพักส าหรับ ส์งเสริมการ -            -           500,000     -            -           บุคลากรพึงพอใจ มีบ์านพักส าหรับ กองช์าง

พนักงานเทศบาล ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 พนักงานเทศบาล

2 ฝ์กอบรมให์ความร์ูเก่ียวกับ เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ประชาชนได์รับ ประชาชนมีความร์ูเก่ียว กองช์าง

กฎหมายต์างๆของกองช์าง เก่ียวกับกฎหมายต์างๆ ด าเนินการต์างๆ ความร์ูความเข์าใจ กับกฎหมายต์างๆของ

เพ่ิมข้ึนร์อยละ 80 กองช์าง

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     บุคลากรพึงพอใจ ภูมิทัศน์ส านักงานสวย กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ บริเวณส านักงานให์สวยงาม ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 งามมากข้ึน

4 เพ่ิมบุคลากรในการจัดเก็บขยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     ร์อยละ 100 ของ การจัดเก็บขยะมี กองสาธารณสุข

ในการเก็บขยะ ด าเนินการต์างๆ บุคลากรในการเก็บ ประสิทธิภาพเพ่ิม และส่ิงแวดล์อม

5 จ์ายเงินค์าสาธารณูปโภค เพ่ือจ์ายเป์น ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     การปฏิบัติงานมี การด าเนินงานของ กองช์าง

ค์าสาธารณูปโภคต์างๆ ด าเนินการต์างๆ ประสิทธิภาพ เทศบาลเป์นไปอย์าง

เพ่ิมข้ึนร์อยละ 80 มีประสิทธิภาพ
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(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     บุคลากรพึงพอใจ ภูมิทัศน์ส านักงานสวย กองช์าง

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ บริเวณส านักงานให์สวยงาม ด าเนินการต์างๆ มากข้ึนร์อยละ 80 งามมากข้ึน

7 จัดซ้ือรถไถ(รถแท็กเตอร์)เพ่ือใช์ เพ่ือไว์ใช์ในกิจการของ ส์งเสริมการ 600,000      600,000     -            -            -           มีประสิทธิภาพใน มีรถไถ(รถแท็กเตอร์) กองช์าง

ในกิจการของเทศบาล เทศบาล ด าเนินการต์างๆ การท างานเพ่ิมข้ึน ไว์ใช์ในกิจการของเทศบาล

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือเป์นวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช์ มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช์ ส านักปลัด

ใช์งานในกิจการต์างๆของ ด าเนินการต์างๆ พร์อมใช์งานร์อยละ ในงานกิจกรรมต์างๆ เทศบาล

เทศบาล 80 ของเทศบาล

9 อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก์ เพ่ือให์พนักงาน/ลูกจ์าง ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ พนักงาน/ลูกจ์างเทศบาล ส านักปลัด

พนักงานเทศบาล/ลูกจ์าง เทศบาลมีความร์ูด์าน ด าเนินการต์างๆ พนักงาน/ลูกจ์าง มีคุณธรรมจริยธรรม เทศบาล

คุณธรรมจริยธรรมและ ของเทศบาลมี และศีลธรรม

ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม

และศีลธรรม

109

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต์งกาย เพ่ือให์มีเคร่ืองแต์งกายท่ี ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     มีเคร่ืองแต์งกาย มีเคร่ืองแต์งกายท่ีเหมาะ ส านักปลัด

เหมาะสมในการ ด าเนินการต์างๆ พร์อมใช์งานร์อยละ สมในการปฏิบัติงาน เทศบาล

ปฏิบัติงาน 80

11 จ์ายเงินค์าสาธารณูปโภค เพ่ือให์การด าเนินงานเป์น ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     การท างานมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานของเทศบาล ทุกส์วน

ไปอย์างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 เป์นไปอย์างมีประสิทธิภาพ

12 ฝ์กอบรมจัดต้ัง/ทบทวน อปพร. เพ่ือให์สมาชิก อปพร.มี ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนสมาชิก สมาชิก อปพร.มีความร์ู ส านักปลัด

ความร์ูความเข์าใจในทักษะ ด าเนินการต์างๆ อปพร.เพ่ิมมากข้ึน ความเข์าใจในบทบาท เทศบาล

และความสามารถในการ ร์อยละ 2 ของจ านวน ภารกิจงาน อปพร.เพ่ิม

ป์องกันและบรรเทา ประชากรในพ้ืนท่ี มากข้ึน

สาธารณภัย

13 อบรมให์ความร์ูเก่ียวกับ พ.ร.บ.รักษาเพ่ือให์ประชาชนได์รับทราบ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนได์รับ ประชาชนมีความร์ูเพ่ิม ส านักปลัด

ความสะอาดและความเป์นระเบียบ กฎระเบียบการรักษาความ ด าเนินการต์างๆ ความร์ูเพ่ิมข้ึนร์อยละ มากข้ึน เทศบาล

เรียบร์อยของบ์านเมือง พ.ศ.2535 สะอาดและความเป์นระเบียบ 80 หลังจากอบรม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดซ้ือรถก์ูชีพ/ก์ูภัย เพ่ือให์การปฏิบัติงานก์ูชีพ ส์งเสริมการ -            1,500,000  -            -            -           ร์อยละ 80 ของ การปฏิบัติงานก์ูชีพ/ ส านักปลัด

ก์ูภัยเป์นไปอย์างมี ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ ก์ูภัยเป์นไปอย์างมี เทศบาล

ประสิทธิภาพ พึงพอใจจากการ ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานก์ูชีพ/

ก์ูภัย

15 อบรมให์ความร์ูแก์ประชาชน เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนมีความร์ู ประชาชนมีความร์ูความ ส านักปลัด

เก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร ความเข์าใจเก่ียวกับข้ัน ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ เข์าใจเก่ียวกับการติดต์อ เทศบาล

ตอนการติดต์อขอรับ 80 ขอรับบบริการงานทะเบียน

บริการงานทะเบียนราษฎร ราษฎรเพ่ิมมากข้ึน

16 บริการประชาชนด์านข์อมูล เพ่ือให์ประชาชนได์รับ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับข์อมูล ส านักปลัด

ข์าวสาร ข์อมูลข์าวสารของ ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ ข์าวสารของเทศบาล เทศบาล

เทศบาล พึงพอใจในการให์ รวดเร็วทันเหตุการณ์

บริการของเทศบาล
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ปรับขยายเวลาการให์บริการ เพ่ือให์ประชาชนได์รับการ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับบริการ ส านักปลัด

ประชาชน บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ ท่ีสะดวก รวดเร็ว เทศบาล

และท่ัวถึง พึงพอใจในการให์ และท่ัวถึง

บริการของเทศบาล

18 จ์ายเงินเดือน ค์าจ์าง ค์าตอบแทน เพ่ือให์การบริหารงานของ ส์งเสริมการ 7,000,000   7,000,000  7,000,000   7,000,000   7,000,000  การท างานมี การบริหารงานของ ส านักปลัด

ค์าใช์สอย ค์าวัสดุต์างๆ เทศบาลเป์นไปอย์างมี ด าเนินการต์างๆ ประสิทธิภาพเพ่ิม เทศบาลเป์นไปอย์างมี เทศบาล

ประสิทธิภาพ มากข้ึนร์อยละ 80 ประสิทธิภาพ

19 ปรับปรุงสถานท่ีท างานน์าอย์ู เพ่ือให์เป์นสถานท่ีท างาน ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ สถานท่ีท างานมีความ ส านักปลัด

น์าท างาน มีความเป์นระเบียบเรียบ ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ เป์นระเบียบเรียบร์อย เทศบาล

ร์อยสะอาดสวยงามและ พึงพอใจในการให์ สะอาดสวยงามและสร์าง

สร์างความประทับใจให์ บริการของเทศบาล ความประทับใจให์กับ

กับประชาชนผ์ูมาติดต์อ ผ์ูมาติดต์อราชการ

ราชการ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพ่ือให์มีวัสดุครุภัณฑ์ ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     การปฏิบัติงานของ การท างานเป์นไปอย์างมี ส านักปลัด

เคร่ืองมือเคร่ืองใช์ประจ าส์วน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช์ ด าเนินการต์างๆ เทศบาลมีประสิทธิ ประสิทธิภาพ เทศบาล

ราชการ ท่ีเพียงพอและเหมาะสม ภาพมากข้ึนร์อยละ

ในการปฏิบัติงาน 80

21 ปรับปรุงและซ์อมแซมครุภัณฑ์ท่ี เพ่ือบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ส์งเสริมการ 150,000      150,000     150,000     150,000     150,000     ร์อยละ 80 ของ การท างานเป์นไปอย์างมี ส านักปลัด

ใช์ในการปฏิบัติงาน ของทางราชการให์สามารถ ด าเนินการต์างๆ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ ประสิทธิภาพ เทศบาล

ใช์งานได์ตามปกติและ เคร่ืองมือเคร่ืองใช์

พร์อมใช์งานอย์ูเสมอ ต์างๆใช์งานได์อย์าง

มีประสิทธิภาพ

22 จัดท าป์ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป์นการประชาสัมพันธ์ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับทราบ ส านักปลัด

กิจการและงานต์างๆของ ด าเนินการต์างๆ ประชาชนได์รับ ข์อมูลข์าวสารจากป์าย เทศบาล

เทศบาล ข์อมูลข์าวประชา ประชาสัมพันธ์ของ

สัมพันธ์ของเทศบาล เทศบาล
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความร์ูให์แก์ ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 80 ของ บุคลากรในหน์วยงานมี ส านักปลัด

บุคลากรในหน์วยงาน ด าเนินการต์างๆ ผ์ูเข์าร์วมโครงการ ความร์ูความสามารถใน เทศบาล

ได์รับความร์ูเพ่ิม การปฏิบัติงานเพ่ิมมาก

มากข้ึน ข้ึน

24 รับโอนข์าราชการ/พนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ ส์งเสริมการ 140,000      140,000     140,000     140,000     140,000     ร์อยละ 80 ของ พนักงานส์วนท์องถ่ิน ส านักปลัด

ส์วนท์องถ่ิน ปฏิบัติงานให์มีประสิทธิภาพ ด าเนินการต์างๆ พนักงานส์วนท์องถ่ิน ท างานได์อย์างมี เทศบาล

และมีเจ์าหน์าท่ีผ์ูรับผิดชอบ ท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

งานตามกรอบอัตราก าลัง เพ่ิมมากข้ึน

25 เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรฝ์ายต์างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ ส์งเสริมการ 318,000      318,000     318,000     318,000     318,000     ร์อยละ 80 ของ พนักงานส์วนท์องถ่ิน ส านักปลัด

ปฏิบัติงานให์มีประสิทธิภาพ ด าเนินการต์างๆ พนักงานส์วนท์องถ่ิน ท างานได์อย์างมี เทศบาล

และมีเจ์าหน์าท่ีผ์ูรับผิดชอบ ท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

งานตามกรอบอัตราก าลัง เพ่ิมมากข้ึน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ฝ์กอบรมทัศนศึกษาดูงานของ เพ่ือน าความร์ูและประสบ ส์งเสริมการ 250,000      250,000     250,000     250,000     250,000     ร์อยละ 80 ของ ผ์ูเข์าร์วมโครงการสามารถ ส านักปลัด

พนักงาน/ลูกจ์างและประชาชน การณ์ท่ีได์รับกลับมาพัฒนา ด าเนินการต์างๆ ผ์ูเข์าร์วมโครงการ น าความร์ูและประสบการณ์ เทศบาล

ท์องถ่ินของตนเอง ได์รับความร์ูและ น ากลับมาพัฒนาท์องถ่ิน และทุกกอง

ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ของตนเองได์

27 จัดท าวารสาร เอกสาร แผ์นพับ เพ่ือเป์นการประชาสัมพันธ์ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนและหน์วยงาน กองยุทธศาสตร์

เผยแพร์กิจการของเทศบาล ข์าวสารกิจกรรมต์างๆ ด าเนินการต์างๆ ประชาชน ใกล์เคียงได์รับทราบ และงบประมาณ

ของเทศบาล และหน์วยงาน ข์อมูลข์าวสารและกิจกรรม

ใกล์เคียงได์รับทราบ กิจกรรมต์างๆของเทศบาล

กิจกรรมต์างๆของ

เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ปรับปรุงประสิทธิภาพของส่ือ เพ่ือให์ประชาชนได์รับ ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับทราบ กองยุทธศาสตร์

กระจายเสียง ทราบข์อมูลข์าวสารของ ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ ข์อมูลข์าวสารท่ีถูกต์อง และงบประมาณ

เทศบาล พึงพอใจจากระบบ ชัดเจนรวดเร็วทันเหตุ

กระจายเสียงของ การณ์จากระบบกระจาย

เทศบาล เสียงของเทศบาล

29 บริการอินเตอร์เน็ตฟรีในเขต บริการอินเตอร์เน็ตฟรี ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ประชาชนมีความ ข์าวสารท่ีเป์นประโยชน์ กองยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อย์างครอบคลุมและท่ัวถึง ด าเนินการต์างๆ พึงพอใจในการให์ อย์างรวดเร็วครอบคลุม และงบประมาณ

บริการอินเตอร์เน็ต ทุกพ้ืนท่ี

30 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือให์การเก็บภาษีเป์นไป ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      สามารถจัดเก็บภาษี การเก็บภาษีมี กองคลัง

ทรัพย์สิน อย์างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการต์างๆ ได์อย์างท่ัวถึงเพ่ิม ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

มากข้ึนร์อยละ 80
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เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI) จะได์รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 จูงใจผ์ูเสียภาษีหรือสร์างจิตส านึก เพ่ือให์การเก็บภาษีเป์นไป ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      สามารถจัดเก็บภาษี การเก็บภาษีมี กองคลัง

ในการช าระภาษี อย์างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการต์างๆ ได์อย์างท่ัวถึงเพ่ิม ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

มากข้ึนร์อยละ 80

32 ปรับปรุงกระบวนการท างานลด เพ่ือให์ประชาชนได์รับ ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ร์อยละ 80 ของผ์ู ประชาชนได์รับความ ส านักปลัด

ข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติ ความสะดวก รวดเร็วและ ด าเนินการต์างๆ มาใช์บริการของ สะดวกรวดเร็วมากข้ึน เทศบาล

ราชการ ตอบสนองความต์องการ เทศบาลมีความพึง

ของประชาชน พอใจเพ่ิมมากข้ึน

33 จ์ายเงินอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนส์วนราชการ ส์งเสริมการ 300,000      300,000     300,000     300,000     300,000     ร์อยละ 80 ของหน์วยงาน หน์วยงานท่ีได์รับเงิน ส านักปลัด

รัฐวิสาหกิจเอกชนชุมชน ด าเนินการต์างๆ ท่ีได์รับเงินอุดหนุน อุดหนุนใช์จ์ายเงินได์ เทศบาล

และหน์วยงานต์างๆ มีความพึงพอใจ อย์างค์ุมค์า

34 ค์าพัฒนาครูและบุคลากรทางการ เพ่ือพัฒนาครูผ์ูดูแลเด็ก ส์งเสริมการ 6,000         6,000        6,000         6,000         6,000        ร์อยละ 80 ของครู ครูผ์ูดูแลเด็กมีความร์ูและ กองการศึกษา

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการต์างๆ ท่ีได์รับการอบรม มีศักยภาพในการท างาน ศพด.

มีความร์ูเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ประชุมผ์ูปกครอง เพ่ือให์ผ์ูปกครองสามารถ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของ ผ์ูปกครองสามารถดูแล กองการศึกษา

ดูแลเด็กได์อย์างถูกวิธี ด าเนินการต์างๆ ผ์ูปกครองเข์าร์วม เด็กได์อย์างถูกวิธี ศพด.

ประชุม

36 วันเด็กแห์งชาติ เพ่ือให์เด็กเยาวชนได์ร์วม ส์งเสริมการ 60,000       60,000      60,000       60,000       60,000      ร์อยละ 80 ของ เด็กเยาวชนเข์าร์วม กองการศึกษา

กิจกรรมงานวันเด็ก ด าเนินการต์างๆ เด็กท่ีเข์าร์วมงาน กิจกรรมด์วยความ

แห์งชาติ มีความพึงพอใจ สนุกสนาน

37 พัฒนาเรียนร์ูส์ูอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร์อมเพ่ิม ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของ สถานศึกษา ครูนักเรียน กองการศึกษา

ศักยภาพในการเตรียม ด าเนินการต์างๆ ประชาชนท่ีมาใช์ มีความพร์อมก์าวส์ู ศพด.

เข์าส์ูประชาคมอาเซียน บริการมีความพึงพอใจ ประชาคมอาเซียน

38 จัดซ้ือวัสดุงานบ์านงานครัว เพ่ือให์สถานศึกษามีวัสดุ ส์งเสริมการ 15,000       10,000      10,000       10,000       10,000      การท างานมีประ มีวัสดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช์ กองการศึกษา

งานบ์านงานครัวไว์ใช์ ด าเนินการต์างๆ สิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ท่ีเพียงพอและได์มาตรฐาน ศพด.

อย์างพร์อมเพรียง ร์อยละ 80 
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เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ประเมินครู บุคลากรและนิเทศ เพ่ือประเมินศักยภาพการ ส์งเสริมการ 1,000         1,000        1,000         1,000         1,000        ร์อยละ 80 ของครู ครูและบุคลากรมีความร์ู กองการศึกษา

ภายใน ปฏิบัติงานของครูผ์ูสอน ด าเนินการต์างๆ ผ์ูสอนมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ ศพด.

มากย่ิงข้ึน ปฏิบัติงานอย์างมีประสิทธิภาพ

40 พัฒนาฝ์กอบรมครูและบุคลากร เพ่ือให์ครูและบุคลากรได์ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของครู ครูและบุคลากรมีความร์ู กองการศึกษา

ทางการศึกษา รับการพัฒนาหาความร์ู ด าเนินการต์างๆ ผ์ูสอนมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ ศพด.

และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มากย่ิงข้ึน ปฏิบัติงานอย์างมีประสิทธิภาพ

41 ทัศนศึกษดูงาน เพ่ือให์นักเรียนได์ศึกษา ส์งเสริมการ 5,000         10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของเด็ก นักเรียนได์รับความร์ู ร.ร.เทศบาล

สภาพจริงของแหล์งเรียนร์ู ด าเนินการต์างๆ ท่ีมาร์วมงานมีความ จากประสบการณ์จริง วาริชภูมิ

พึงพอใจ
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(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 แข์งขันทางวิชาการศึกษาท้ังใน เพ่ือให์นักเรียนได์ร์วมการ ส์งเสริมการ 5,000         10,000      10,000       10,000       10,000      ผ์านการประเมินใน นักเรียนชนะเลิศการ ร.ร.เทศบาล

และนอกสถานศึกษา แข์งขันวิชาการเพ่ือเข์ารับ ด าเนินการต์างๆ ระดับร์อยละ 80ข้ึนไป แข์งขันและเกิดการ วาริชภูมิ

การประเมินคุณภาพตนเอง แข์งขันและเกิดการ

และสถานศึกษา แลกเปล่ียนเรียนร์ูจาก

ต์างสถานศึกษา

43 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือให์ครูได์พัฒนาการ ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        ผ์านการประเมิน ครูมีประสิทธิภาพท่ีดีใน ร.ร.เทศบาล

ภายในสถานศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการต์างๆ การประกันคุณภาพ การท างานและปฏิบัติ วาริชภูมิ

ของสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา งานได์ตามเป์าหมาย

44 จัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา เพ่ือให์ครูและบุคลากร ส์งเสริมการ 5,000         5,000        5,000         5,000         5,000        สามารถปฏิบัติได์ สถานศึกษาสามารถ ร.ร.เทศบาล

ทางการศึกษาได์จัดท า ด าเนินการต์างๆ ตามแผนพัฒนาของ พัฒนาให์บรรลุตามแผน วาริชภูมิ

แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาได์ถึง การศึกษา

ของสถานศึกษา ร์อยละ 80 
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(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 นิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให์ครูได์พัฒนาระบบ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ผ์านการประเมิน ครูมีการพัฒนารูปแบบ ร.ร.เทศบาล

การเรียนการสอน ด าเนินการต์างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน การเรียนการสอนให์มี วาริชภูมิ

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

46 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง เพ่ือส์งครูเข์าอบรมเพ่ิม ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของครู ครูมีความร์ูความสามารถ ร.ร.เทศบาล

การศึกษา ความร์ูและทักษะทาง ด าเนินการต์างๆ มีความร์ูและทักษะ เพ่ิมศักยภาพในการ วาริชภูมิ

วิชาการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท างานให์มีประสิทธิภาพ

47 ทัศนศึกษาดูงานของครูและ เพ่ือให์ครูและบุคลากรทาง ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของครู ครูได์แลกเปล่ียนเรียนร์ู ร.ร.เทศบาล

บุคลากรทางการศึกษา การศึกษาได์แลกเปล่ียน ด าเนินการต์างๆ มีความร์ูและทักษะ ประสบการณ์เพ่ิม วาริชภูมิ

เรียนร์ูกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ิมมากข้ึน ศักยภาพในการท างาน

48 ส์งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือส์งเสริมให์ครูได์มี ส์งเสริมการ 2,000         2,000        2,000         2,000         2,000        คณะครูมีคุณธรรม ครูมีคุณธรรมและ ร.ร.เทศบาล

ส าหรับครูและบุคลากรทางการ คุณธรรมจริยธรรม ด าเนินการต์างๆ จริยธรรมเพ่ิมมาก จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน วาริชภูมิ

ศึกษา ข้ึนร์อยละ 80
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วัตถุประสงค์
(KPI)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 จัดซ้ือวัสดุงานบ์านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบ์าน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      ร์อยละ 80 ของวัสดุ มีวัสดุอุปกรณ์พร์อมใช์ ร.ร.เทศบาล

งานครัว ด าเนินการต์างๆ งานบ์านงานครัว งานอย์างเพียงพอ วาริชภูมิ

พร์อมใช์งาน

50 ประชุมผ์ูปกครองนักเรียน เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนข์อ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 80 ของผ์ู มีการแลกเปล่ียนเรียนร์ู ร.ร.เทศบาล

เสนอแนะในการจัด ด าเนินการต์างๆ ปกครองนักเรียนมี ในการจัดการเรียนการ วาริชภูมิ

กิจกรรมการเรียนการสอน ความเข์าใจในการ สอนระหว์างโรงเรียน

จัดการเรียน และผ์ูปกครอง

การสอนมากข้ึน

51 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     10,000      มีครุภัณฑ์ไว์ใช์งาน มีครุภัณฑ์ไว์ใช์งาน ร.ร.เทศบาล

ด าเนินการต์างๆ วาริชภูมิ

52 จัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือจัดซ้ือรถยนต์ ส์งเสริมการ 600,000      -           -            -            -           มีรถยนต์ไว์ใช์งาน มีรถยนต์ไว์ใช์ในกิจการ ทุกหน์วยงาน

ด าเนินการต์างๆ

122
แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ค์าใช์จ์ายในการจัดท าเทศบัญญัติ เพ่ือให์เทศบาลมีแนวทางใน ส์งเสริมการ 15,000       15,000      15,000       15,000       15,000      การจัดท างบประมาณมี มีการจัดท าเทศบัญญัติและกองยุทธศาสตร์

งบประมาณ รายจ์ายประจ าป์และ การจัดท างบประมาณท่ี ด าเนินการต์างๆ ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน อ่ืนๆได์ถูกต์องเหมาะสม และงบประมาณ

งบประมาณรายจ์ายเพ่ิมเติม ถูกต์องเหมาะสม ร์อยละ 80

54 ค์าใช์จ์ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให์การท างานมี ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความร์ูความ ทุกหน์วยงาน

ประสิทธิภาพมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 สามารถเพ่ิมมากข้ึน

55 ค์าจ์างเหมาคนงานท่ัวไป เพ่ือให์การท างานมี ส์งเสริมการ 200,000      200,000     200,000     200,000     200,000     การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความร์ูความ ทุกหน์วยงาน

ประสิทธิภาพมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 สามารถเพ่ิมมากข้ึน

56 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือให์เกิดการจัดเก็บภาษีท่ี ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความร์ูความ กองคลัง

ทรัพย์สิน ถูกต์องและครอบคลุม ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 สามารถเพ่ิมมากข้ึน

57 ค์าชดใช์ความเสียหายหรือ เพ่ือให์การท างานมี ส์งเสริมการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความร์ูความ ส านักปลัด

ค์าสินไหมทดแทน ประสิทธิภาพมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 สามารถเพ่ิมมากข้ึน เทศบาล
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.3 แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 อบรมเพ่ิมทักษะความร์ูด์านการ เพ่ือให์การท างานมี ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความร์ูความ ส านักปลัด

เขียนหนังสือราชการและหนังสือ ประสิทธิภาพมากข้ึน ด าเนินการต์างๆ เพ่ิมมากข้ึนร์อยละ 80 สามารถเพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

ตอบโต์เพ่ือประสานงานท้ังภายใน

และภายนอกองค์กรให์มีประสิทธิภาพ

ของพนักงานเทศบาล/ลูกจ์าง

ต์าง ๆ ของเทศบาลต าบล

รวม 58 โครงการ รวม 12,117,000 ###### 11,422,000 10,922,000 ###### วาริชภูมิ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.4 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      มีการน าโครงการ มีแนวทางในการพัฒนา กองยุทธศาสตร์

การพัฒนา แผนพัฒนา3ป์ ด าเนินการต์างๆ จากการประชาคม เทศบาลต าบลวาริชภูมิ และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน มาบรรจุไว์ในแผน ท่ีมาจากการมีส์วนร์วม

พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน ของประชาชนและชุมชน

ร์อยละ 60

2 รณรงค์ป์องกันป์ญหาการทุจริต เพ่ือป์องกันและปลูกจิต ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 60 ของคน ป์ญหาการทุจริตคอรัปช่ัน กองยุทธศาสตร์

คอรัปช่ัน ส านึกในการทุจริตคอรัปช่ัน ด าเนินการต์างๆ ท่ีเข์าร์วมโครงการ ในการท างานลดน์อยลง และงบประมาณ

ในการท างาน ร์วมกันป์องกันป์ญหา

3 ค์าใช์จ์ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป์นค์าใช์จ์ายในการเลือก ส์งเสริมการ -            -           400,000     400,000     400,000     การเลือกต้ังเป์นไปด์วย ผลการเลือกต้ังเป์นเอกฉันท์ ส านักปลัด

ต้ังของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด าเนินการต์างๆ ความเรียบร์อย เทศบาล

4 จัดงานพระราชพิธี,งานรัฐพิธีต์างๆ เพ่ือเป์นค์าใช์จ์ายในการจัด ส์งเสริมการ -            200,000     200,000     200,000     200,000     การจัดงานเป์นไปด์วยความ การจัดงานเป์นไปด์วยความกองการศึกษา

ท่ีได์รับมอบหมายหรือมีส์วนเก่ียวข์องงานพระราชพิธี,งานรัฐพิธีต์างๆ ด าเนินการต์างๆ เรียบร์อยตามวัตถุประสงค์ เรียบร์อยตามวัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

วัตถุประสงค์
(KPI)

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ์านมา

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.4 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 รับเสด็จฯ เพ่ือเป์นค์าใช์จ์ายในการด าเนิน ส์งเสริมการ 50,000       50,000      50,000       50,000       50,000      การด าเนินงานตามโครงการ การจัดกิจกรรมเป์นไปด์วย กองการศึกษา

การตามโครงการรับเสด็จฯ ด าเนินการต์างๆ เป์นไปด์วยความเรียบร์อย ความเรียบร์อยและ

และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข์อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ สมพระเกียรติ

รวม 5 โครงการ รวม 90,000    290,000  690,000   690,000   690,000  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ์านมา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.6 แผนงานเสริมสร์างความร์ูรักสามัคคี และเสริมสร์างความม่ันคงของชาติ

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เพ่ือให์ประชาชนได์รับ ส์งเสริมการ 10,000       10,000      10,000       10,000       10,000      ร์อยละ 60 ของ ประชาชนได์รับทราบ ส านักปลัด

ร์วมฟ์งการประชุมสภา ทราบเก่ียวกับการประชุม ด าเนินการต์างๆ ประชาชนได์รับ ข์อมูลข์าวสารจากการ เทศบาล

สภา ทราบข์อมูลจาก ประชุมสภาเทศบาล

การประชุมสภา

2 เทศบาลพบประชาชน เพ่ือสร์างความเข์าใจ ส์งเสริมการ 30,000       30,000      30,000       30,000       30,000      ร์อยละ 80 ของ ประชาชนเข์าใจระบบ ส านักปลัด

อันดีระหว์างเทศบาลและ ด าเนินการต์างๆ ประชาชนมีความ การท างานของเทศบาล เทศบาล

ประชาชน พึงพอใจในการให์ เพ่ิมมากข้ึน

บริการของเทศบาล

3 ฝ์กอบรมให์ความร์ูเก่ียวกับการ เพ่ือให์ประชาชนมีความร์ู ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ร์อยละ 80 ของ ผ์ูเข์าร์วมโครงการ ส านักปลัด

เลือกต้ังและประชาธิปไตย ความเข์าใจเก่ียวกับการ ด าเนินการต์างๆ ผ์ูเข์าร์วมโครงการ มีความร์ูเพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

เลือกต้ังและประชาธิปไตย ได์รับความร์ูเพ่ิมข้ึน
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.6 แผนงานเสริมสร์างความร์ูรักสามัคคี และเสริมสร์างความม่ันคงของชาติ

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ประชาคมเมืองในการจัดท าแผน เพ่ือส์งเสริมการมีส์วนร์วม ส์งเสริมการ 20,000       20,000      20,000       20,000       20,000      ประชาชนได์เข์ามา การจัดท าแผนพัฒนา กองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ของประชาชนในการจัด ด าเนินการต์างๆ มีส์วนร์วมในการจัด ประชาชนมีส์วนร์วมและ และงบประมาณ

สามป์และอ่ืนๆ ท าแผนพัฒนาของเทศบาล ท าแผนพัฒนาเพ่ิม ให์ความส าคัญมากย่ิงข้ึน

รวม 4 โครงการ รวม 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ์านมา

จะได์รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค์า การลงทุนและการท์องเท่ียว

2.1 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป์ญญาท์องถ่ิน ส์ูเศรษฐกิจสร์างสรรค์

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

1 เงินอุดหนุนเอกชน เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี อนุรักษ์ 50,000   50,000     50,000   50,000   50,000   ประชาชนเข์าร์วม ประชาชนร์วมกันสืบทอด กองการศึกษา

โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟท์องถ่ินให์คงอย์ูสืบไป ประเพณี กิจกรรมร์อยละ 80ประเพณีท์องถ่ินให์คงอย์ู และ

ท์องถ่ินให์ มีความพึงพอใจ สืบไป กรรมการชุมชน

คงอย์ูสืบไป ในเขตเทศบาล

2 เงินอุดหนุนเอกชน เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี อนุรักษ์ประเพณี 25,000   25,000     25,000   25,000   25,000   ประชาชนเข์าร์วม ประชาชนร์วมกันสืบทอด กองการศึกษา

โครงการประเพณีแห์เทียน ท์องถ่ินให์คงอย์ูสืบไป ให์คงอย์ูสืบไป กิจกรรมร์อยละ 80ประเพณีท์องถ่ินให์คงอย์ู และ

พรรษา มีความพึงพอใจ สืบไป กรรมการชุมชน

รวม 75,000  75,000    75,000  75,000  75,000  ในเขตเทศบาล
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งบประมาณและท่ีผ์านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ิน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.2 แผนงานพัฒนาจัดระบบการศึกษาให์ท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

1 เงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือให์เด็กนักเรียนได์ เด็กนักเรียน 231,000 231,000   231,000 231,000 231,000 ร์อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนได์รับประทาน กองการศึกษา

สนับสนุนอาหารกลางวัน รับประทานอาหาร ได์รับประทาน เด็กนักเรียนได์ อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย และ

กลางวันอย์างเพียงพอ อาหาร รับประทานอาหารอย์างเพียงพอ โรงเรียนวาริชภูมิ

กลางวัน อย์างเพียงพอ พิทยาคาร

อย์างเพียงพอ

รวม ##### 231,000  ##### ##### #####

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI) จะได์รับ

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ิน
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร์างศักยภาพในการแข์งขัน

3.3 แผนงานพัฒนาส์งเสริมและสนับสนุนการให์บริการสุขภาพอย์างท่ัวถึง

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

1 เงินอุดหนุนเอกชน เพ่ือให์การด าเนินของ การด าเนิน 105,000 105,000   105,000 105,000 105,000 ร์อยละ 80 ของ อาสาสมัครสาธารณสุข กอง

ค์าใช์จ์ายในการด าเนินงานอสม.มีประสิทธิภาพ งานของ อสม. อสม.สามารถ มีผลการด าเนินงานมี สาธารณสุข

ของอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน มีประสิทธิภาพ ด าเนินงานได์อย์างประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ

ในชุมชน มากข้ึน มีประสิทธิภาพ ส่ิงแวดล์อม

งบประมาณและท่ีผ์านมา

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(KPI) จะได์รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ิน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



เพ่ิมมากข้ึน และ

อาสาสมัคร

สาธารณสุข

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.ยุทธศาสตร์ร์การบริหารกิจการบ์านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

5.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร์างพ้ืนฐาน

เป์าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว์า หน์วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570

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

1 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป์น เพ่ือให์ประชาชนได์ ประชาชนได์ 300,000 300,000   300,000 300,000 300,000 ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับบริการ กองช์าง

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ์านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท์องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส์วนท์องถ่ิน

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(KPI) จะได์รับ



สาธารณประโยชน์ รับบริการระบบ รับบริการท่ีดี ประชาชนมีไฟฟ์า ระบสาธารณูปโภคอย์าง และการไฟฟ์า

(ขยายเขตไฟฟ์า) สาธารณูปโภคท่ี ในทุกด์าน ใช์ภายในครัวเรือน ครอบคลุมและท่ัวถึงใน ส์วนภูมิภาค

ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ทุกพ้ืนท่ี

2 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป์น เพ่ือให์ประชาชนได์ ประชาชนได์ 300,000 300,000   300,000 300,000 300,000 ร์อยละ 80 ของ ประชาชนได์รับบริการ กองช์าง

สาธารณประโยชน์ รับบริการระบบ รับบริการท่ีดี ประชาชนมีประปาระบสาธารณูปโภคอย์าง และการประปา

(ขยายเขตประปา) สาธารณูปโภคท่ี ในทุกด์าน ใช์ภายในครัวเรือน ครอบคลุมและท่ัวถึงใน ส์วนภูมิภาค

ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ทุกพ้ืนท่ี

รวม ##### 600,000  ##### ##### #####

152แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 5,500.00      5,500.00     5,500.00    5,500.00    5,500.00      ทุกหน้วยงาน

(โต้ะท างานระดับ 3-6) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

2 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00      7,900.00     7,900.00    7,900.00    7,900.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้เหล็กขนาด 4 ล้ินชัก) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

3 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 5,500.00      5,500.00     5,500.00    5,500.00    5,500.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้เหล็กขนาด 2 บาน) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

4 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00    12,000.00    12,000.00  12,000.00  12,000.00    ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองพิมพ้ชนิดเลเซอร้ คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

หรือแบบฉีดหมึก) ต าบลวาริชภูมิ

รวม 30,900.00    30,900.00   30,900.00  30,900.00  30,900.00   
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รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
(ผลผลิตของครุภัณฑ้)

งบประมาณและท่ีผ้านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 22,000.00    22,000.00    22,000.00  22,000.00  22,000.00    ทุกหน้วยงาน

(กล้องถ้ายภาพดิจิตอล) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

6 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,700.00      7,700.00     7,700.00    7,700.00    7,700.00      ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองพิมพ้ คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

Multifunction) ต าบลวาริชภูมิ

7 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 19,000.00    19,000.00    19,000.00  19,000.00  19,000.00    ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองตัดหญ้า งานของเทศบาล

แบบข้อแข็ง)

8 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00      5,000.00     5,000.00    5,000.00    5,000.00      ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองอ้านบัตร งานของเทศบาล

เอนกประสงค้)

รวม 53,700.00    53,700.00   53,700.00  53,700.00  53,700.00   

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



154

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00    15,000.00    15,000.00  15,000.00  15,000.00    ส านักปลัด

(ตู้เซิฟเวอร้ งานของเทศบาล เทศบาล

กล้องวงจรป้ด) ต าบลวาริชภูมิ

10 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 15,600.00    15,600.00    15,600.00  15,600.00  15,600.00    ส านักปลัด

(กล้องวงจรป้ด) งานของเทศบาล เทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

11 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,000.00      7,000.00     7,000.00    7,000.00    7,000.00      ทุกหน้วยงาน

(เก้าอ้ีผู้บริหาร) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

12 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 13,500.00    13,500.00    13,500.00  13,500.00  13,500.00    ส านักปลัด

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ้านมา



(เคร่ือง NVR) งานของเทศบาล เทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

รวม 51,100.00    51,100.00   51,100.00  51,100.00  51,100.00   

155

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00      5,000.00     5,000.00    5,000.00    5,000.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้เก็บเอกสาร งานของเทศบาล

ขนาด 20 ช้อง) ต าบลวาริชภูมิ

14 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 12,900.00    12,900.00    12,900.00  12,900.00  12,900.00    ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองส ารองไฟ) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

15 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 10,000.00    10,000.00    10,000.00  10,000.00  10,000.00    ทุกหน้วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



(เคร่ืองพิมพ้เอกสาร) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

16 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ไฟฟ้า เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 18,000.00    18,000.00    18,000.00  18,000.00  18,000.00    ส านักปลัด

(ไมโครโฟน) และวิทยุ งานของเทศบาล เทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

รวม 45,900.00    45,900.00   45,900.00  45,900.00  45,900.00   

156

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 การรักษาความ ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 9,000.00      9,000.00     9,000.00    9,000.00    9,000.00      ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล

(ชุดดับเพลิง) ต าบลวาริชภูมิ

18 การรักษาความ ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 16,500.00    16,500.00    16,500.00  16,500.00  16,500.00    ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล

(สายดูดน้ าดับเพลิง) ต าบลวาริชภูมิ

19 การรักษาความ ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 95,000.00    95,000.00    95,000.00  95,000.00  95,000.00    ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล

(สายส้งน้ าดับเพลิง) ต าบลวาริชภูมิ

20 การรักษาความ ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 50,000.00    50,000.00    50,000.00  50,000.00  50,000.00    ส านักปลัด

สงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง งานของเทศบาล เทศบาล

(หัวฉีดน้ าด้ามป้น) ต าบลวาริชภูมิ

รวม 170,500.00     170,500.00    170,500.00  170,500.00  170,500.00    

157

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ไฟฟ้า เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 90,000.00    90,000.00    90,000.00  90,000.00  90,000.00    กองยุทธศาสตร้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



(ระบบกระจายข้าว) และวิทยุ งานของเทศบาล และงบประมาณ

ต าบลวาริชภูมิ

22 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 90,000.00    90,000.00    90,000.00  90,000.00  90,000.00    กองยุทธศาสตร้

(เคร่ืองถ้ายเอกสาร) งานของเทศบาล และงบประมาณ

ต าบลวาริชภูมิ

23 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 11,000.00    11,000.00    11,000.00  11,000.00  11,000.00    ทุกหน้วยงาน

(ตู้เก็บเอกสาร งานของเทศบาล

ขนาด 2 บาน) ต าบลวาริชภูมิ

24 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00      7,900.00     7,900.00    7,900.00    7,900.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้เหล็กขนาด 4 ล้ินชัก) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

รวม 198,900.00     198,900.00    198,900.00  198,900.00  198,900.00    

158

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา



2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00      5,000.00     5,000.00    5,000.00    5,000.00      ทุกหน้วยงาน

(โต้ะท างาน งานของเทศบาล

ระดับ 3-6) ต าบลวาริชภูมิ

26 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 18,000.00    18,000.00    18,000.00  18,000.00  18,000.00    กองคลัง

(เคร่ืองโทรสาร) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

27 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 22,000.00    22,000.00    22,000.00  22,000.00  22,000.00    ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองคอมพิวเตอร้) คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

28 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00      7,900.00     7,900.00    7,900.00    7,900.00      ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองพิมพ้ คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

Multifunction) ต าบลวาริชภูมิ

รวม 52,900.00    52,900.00   52,900.00  52,900.00  52,900.00   

159

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ้



เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 4,300.00      4,300.00     4,300.00    4,300.00    4,300.00      ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองพิมพ้ คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

Multifunction) ต าบลวาริชภูมิ

30 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 40,200.00    40,200.00    40,200.00  40,200.00  40,200.00    ทุกหน้วยงาน

(เคร่ืองปรับอากาศ งานของเทศบาล

แบบแยกส้วน) ต าบลวาริชภูมิ

31 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,000.00      7,000.00     7,000.00    7,000.00    7,000.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้เก็บเอกสาร งานของเทศบาล

ขนาด 20 ช้อง) ต าบลวาริชภูมิ

32 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 5,000.00      5,000.00     5,000.00    5,000.00    5,000.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้บานเล่ือนกระจก) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

รวม 56,500.00    56,500.00   56,500.00  56,500.00  56,500.00   

160แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 บริหารงานท่ัวไป ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 8,000.00      8,000.00     8,000.00    8,000.00    8,000.00      ทุกหน้วยงาน

(ตู้ล้อคเกอร้ 18 ช้อง) งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

34 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 60,000.00    60,000.00    60,000.00  60,000.00  60,000.00    กองการศึกษา

(ผ้าใบคลุมเต้นท้) งานบ้านงานครัว งานของเทศบาล

35 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 9,000.00      9,000.00     9,000.00    9,000.00    9,000.00      กองการศึกษา

(กล้องดิจิตอล) โฆษณาและ งานของเทศบาล

เผยแพร้ ต าบลวาริชภูมิ

36 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 16,000.00    16,000.00    16,000.00  16,000.00  16,000.00    กองการศึกษา

(เคร่ืองคอมพิวเตอร้) คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

37 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00    12,000.00    12,000.00  12,000.00  12,000.00    กองการศึกษา

(เคร่ืองพิมพ้เลเซอร้ คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล ร.ร เทศบาล

ชนิด LED สี) ต าบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ

รวม 105,000.00     105,000.00    105,000.00  105,000.00  105,000.00    

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



161

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 7,900.00      7,900.00     7,900.00    7,900.00    7,900.00      กองการศึกษา

(เคร่ืองพิมพ้เลเซอร้ คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

ชนิด LED ขาวด า) ต าบลวาริชภูมิ

39 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 19,000.00    19,000.00    19,000.00  19,000.00  19,000.00    กองการศึกษา

(เคร่ืองตัดหญ้า) งานบ้านงานครัว งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

40 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 4,000.00      4,000.00     4,000.00    4,000.00    4,000.00      กองการศึกษา

(พัดลมเพดาน) คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

41 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 40,000.00    40,000.00    40,000.00  40,000.00  40,000.00    กองการศึกษา

(เก้าอ้ีนักเรียน) คอมพิวเตอร้ งานของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



42 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 6,000.00      6,000.00     6,000.00    6,000.00    6,000.00      โรงเรียนเทศบาล

(โต้ะท างานพร้อมเก้าอ้ี) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

รวม 76,900.00    76,900.00   76,900.00  76,900.00  76,900.00   
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 30,000.00    30,000.00    30,000.00  30,000.00  30,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(ชุดรับแขก) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

44 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 8,500.00      8,500.00     8,500.00    8,500.00    8,500.00      โรงเรียนเทศบาล

(โต้ะหมู้บูชา) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

45 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 33,000.00    33,000.00    33,000.00  33,000.00  33,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองมัลติมีเดีย งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

โปรเจคเตอร้) เทศบาลวาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



46 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00    15,000.00    15,000.00  15,000.00  15,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(โพเดียม) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

47 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 135,000.00      135,000.00     135,000.00   135,000.00   135,000.00     โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

รวม 221,500.00     221,500.00    221,500.00  221,500.00  221,500.00    

163

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 14,000.00    14,000.00    14,000.00  14,000.00  14,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองกรองน้ า) งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

49 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00    15,000.00    15,000.00  15,000.00  15,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองท าน้ าเย็น) งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



50 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 27,500.00    27,500.00    27,500.00  27,500.00  27,500.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองก าเนิด งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

ไฟฟ้าขนาด 3 วัตต้) เทศบาลวาริชภูมิ

51 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 18,000.00    18,000.00    18,000.00  18,000.00  18,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองโทรสาร) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

52 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 19,600.00    19,600.00    19,600.00  19,600.00  19,600.00    โรงเรียนเทศบาล

(ถังน้ าไฟเบอร้กลาส งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) รวม 94,100.00    94,100.00   94,100.00  94,100.00  94,100.00   

164

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 100,000.00      100,000.00     100,000.00   100,000.00   100,000.00     โรงเรียนเทศบาล

(เวทีส าเร็จรูป) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



54 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 22,000.00    22,000.00    22,000.00  22,000.00  22,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองคอมพิวเตอร้) คอมพิวเตอร้ งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

55 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 4,300.00      4,300.00     4,300.00    4,300.00    4,300.00      โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองพิมพ้เอกสาร) คอมพิวเตอร้ งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

56 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 27,000.00    27,000.00    27,000.00  27,000.00  27,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(โทรทัศน้ LED TV) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

57 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 13,000.00    13,000.00    13,000.00  13,000.00  13,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองดูดฝุ้น) งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

รวม 166,300.00     166,300.00    166,300.00  166,300.00  166,300.00    

165

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



58 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 20,000.00    20,000.00    20,000.00  20,000.00  20,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(เก้าอ้ีประชุม) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

59 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00    12,000.00    12,000.00  12,000.00  12,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(พัดลมแบบต้ังพ้ืน) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

60 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 15,000.00    15,000.00    15,000.00  15,000.00  15,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(ป้้มน้ า) งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

61 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 150,240.00      150,240.00     150,240.00   150,240.00   150,240.00     โรงเรียนเทศบาล

(ค้าผ้าม้านพร้อม งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

ติดต้ัง) เทศบาลวาริชภูมิ

62 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 200,000.00      200,000.00     200,000.00   200,000.00   200,000.00     โรงเรียนเทศบาล

(เคร่ืองปรับอากาศ) งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

รวม 397,240.00     397,240.00    397,240.00  397,240.00  397,240.00    

166

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 50,000.00    50,000.00    50,000.00  50,000.00  50,000.00    โรงเรียนเทศบาล

(ค้าผ้าม้าน) งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน วาริชภูมิ

เทศบาลวาริชภูมิ

64 การพาณิชย้ ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 14,000.00    14,000.00    14,000.00  14,000.00  14,000.00    กองสาธารณสุข

(ถังน้ าแบบ งานของเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

พลาสติก) ต าบลวาริชภูมิ

65 เคหะและชุมชน ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 12,000.00    12,000.00    12,000.00  12,000.00  12,000.00    กองช้าง

(ป้้มน้ าบาดาล) งานบ้านงานครัว งานของเทศบาล

67 การพาณิชย้ ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 150,000.00   150,000.00  150,000.00 150,000.00 150,000.00  กองสาธารณสุข

(เคร่ืองซ้อตท าสลบสุกร อ่ืน งานของเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ด้วยไฟฟ้า) งานโรงฆ้าสัตว้

68 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการงาน 25,000.00    25,000.00    25,000.00  25,000.00  25,000.00    กองการศึกษา

(เคร่ืองคอมพิวเตอร้) คอมพิวเตอร้ ร.ร.เทศบาลวาริชภูมิ

พร้อมอุปกรณ้ รวม 251,000.00  251,000.00 ####### ####### 251,000.00 

167

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก



เป้าหมาย หน้วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 85,000.00    85,000.00    85,000.00  85,000.00  85,000.00    กองการศึกษา

(ซ้ือโต้ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี) งานบ้านงานครัว งานของโรงเรียน

เทศบาลวาริชภูมิ

70 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 100,000.00   100,000.00  100,000.00 100,000.00 100,000.00  กองการศึกษา

(เคร่ืองปรับอากาศแอร้ คอมพิวเตอร้ งานของโรงเรียน

ติดต้ังผนัง) เทศบาลวาริชภูมิ

71 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 50,000.00    50,000.00    50,000.00  50,000.00  50,000.00    กองการศึกษา

(จัดซ้ือเคร่ืองถ้ายเอกสาร) งานของโรงเรียน

เทศบาลวาริชภูมิ

72 การศึกษา ค้าครุภัณฑ้ ครุภัณฑ้ส านักงาน เพ่ือไว้ใช้ในกิจการ 8,000.00      8,000.00     8,000.00    8,000.00    8,000.00      กองการศึกษา

(ซ้ือตู้เอกสารบานพับ) งานกองการศึกษา

รวม 243,000.00  243,000.00 ####### ####### 243,000.00 

รวมท้ังส้ิน 2,215,440.00  2,215,440.00 ######## ######## 2,215,440.00  

168แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผ้านมา

(ผลผลิตของครุภัณฑ้) รับผิดชอบหลัก
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหา รส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  
ธันวาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา (2)  



 
 

 
 

ประเพณี และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพฒันาท้องถิน่หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
 

172 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  



 
 

 
 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Stranght (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)   
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(10)  

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน (5)  



 
 

 
 

ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      



 
 

 
 

(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน  นับแต่วันที่ ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก าร วิ เค ร าะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จั ดท ำโครงการพัฒ นาท้อ งถิ่ น โดย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ

10  



 
 

 
 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

 
 
 
 
  

  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่ าไร  กลุ่ม เป้ าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ (5)   
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
 
 
 
  

  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)   

5.11 มีการกำหนด มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         (5)   
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ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการ
พรรณนา ดังนี้ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
ตามที่เทศบาลตำบลหนองลาด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ



 
 

 
 

จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 (5)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

1. แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  
น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   
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 (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การ
ทำลาย  การรักษา   

 (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการ
ก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ 
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สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่
ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมี



 
 

 
 

หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำ
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็
ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข เป็นต้น   
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