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วิสัยทัศน เทศบาลตําบลปลาโหล

 “สาธารณปูโภคด ี  สาธารณปูการสะดวก  ชมุชนเขมแขง็  แหลงทองเทีย่วเชงิอนรุกัษรกัษวฒันธรรม

ประเพณี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   ขจัดสิ้นยาเสพติด”

ยุทธศาสตร เทศบาลตําบลปลาโหล

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. ยุุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

 5. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบาเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปลาโหล

 1.  ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได  มีความเขมแข็งของชุมชน  สามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 2. การคมนาคมในหมูบานระดับตําบลใชการไดสะดวกตลอดฤดูกาล  มีการบริการการสื่อสารครบทุก

หมูบาน  และไฟฟามีใชทุกครัวเรือน

 3. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพยสิน  ปลอดจากยาเสพติด   ใหบริการดานการศึกษาทุก

ระบบเพื่อพัฒนาคน   สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น

 4. พัฒนาองคกรชุมชนสูการสรางเครือขายองคกร  สงเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยทุกระดับ

 5. อนุรักษทรัพยากรของชุมชน   พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ปรับปรุงสภาพแวดลอมของ

ครัวเรือนและชุมชน   สรางแหลงพักผอนและฟนฟูสุขภาพภายในชุมชน

 6. มีนําอุปโภค บริโภคอยางพอเพียง   มีแหลงนําเพื่อการเกษตรใชทําการเกษตรตลอดฤดูกาล

จุดมุงหมายการพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปลาโหล

 1. โครงสรางพื้นฐานครอบคลุม  ไดมาตรฐาน  และสิ่งแวดลอมยั่งยืน

 2. ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 3.  ประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น  มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น

 4. ประชาชนมีรายไดจากการใชเกษตรอินทรียหรือเศรษฐกิจพอเพียง

 5.  องคกรชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562
เทศบาลตําบลปลาโหล 37

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน บานโคกศาลา หมูที่ 8 ตําบลปลาโหล  
 สถานที่ บานโคกศาลา  หมูที่  8  ตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 196,000.00 
บาท ใชงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2562 ระยะเวลาเริ่มงาน
วันที่ 16 มกราคม 2562  แลวเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 368.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมวางทอ  คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร จํานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท1-01  

โครงการกอสรางถนน  คสล. ภายในหมูบาน บานดงเชียงเครือ หมูที่ 9 ตําบลปลาโหล 
 สถานที่ บานดงเชียงเครือ หมูที่ 9 ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 244,000 บาท
ระยะเวลาเริ่มงาน 17 มกราคม 2562 แลวเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 รายละเอียดโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 468.00 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ  1 ปาย ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท1-01
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โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน บานโคกศาลา หมูที่ 8 ตําบลปลาโหล  
 สถานที่ บานโคกศาลา  หมูที่  8  ตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 196,000.00 
บาท ใชงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2562 ระยะเวลาเริ่มงาน
วันที่ 16 มกราคม 2562  แลวเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 368.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมวางทอ  คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร จํานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท1-01  

โครงการกอสรางถนน  คสล. ภายในหมูบาน บานดงเชียงเครือ หมูที่ 9 ตําบลปลาโหล 
 สถานที่ บานดงเชียงเครือ หมูที่ 9 ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 244,000 บาท
ระยะเวลาเริ่มงาน 17 มกราคม 2562 แลวเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 รายละเอียดโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 468.00 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ  1 ปาย ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท1-01
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โทรศัพท 0-4216-5214 โทรสาร 0-4216-5214 

e-mail : tambolplalo@hotmail.com เว็บไซต www.plalo.go.th  
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