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คำนำ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ให้แก้ไขคาว่า “แผนพัฒนาสาม
ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ภารกิ จ ถ่ ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เน้นดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อ
ประชาชนโดยตรง กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ซึ่ งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องคานึงถึงสถานะการคลังและความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ประกอบการพิจารณาด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว เทศบาลตาบล
วานรนิวาส ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงบประมาณ คณะ
ผู้ จั ดท าหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า แผนพัฒ นาท้ องถิ่น สี่ ปี ฉบั บนี้ จะก่อให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดต่อ ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้ได้รับ บริการสาธารณะอื่นๆ จากเทศบาลตาบลวานรนิวาส ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือจนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสาเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส
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************************************

สำรบัญ
หน้ำ
บทนำ
- ความหมายของการวางแผน
- ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ความสาคัญของการวางแผน
- ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ประโยชน์ของการวางแผน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนที่ ๑ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
- ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสร้างพื้นฐาน
- จานวนครัวเรือนและประชากร
- ศาสนา
- กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
- วัฒนธรรม
- เศรษฐกิจ
- สถานศึกษา
- สาธารณสุข
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- แหล่งน้า
- ขยะ
- โครงสร้างพืน้ ฐานส่วนราชการ
ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
- สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
- การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
- การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ ๓ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค
- ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
- วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล
- การบริหารจัดการกระบวนการติดตามและประเมินผล
- กระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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บทนำ
ควำมหมำยของกำรวำงแผน
การวางแผนเป็ น การพิ จ ารณาและก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ป รารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go)
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กาหนด
แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา ฉะนั้นจึงกล่ าวได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ
(Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุ สิ่งที่
ปรารถนา
ควำมหมำยของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ปี หมายถึง แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ กาหนดวิสัย ทัศน์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกั บแผนพัฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทา
ขึ้น ส าหรั บ ปี งบประมาณแต่ ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่ องและเป็ น แผนก้าวหน้ า และให้ ห มายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี คือ
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒ นาที่ ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนินการเป็นช่วงระยะเวลาสามปี
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปขี องเทศบำล
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของเทศบาลที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของท้องถิ่น โดยเป็นแผนที่แสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีโดยต้องมีการทบทวนและจัดทาทุก
ปี ซึ่งการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทางบประมาณประจาปีอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน

ควำมสำคัญของกำรวำงแผน (Significance of Planning)
๑. เป็น การลดความไม่แน่น อนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพราะการ
วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่
อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ดังนั้นองค์การจึงจาเป็นต้องเตรียมตัว และเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อันได้แก่สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เป็นต้น

๒
๒. ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร์จึงทาให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ
(System approach) เข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน
๓. ทาให้การดาเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงานที่
ต้องกระทาเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดาเนินการเป็นไปด้วยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต
๔. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเพราะการวางแผนทาให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์การที่ชัดเจนและยังเป็นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งขึ้น เป็นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน
๕. ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทาโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ งานวิจัยต่าง ๆ มาเป็นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสม
กับสภาพองค์การที่ดาเนินอยู่
กล่ าวโดยสรุ ป ว่า ไม่ มีองค์ การใดที่ป ระสบความส าเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดั งนั้น การ
วางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสาคัญของกระบวนการจัดการที่ดี
ขั้นตอนในกำรจัดทำแผน
การดาเนิ นงานใด ๆ ก็ ตามควรจะมี ล าดับขั้น และขั้ นตอนทั้ งนี้ เพื่ อให้ งานนั้ นมี ประสิ ทธิภาพ การ
วางแผนก็เช่น กัน จ าเป็ น ต้องท าต่อเนื่ องเป็ นกระบวนการ ล าดับ ขั้นในการวางแผนประกอบด้ว ยขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
๑. การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ (Setting Objectives) เป็ น งานอัน ดับ แรกที่ นั กวางแผนด าเนิน การ
ทั้งนี้เพื่อให้รู้ทิศทางที่ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เพราะการวางแผนเป็นเรื่องของอนาคตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และ
เป็ น พื้ น ฐานที่จ ะเป็ น แนวทางในการดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในองค์การ สิ่ งส าคัญ ที่จะต้องตระหนั กในการ
วางแผนคือ แผนที่วางไว้จะต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในองค์การเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการประสานงานกัน
๒. พัฒนาข้อตกลงที่เป็นตัวกาหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning Premises)
ผู้วางแผนจะต้องกาหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที่จะเป็นขอบเขตในการวางแผน เพื่อสามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ต่ าง ๆ ในอนาคตได้ ถู ก ต้ อ งใกล้ เคี ย ง การก าหนดข้ อตกลงเบื้ อ งต้ น จะน ามาเป็ น พื้ น ฐานในการวางแผน
ขอบเขตและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อมูลและปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความรู้สึกของประชาชน นอกจาก
ปัจจัยภายนอกแล้ว การวางแผนจะต้องตระหนักถึงข้ อมูลและปัจจัยภายในองค์การด้วย จึงจะทาให้ข้อตกลง
ที่กาหนดขึ้นมาจากข้อมูลรอบด้านอันเป็นผลทาให้ข้อมูลที่นามาใช้เป็นกรอบการวางแผนมีความเชื่อถือได้มาก
ขึ้น
๓. พิจารณาข้อจากัดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all Possible Limitations
on Planning) ข้อจากัดต่าง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทางานใด ๆ ฉะนั้นถ้าผู้วางแผนได้มีการพิจารณาและ
คานึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสามารถขจัดข้อจากัดต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง สิ่งที่ควรนามาพิจารณาคาดการณ์ในการ
วางแผน ได้แก่ ขอบเขต อานาจหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรต่าง ๆ ในองค์การ
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีน้าหนักสาคัญในการกาหนดแผนงานที่จะดาเนินการต่อไป
๔. พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนผู้วางแผนควรได้แสวงหาทางเลือก
ต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางในการดาเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดาเนินการตามแผนหนึ่ง ๆ ไม่ใช่มี
แนวทางปฏิบัติแนวเดียวที่จะบรรลุความสาคัญของแผนนั้น แต่อาจมีแนวปฏิบัติหลาย ๆ แนวที่สามารถไปถึง
วัตถุประสงค์ของแผนนั้นได้เช่นกัน ฉะนั้นผู้วางแผนจาเป็น

๓
๔.๑ ต้องคิดถึงแนวทางหลาย ๆ แนวทางมากาหนดกิจกรรมในการวางแผนซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นการพัฒนาความคิดของผู้วางแผนให้มีความหลากหลายตามข้อมูลต่าง ๆ
๔.๒ ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกทีต่ ้องการ
หลังจากได้มีการพัฒ นาทางเลือกต่างๆแล้ว ผู้วางแผนจาเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของทางเลือกแต่ล ะ
ทางเลือกจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่ทางเลือกเหล่านี้จะทาให้องค์การดาเนินไปได้ แล้วจึงตัดสินใจเลือก
ทางที่ เลื อ กเป็ น ไปได้ สู งสุ ด (the most feasible alternatives) สิ่ งที่ เป็ น ข้ อ คิ ด ส าหรั บ ผู้ ว างแผนในการ
ประเมินทางเลือกนั้นก็คือไม่มีวิธีใดที่ให้ผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผู้วางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสอง
แนวทางหรือมากกว่า และนาทางเลือกที่เลือกแล้วมาหลอมรวมกันเพื่อเป็นแผนที่เป็นไปได้มากที่สุด (the
most feasible plan) ในการปฏิบัติ
๕. เปลี่ ย นแปลงแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Converting Plans into Actions) ผู้ ว างแผนต้ อ งท าการ
เปลี่ ย นแปลงแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง จะออกมาในรู ป การก าหนดนโยบาย (policies) ตารางการท างาน
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ ย นแปลงในลั กษณะที่ก ล่ าวนี้ ช่ว ยเป็น แนวทางในการ
ดาเนินการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น
ประโยชน์ของกำรวำงแผน (Advantages of Planning)
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
๑.บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้
องค์ ก ารบรรลุ จุ ด มุ่ งหมายที่ ก าหนดให้ การก าหนดจุ ด มุ่ งหมายจึ งเป็ น งานขั้ น แรกของการวางแผนถ้ า
จุดมุ่งหมายที่กาหนดมี ความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การดาเนินการตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
๒.ประหยัด ( Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา
เพื่ อคิด วิธีก ารให้ อ งค์ก ารบรรลุ ถึงประสิ ท ธิภ าพ เป็ นการให้ งานในฝ่ ายต่ าง ๆ มีก ารประสานงานกั น ได้ ดี
กิจ กรรมที่ ด าเนิ น การมี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ยในงานด้ านต่ าง ๆ ที่ ท า
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการ
ประหยัดแก่องค์การ
๓. ลดความไม่ แ น่ น อน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่ ว ยลดความไม่ แ น่ น อนใน
อนาคตลง เพราะการวางแผนเป็ น งานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต การวางแผนที่มี
ประสิ ทธิภ าพ เป็ น ผลงานมาจากการวิเคราะห์ พื้ นฐานของข้อเท็จจริงที่ ปรากฏขึ้น แล้ ว ท าการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การ
ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคู่กัน
อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกาหนดจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
๕. ส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ
วางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่ งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทางานด้ าน
การวางแผนทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการ
สร้างทัศนคติ การมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วม
แรงร่วมใจในการทางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้

๔
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึ กและพัฒ นา
แรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
๗. พัฒนาการแข่งขัน (Competitive Strenght) ระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้องค์การมี
การแข่งขัน กัน มากกว่าองค์การที่ ไม่มี การวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิ ทธิภ าพ ทั้ งนี้ เพราะการ
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธี การทางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘. ท าให้ เกิ ดการประสานงานที่ ดี (Better Coordination) การวางแผนได้ สร้ างความมั่ นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บั ญญัติให้ เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตาบล และการปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูป แบบพิเศษ มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอานาจหน้าที่ในการ
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กาหนดอีก
ด้วย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ทีก่ ฎหมายกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดาเนินการตามแผน
ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอานาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการกากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย
องค์กรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙ กาหนดให้องค์กรในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย ๒ คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก
๑.๑ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
๑.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ กลุ่ ม จั งหวั ดและจังหวัด โดยให้ เน้ น ด าเนิ น การใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด
๑.๔ กรอบนโยบายและทิ ศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
๑.๖ แผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงสถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

๕
๒. ร่วมจัดทาแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญ หาเกี่ยวกับการจัดทาร่าง
แผนพัฒนา ในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาลและเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่
ดาเนินการเองมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามอานาจหน้าที่
๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดาเนินงาน
๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ (๑) และ (๓)
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๗. ในกรณี องค์การบริห ารส่วนตาบล ให้ คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลมีห น้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้ านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
จัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรม เพื่อประกอบการในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด จัดทาร่างแผนการดาเนินการ และจัดทาร่าง
ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ (๒)
.......................................................

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสร้างพื้นฐาน
๑) สำนักงำนเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ตั้งอยู่ที่บ้ำนเลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลวำนรนิวำส
อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร มีขนำดพื้นที่ ๒.๙๔ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑,๘๓๗.๕ ไร่ ห่ำงจำก
ตัวจังหวัดสกลนครประมำณ ๘๓ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้ำนจำนวน ๗ หมู่บ้ำน (๑๔ ชุมชน) ดังนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้ำนวำนรนิวำส (ชุมชนวัดไตรภูมิ/ชุมชนคลองเตย)
๒. หมู่ที่ ๒ บ้ำนสร้ำงเม็ก (ชุมชนสร้ำงเม็ก/สะพำนทอง)
๓. หมู่ที่ ๓ บ้ำนหลักเมือง (ชุมชนหลักเมือง/บ.ข.ส.)
๔. หมู่ที่ ๔ บ้ำนวำนรนิวำส (ชุมชนวัดเสบุญเรือง/ชุมชนตลำดสด/ชุมชนสนำมม้ำ/
ชุมชนสนำมบิน)
๕. หมู่ที่ ๕ บ้ำนป่ำติ้ว (ชุมชนป่ำติ้วพัฒนำ/ชุมชนศูนย์รำชกำร)
๖. หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนแหลมทอง (ชุมชนแหลมทอง)
๗. หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนแหลมทองพัฒนำ (ชุมชนแหลมทองพัฒนำ)
๒) คณะกรรมกำรชุมชน จำนวน ๑๒๖ คน
๓) กำรคมนำคม/จรำจร
๑. ถนนคอนกรีต จำนวน ๑๓ สำย
๒. ทำงเท้ำ จำนวน ๖๐๐ ตร.ม. (ตำรำงเมตร)
๓. จัดพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ไว้ต่ำงหำก โดยจัดที่จอดรถ
อยู่บริเวณแนวถนน
๔. ทำงแยกของถนนสำยหลักที่มีปัญหำจรำจร มี จำนวน ๒ สำย คือ
ถนนเดื่อเจริญ (ถนนสำยวำนรนิวำส-บึงกำฬ) และ ถนนสำยวำนรนิวำส - อำกำศ
อำนวย
๔) ไฟฟ้ำ
๑. ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ จำนวน ๒,๑๑๗ หลังคำเรือน
๒. พื้นที่ได้รับบริกำรไฟฟ้ำ ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
๓. ไฟฟ้ำส่องสว่ำง จำนวน ๕๓๔ จุด ครอบคลุมถนน ๑๓ สำย
๕) ลักษณะกำรใช้ที่ดิน (ค่ำประมำณกำร)
๑. พื้นที่พักอำศัย
๘๐๐ ไร่ - งำน - ตำรำงวำ
๒. พื้นที่พำณิชยกรรม
๒๕๐ ไร่ - งำน - ตำรำงวำ
๓. พื้นที่เกษตรกรรม
๑๙๑ ไร่ - งำน
๔. พื้นที่ตั้งหน่วยงำนของรัฐ ๘๐ ไร่
๕. พื้นที่ตั้งสถำนศึกษำ ๗๙ ไร่ ๒๙ ตำรำงวำ
๖. พื้นที่สวนสำธำรณะ/นันทนำกำร ๑๓ ไร่
๗. พื้นทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์เทศบำลตำบลวำนรนิวำส ๔๓ ไร่ (สนำมกีฬำ, โรงฆ่ำสัตว์
๗

โรงคัดแยกขยะ, บ่อหมักสิ่งปฏิกูล)
๖) กำรสื่อสำร
๑. จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ๑,๑๔๘ เลขหมำย
๒. จำนวนโทรศัพท์สำธำรณะในเขตเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ๓๘ เลขหมำย
๓. จำนวนโทรศัพท์ของสำนักงำนเทศบำล ๒ เลขหมำย
จำนวนวิทยุสื่อสำรชนิดประจำสถำนี
กำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
จำนวนวิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ
กำลังส่ง ๓ - ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑.๒ จานวนครัวเรือนและประชากร (ข้อมูลจำกฐำนงำนทะเบียนรำษฎร ณ เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.๒.๑ ข้อมูลครัวเรือน
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๖ ครัวเรือน
๓๒๑
๒๘๖
๓๔๘
๗๐๑
๓๓๑
๒๙
๑๒๖
๒,๑๔๒
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๑๓
๑๖

๑.๒.๒ ข้อมูลประชำกรเทศบำลตำบลวำนรนิวำส
บ้ำน
ชำย
วำนรนิวำส
๕๑๖
สร้ำงเม็ก
๔๓๑
หลักเมือง
๔๓๖
วำนรนิวำส
๘๕๓
ป่ำติ้ว
๓๘๕
แหลมทอง
๔๖
แหลมทองพัฒนำ
๒๔๑
รวม
๒,๙๐๘

หญิง
๕๘๑
๔๖๙
๔๗๕
๙๑๖
๓๗๗
๖๕
๒๕๙
๓,๑๔๒

รวม
๑,๐๙๗
๙๐๐
๙๑๑
๑,๗๖๙
๗๖๒
๑๑๑
๕๐๐
๖,๐๕๐

๑.๓ ศาสนา
๑. ผู้นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ ๙๘.๐๐ ของจำนวนประชำกรทั้งหมดในเขต เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส มีวัด จำนวน ๖ วัด

๒. ผู้นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ ๐๑.๐๐ ของจำนวนประชำกรทั้งหมดในเขตเทศบำลตำบล
วำนรนิวำส
๓. ผู้นับถือศำสนำคริสต์ ร้อยละ ๐๑.๐๐ ของจำนวนประชำกรทั้งหมดในเขตเทศบำลตำบล
วำนรนิวำส
๑.๔ กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
๑. ลำนอเนกประสงค์ (บริเวณสวนสำธำรณะเทศบำล) จำนวน ๑ แห่ง
๒. สนำมฟุตบอล
จำนวน ๓ แห่ง
๘

๓. โรงพลศึกษำ
จำนวน ๒ โรง
๔. สวนสำธำรณะเทศบำล
จำนวน ๑ แห่ง
๕. สนำมกีฬำอเนกประสงค์
จำนวน ๑ แห่ง
๑.๕ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
๑.ประเพณีกฐินสำมัคคี
๒.ประเพณีลอยกระทง
๓.ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
๔.ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
๕.ประเพณีบุญกองข้ำว
๖.ประเพณีบุญมหำชำติ
๗.ประเพณีวันสงกรำนต์ ตุม้ โฮม
๘.ประเพณีบุญบั้งไฟ
๙.ประเพณีบวงสรวงศำลเจ้ำปู่
๑๐.ประเพณีวันวิสำขบูชำ
๑.๖ เศรษฐกิจ
๑. สถำนประกอบกำรด้ำนกำรบริกำร
ก. โรงแรม/บังกะโล จำนวน ๒ แห่ง รวมห้องพักทั้งสิ้น ๑๗ ห้อง
ข. ธนำคำรจำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย
ธนำคำรออมสิน, ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ,
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร, ธนำคำรสิกรไทย
ค. สถำนที่จำหน่ำยอำหำร ตำม พ.ร.บ. สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีพื้นที่เกิน
๒๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ แห่ง
ง. สถำนที่จำหน่ำยอำหำร ตำม พ.ร.บ. สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่ำ
๒๐๐ ตร.ม. จำนวน ๒๓ แห่ง
จ. สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จำนวน ๑ แห่ง
๒. สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม
ก. สถำนีบริกำรน้ำมัน
จำนวน ๒ แห่ง
ข. ตลำดสด
จำนวน ๑ แห่ง
ค. ตลำดเทศบำล ๑ (ตลำดผ้ำ)
จำนวน ๑ แห่ง
ง. ร้ำนค้ำทั่วไป
จำนวน ๒๖๓ แห่ง
๓. สถำนประกอบกำรเทศพำณิชย์
ก. โรงฆ่ำสัตว์
จำนวน ๑ แห่ง
๔. อำชีพส่วนใหญ่ คือ อำชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนำ ทำไร่ เลี้ยงสุกร ผลผลิตกำรเกษตร
ที่สำคัญ ได้แก่ ข้ำว แตงโม ถั่วฝักยำว ถั่วลิสง ข้ำวโพด แตงกวำ พริก มะเขือ และผักชนิดต่ำง ๆ
รองลงมำ คือ พณิชยกรรม เช่น ค้ำขำย รับจ้ำงทั่วไป และอุตสำหกรรมในครัวเรือน
๑.๗ สถานศึกษา
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลตาบลวานรนิวาส
๙

(๑) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลวำนรนิวำส จำนวน ๑ ศูนย์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙)
ห้องเรียน
จำนวน ๓ ห้องเรียน
นักเรียน
จำนวน ๖๒ คน ชำย ๓๒ คน หญิง ๓๐ คน
ครู / คศ. ๑
จำนวน ๒ คน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จำนวน ๑ คน
(๒) โรงเรียนอนุบำลเทศบำลวำนรนิวำส จำนวน ๑ โรง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙)
ห้องเรียน
จำนวน ๖ ห้องเรียน
นักเรียน
จำนวน ๑๖๖ คน ชำย ๘๙ คน หญิง ๗๗ คน
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน ๑ คน
ครู / คศ. ๑
จำนวน ๒ คน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จำนวน ๔ คน
บุคลำกรผู้สนับสนุนกำรสอน จำนวน ๑ คน
ภำรโรง
จำนวน ๑ คน

สังกัดหน่วยงำนเอกชน
(๑) โรงเรียนอนุบำลโกญจนำท
ห้องเรียน
จำนวน ๔ ห้องเรียน
นักเรียน
จำนวน ๑๒๐ คน ชำย ๕๗ คน หญิง ๖๓ คน
ครู
จำนวน ๙ คน
(๒) โรงเรียนอนุบำลเพ็ญจันทร์
ห้องเรียน
จำนวน ๑๘ ห้องเรียน
นักเรียน
จำนวน ๕๕๐ คน ชำย ๒๙๒ คนหญิง ๒๕๘ คน
ครู
จำนวน ๓๐ คน
๒.ระดับประถมศึกษา
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต ๓ จำนวน ๑ โรงเรียน
๑.โรงเรียนอนุบำลวำนรนิวำส(รำษฎร์บำรุง) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙)
(๑) ห้องเรียน
จำนวน ๓๘ ห้องเรียน
(๒) นักเรียน
จำนวน ๑,๕๒๐ คน ชำย ๗๕๘ คน หญิง ๗๖๒ คน
(๓) ครู
จำนวน
๗๐ คน
- ข้ำรำชกำรครู
จำนวน
๕๒ คน
- พนักงำนรำชกำร
จำนวน
๒
คน
- ครูอัตรำจ้ำง
จำนวน
๑๕ คน
- ครูช่วยรำชกำร
จำนวน
๑
คน
๓.ระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนครเขต ๓ จำนวน ๑ โรงเรียน
๑๐

๑.โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙)
(๑) ห้องเรียน
จำนวน ๗๑ ห้องเรียน
(๒) นักเรียน จำนวน ๒,๗๒๔ คน เป็นชำย ๑,๐๘๒ คน
(๓) ครูและบุคลำกร จำนวน ๑๕๕ คน แยกเป็น
- ข้ำรำชกำรครู
จำนวน ๑๐๗
- พนักงำนของรัฐ
จำนวน
๕
- ครูพิเศษ
จำนวน ๓๖
- ครูธุรกำร
จำนวน
๑
- ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
๖

เป็นหญิง ๑,๖๔๒ คน
คน
คน
คน
คน
คน

๑.๘ สาธารณสุข
๑. อำสำสมัครสำธำรณสุขในเขตเทศบำล (อสม.) จำนวน ๑๓๕ คน
๒. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน (ศสมช)
จำนวน ๑๔ แห่ง
๓. คลินิคเอกชน
จำนวน ๙ แห่ง
๔. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนพยำบำลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตเทศบำล
ตำบลวำนรนิวำส
ก. สำธำรณสุขอำเภอ
๑ คน
ข. นักวิชำกำรสำธำรณสุข
๒ คน
ค. ลูกจ้ำงประจำ
๒ คน
ง. พนักงำนกระทรวงสำธรณสุข
๒ คน
๕. ประเภทกำรเจ็บป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลและศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ทุกแห่ง ๕ อันดับแรก ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ )
อันดับที่ ๑ โรคเบำหวำน
อันดับที่ ๒ โรคควำมดันโลหิตสูง
อันดับที่ ๓ โรคไต
อันดับที่ ๔ โรคระบบทำงเดินอำหำร
อันดับที่ ๕ โรคระบบกล้ำมเนื้อ
๑.๙ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)
๑. สถิติเพลิงไหม้และกำรให้บริกำรดับเพลิง แยกเป็น
- ไฟไหม้บ้ำน จำนวน ๓ ครั้ง
(ให้บริกำรดับเพลิงในเขตเทศบำล - ครั้งและนอกเขตฯ จำนวน ๓ ครั้ง)
- ไฟไหม้ป่ำ จำนวน ๑๖ ครั้ง
(ให้บริกำรดับเพลิงในเขตเทศบำล ๒ ครั้งและนอกเขตฯ จำนวน ๑๔ ครั้ง)
๒. อุทกภัย จำนวน ๒ ครั้ง ในเขตเทศบำล
๓. ช่วยเหลือภัยแล้ง จำนวน ๔ ครั้ง
๔. รถยนต์ดับเพลิง
จำนวน ๒ คัน แยกเป็น (แยกตำมขนำดควำมจุน้ำ)
๑๑

ก. คันที่ ๑ จุน้ำได้ ๔,๐๐๐ ลิตร ได้มำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข. คันที่ ๒ จุน้ำได้ ๒,๐๐๐ ลิตร ได้มำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
จำนวน ๑ คัน บรรจุน้ำได้ ๕,๐๐๐ ลิตร
๖. พนักงำนดับเพลิง
จำนวน ๑๐ คน
๗. อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
จำนวน ๑๗๐ คน
๘. กำรฝึกซ้อมบรรเทำสำธำรณภัย ปีที่ผ่ำนมำ
จำนวน ๑ ครั้ง
๑.๑๐ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๑. แหล่งน้า
๑.๑ หนอง บึง สระ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ (ระบุชื่อ)
๑.๑.๑ หนองพุงหมู คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมำณ ๔,๘๐๐ ลบ.ม.
๑.๑.๒ สระวัดสระเกษ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมำณ ๘๐๐ ลบ.ม.
๑.๑.๓ สระสมโภชน์ ๒๐๐ ปี คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมำณ ๔,๘๐๐ ลบ.ม.
๑.๑.๔ สระบ้ำนสร้ำงเม็กสะพำนทอง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมำณ ๑,๖๐๐ ลบ.ม.
(หนอง บึง หมำยถึง พื้นที่กักเก็บน้ำที่มีลักษณะน้ำขังและน้ำไม่สำมำรถไหลถ่ำยเทไปที่อื่นได้)
๑.๒ คลอง ลำธำร ห้วย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ (ระบุชื่อ)
๑.๒.๑ คลองสร้ำงเม็ก(บริเวณสุดปลำยคลอง เรียกว่ำคลองทำงควำย)
๑.๒.๒ ห้วยสีดอกกำว
๒. การระบายน้า
๒.๑ จำนวนทำง/ท่อระบำยน้ำ รวมเป็นระยะทำง ๒.๕ กม.
๒.๒ พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔๔ ของพื้นที่ทั้งหมด
๓. น้าเสีย ปริมำณน้ำเสีย ๑,๘๐๐ ลบ.ม./วัน
๔. ขยะ
๔.๑ ปริมำณขยะ ๘๕ ลบ.ม. หรือ ประมำณ ๔ ตัน/วัน
๔.๒ รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม ๓ คัน แยกเป็น (แยกตำมขนำดควำมจุขยะ)
ก. รถคันที่ ๑ รถเก็บขนขยะ ขนำดควำมจุขยะ ๑๑ ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
ข. รถคันที่ ๒ รถเก็บขนขยะ ขนำดควำมจุขยะ ๑๑ ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
ค. รถคันที่ ๓ รถเก็บขนขยะ ขนำดควำมจุขยะ ๑๑ ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๓ เก็บขยะ จำนวน ๒ เที่ยว/วัน/คัน
๔.๔ พนักงำนเก็บขยะและทำควำมสะอำด จำนวน ๒๘ คน/วัน เก็บขนขยะ ๑๒ คน
กวำดทำควำมสะอำด ๑๖ คน
๔.๕ ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน ๗๐ ลบ.ม./วัน
๔.๖ ขยะที่กำจัดได้
จำนวน ๖๐ ลบ.ม./วัน
๔.๗ กำจัดขยะโดยวิธคี ักแยกที่ต้นทำงจำกบ้ำนเรือนและคัดแยกขยะที่ปลำยทำง ที่นำ กลับมำ
ใช้ใหม่ได้ เพื่อนำไปขำยและฝังกลบในส่วนที่เหลือ
๔.๘ ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน ๘ ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้ำนวำนรนิวำส หมู่ที่ ๔
ถนนเกษมศรี อำเภอวำนรนิวำส ห่ำงจำกเทศบำลตำบลวำนรนิวำส เป็นระยะทำง ๘๐๐ เมตร
- พื้นทีส่ ำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน ๔ ไร่
- เหลือพื้นทีส่ ำหรับกำจัดขยะได้อีก จำนวน ๔ ไร่
- คำดว่ำจะสำมำรถใช้กำจัดขยะได้อีกไม่เกิน ๕ ปี
๑๒

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
เพื่อให้กำรดำเนินกำร ตำมภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น
และประชำชนในเขตเทศบำลตำบลวำนรนิวำส จึงได้กำหนดโครงสร้ำงและแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น ๑ สำนัก
, ๔ กอง , ๑ หน่วยตรวจสอบ ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำย
๑.๑ ฝ่ำยอำนวยกำร
- งำนธุรกำร
- งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
- งำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล
- งำนสำรสนเทศ
- งำนประชำสัมพันธ์
๑.๒ ฝ่ำยปกครอง
- งำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน
- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
- งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
- งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- งำนนิติกำร
- งำนงบประมำณ
๒. กองคลัง แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำย
๒.๑ ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
- งำนธุรกำร
- งำนกำรเงินและบัญชี
- งำนพัสดุและทรัพย์สิน
๒.๒ ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งำนพัฒนำรำยได้
- งำนผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์
- งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งำนบริกำรข้อมูลแผนที่ภำษี
๓. กองช่าง แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่ำย
๓.๑ ฝ่ำยกำรโยธำ
- งำนธุรกำร
- งำนวิศวกรรม
- งำนสถำปัตยกรรม
- งำนผังเมือง
- งำนสำธำรณูปโภค
- งำนสวนสำธำรณะ
- งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ
- งำนศูนย์เครื่องจักรกล
๑๓

- งำนควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่ำย
๔.๑ ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
- งำนธุรกำร
- งำนกำรเงินและบัญชี
- งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
- งำนรักษำควำมสะอำด
- งำนส่งเสริมสุขภำพ
- งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งำนสัตวแพทย์
๕. กองการศึกษา แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่ำย
๕.๑ ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
- งำนธุรกำร
- งำนกำรเงินและบัญชี
- งำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
- งำนสันทนำกำร
- งำนสังคมสงเครำะห์
- งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน
- งำนพัฒนำชุมชน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
- สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
- สำยงำนกำรสอน
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งำนตรวจสอบภำยใน
แผนภูมิการบริหารงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้บริหำรท้องถิ่น
ปลัดเทศบำล
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
รองปลัดเทศบำล

สำนัก
ปลัดเทศบำล

กองคลัง

กองช่ำง

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองกำรศึกษำ

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลวำนรนิวำส
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลวำนรนิวำส

๑๔

๒.๒

งบประมาณ (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)
๑. รายรับ
รวมทั้งสิ้น ๕๒,๘๐๙,๔๙๘.๓๔ บาท
(๑.๑) ภำษีอำกรที่รัฐบำลเก็บเพิ่มแล้วจัดสรรให้ จำนวน ๒๒,๐๙๑,๔๙๙
- ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
๑๘,๑๘๕,๖๖๘.๙๖
- ภำษีสุรำ
๑,๒๕๐,๙๒๗.๔๑
- ภำษีสรรพสำมิต
๒,๑๕๔,๙๐๒.๖๓
- ภำษีธุรกิจเฉพำะ
(๑.๒) ภำษีอำกรที่รัฐบำลจัดเก็บมอบให้ จำนวน
๖๐๗,๔๕๕.๑๑
- ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ๕๐๓,๘๗๕.๗๐
- ค่ำภำคหลวงแร่
๓๑,๓๙๘.๑๓
- ค่ำภำคหลวงปิโตรเลี่ยม
๖๒,๑๑๖.๙๘
- ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ๕๑๓,๙๔๐
(๑.๓) ภำษีอำกรจัดเก็บเอง
๑,๕๘๕,๒๗๙
(๑.๔) หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต (รวม) ๕๖๘,๕๗๓.๖๐
(๑.๕) หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน (รวม)
๓,๑๔๖,๓๐๙.๐๒
(๑.๖) หมวดรำยได้สำธำรณูปโภค และเทศพำณิชย์ (รวม)
๖๔๓,๔๔๐
(๑.๗) หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด (รวม)
๒๑๖,๓๔๔
(๑.๘) หมวดเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล(รวม)
๒๐,๕๘๐,๔๓๐
(๑.๙) รำยได้จำกเงินได้อื่น
๑๒,๙๗๙,๗๙๙.๙๖
(๑) เงินกู้ (รวม)
(๒) รำยได้จำกทุน
๑๔,๓๗๕
(๓) เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์
๑๐,๒๔๖,๕๖๓
(๑.๑๐) เงินที่จ่ำยขำดจำกเงินสะสม (รวม)
๒. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (ก+ข+ค+ง+จ+ฉ+ช) ๕๐,๔๑๙,๐๑๕.๙๙ บาท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ก. รำยจ่ำยงบกลำง (รวม)
๒,๖๔๔,๕๔๖.๐๙
ข. รำยจ่ำยของหน่วยงำน (รวม)
(๑) รำยจ่ำยประจำ (รวม)
(๑.๑) หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
๑๒,๗๔๔,๘๙๐
(๑.๒) หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว
๓,๘๔๙,๐๘๐
(๑.๓) หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและวัสดุ ๑๒,๒๙๑,๘๓๕.๙๘
(๑.๔) หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
๙๒๓,๒๖๐.๐๗
(๑.๕) หมวดเงินอุดหนุน
๖,๓๗๔,๕๙๑.๒๑
(๑.๖) หมวดรำยจ่ำยอื่น
๑๔,๖๑๖,๘๕๗

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

(๒) รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน (รวม)
(๒.๑) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค. งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ (รวม)
ง. งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนพัฒนำจังหวัด (รวม)

๔,๐๑๕,๔๐๐
-

บำท
บำท
บำท
บำท
๑๕

จ.งบประมำณรำยจ่ำยที่จ่ำยขำดจำกเงินสะสม (รวม)
ฉ.งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินกู้ (รวม)
ช.รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

-

บำท
บำท
บำท

๓. รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒,๗๔๓,๒๘๒.๐๘ บาท
ที่มำข้อมูล : งำนกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง กองคลัง เทศบำลตำบลวำนร
นิวำส

.............................................................

๑๖

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
สรุปผลการการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
ประเภท
งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบบุคลากร

๑๗,๑๘๗,๘๐๐

๑๖,๐๓๑,๖๕๓

๑๘,๒๐๗,๒๖๐

๑๖,๕๙๓,๙๗๐

๑๖,๘๒๕,๗๒๐

๑๕,๒๖๐,๕๕๖

๒๒,๑๙๔,๗๐๐

-

งบดาเนินงาน

๑๔,๙๘๖,๕๔๐

๑๕,๓๓๔,๙๔๑.๑๑

๑๕,๔๓๓,๔๑๐

๑๓,๒๑๕,๐๙๖.๗๓

๒๐,๕๕๓,๙๙๐

๑๖,๒๕๖,๓๒๓

๑๖,๑๘๒,๐๑๐

-

งบลงทุน

๕,๐๓๖,๕๐๐

๔,๖๖๓,๘๐๖.๔๙

๓,๕๗๖,๘๐๐

๔,๐๑๕,๔๐๐

๓,๖๖๓,๓๐๐

๔,๒๐๒,๒๘๗

๔,๕๒๐,๘๘๐

-

งบเงินอุดหนุน

๕,๙๖๓,๐๐๐

๖,๐๖๙,๔๖๒.๙๐

๖,๒๔๓,๐๐๐

๖,๓๗๔,๕๙๑.๒๑

๕,๙๖๐,๐๐๐

๕,๙๓๐,๐๐๐

๖,๓๔๓,๐๐๐

-

งบกลาง

๒,๖๐๖,๑๕๙

๒,๓๖๓,๘๔๒.๗๖

๔,๘๗๙,๕๓๐

๒,๖๔๔,๖๓๗.๐๙

๓,๒๑๐,๗๐๐

๓,๘๓๔,๕๘๒

๑๑,๓๒๖,๘๐๐

-

๔๕,๔๘๓,๗๔๘

๖๐,๕๖๗,๓๙๐

รวม

๔๕,๗๗๙,๙๙๙ ๔๔,๔๖๓,๗๑๔.๒๖ ๔๘,๓๔๐,๐๐๐ ๔๒,๘๔๓,๗๐๕.๐๓ ๕๐,๒๔๐,๗๐๐

ที่มา : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตาบลวานรนิวาส

๑๗

๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
สรุปจานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตาบลวานรนิวาส
จานวนโครงการ/กิจกรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีป่ รากฏในแผนการดาเนินงาน
ทีด่ าเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการ
๔
๓
ผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
๑.๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร
๑
๑
ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
รวม

๕

๔

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

๗๕.๐๐
๑๐๐

๘๐.๐๐

๑๘

๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
สรุปจานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และราง
ระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๓ การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรม
ทีป่ รากฏในแผนการดาเนินงาน

จานวนโครงการ/กิจกรรม
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

๔

๔

๑๐๐

๙

๙

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๑๑๕

๑๕

๑๐๐

หมายเหตุ

๑๙

๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
สรุปจานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตาบลวานรนิวาส
จานวนโครงการ/กิจกรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีป่ รากฏในแผนการดาเนินงาน
ทีด่ าเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียม
๓
๒
ความพร้อมสู่อาเซียน
๓.๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคน
๔
๔
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ
๔
๔
ชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและ
๓
๒
นันทนาการ
๓.๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
๒
๒
ของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
รวม
๑๖
๑๔

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

๖๖.๖๗
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๗
๑๐๐
๘๗.๕๐

๒๐

๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
สรุปจานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตาบลวานรนิวาส
จานวนโครงการ/กิจกรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีป่ รากฏในแผนการดาเนินงาน
ทีด่ าเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้
๒
๒
เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง
ของประชาชน
๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์
๔
๓
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

๖

๕

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

๑๐๐

๗๕.๐๐

๘๓.๓๓

๒๑

๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
สรุปจานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตาบลวานรนิวาส
จานวนโครงการ/กิจกรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีป่ รากฏในแผนการดาเนินงาน
ทีด่ าเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
๑๐
๑๐
๕.๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓
๒
๕.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริการประชาชน
๒
๒

รวม
รวมทั้งสิ้น

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑๕
๕๗

โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๔
๕๒

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

๑๐๐
๖๖.๖๗
๑๐๐

๙๓.๓๓
๙๑.๒๓

งบประมาณ

งบประมาณ

หน่วย
๒๒

ที่
๑
๒
๓
๔

๕

แนวทางการพัฒนา
โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขแบบ ABC
โครงการส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

ที่ตั้งไว้
(บาท)
๑๐,๐๐๐

ที่เบิกจ่าย
(บาท)
โอนลด ๑๐,๐๐๐

ดาเนินงาน
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๕๐,๐๐๐

ไม่ได้เบิกจ่าย

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๔๗๗,๓๒๐

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการทาเกษตรทฤษฎีใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
โอนเพิ่ม
๒๗๙,๐๐๐
โอนลด /
๑,๖๘๐
๑๐๐,๐๐๐

ไม่ได้เบิกจ่าย

กองการศึกษา

โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๖

โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒

งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งไว้
(บาท)
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๕๙๑,๔๗๐

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
๕๙๑,๔๗๐

หน่วย
ดาเนินงาน
กองสาธารณสุขฯ
๒๓

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

โครงการขุดลอกท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ถนน คสล.
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค หรือทับ
ผิวหน้าถนน คสล.เดิม
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว
โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ตุ้มโฮม
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอวานรนิวาส
โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๙๐๐,๐๐๐
๘๙๗,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๒๐๐,๐๐๐
๑๗๘,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๑,๗๘๐,๐๐๐ ๑,๗๔๙,๗๔๗.๔๘

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

๓๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๙๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๗๔,๘๕๐
๔๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

๑๖,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองการศึกษา

โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ
ที่
๑๙
๒๐
๒๑

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งไว้
(บาท)
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ ๓๐,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ ๑๐๐,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๔๗๐,๐๕๐

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
๒๔,๕๘๐
ไม่ได้เบิกจ่าย
๔๗๐,๐๕๐

หน่วย
ดาเนินงาน
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
๒๔

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอวานรนิวาส โครงการกิ่ง
กาชาดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๔๐,๐๐๐
๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ ๕,๒๐๐,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ ๑,๒๕๗,๖๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ ๔๘,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ ๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๗,๐๐๐

กองการศึกษา
สานักปลัดฯ

๕,๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๕๗,๖๐๐
๔๘,๐๐๐
ไม่ได้เบิกจ่าย

กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
๖,๖๖๘,๐๐๐
๓,๐๐๔,๕๔๐
๕,๐๐๐

หน่วย
ดาเนินงาน
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ
ที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
โครงการอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก
เงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวานรนิวาส
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการอาเภอวานรนิวาส
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการจัดส่งการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งไว้
(บาท)
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ ๖,๖๖๘,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ ๓,๐๐๔,๕๔๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓
๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

แนวทางการพัฒนา ที่ ๓
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๒๕

๓๓
๓๔
๓๕

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตาบล
วานรนิวาส
จัดตั้งศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

แนวทางการพัฒนา ที่ ๔
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕

๙๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓

แนวทางการพัฒนา ที่ ๕

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๔,๑๐๐

กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๑๔,๑๒๐

หน่วย
ดาเนินงาน

๔๗,๗๖๖

กองสาธารณสุขฯ

๒,๑๙๗,๒๖๐

กองสาธารณสุขฯ

๒๕๓,๕๓๐

กองสาธารณสุขฯ

โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ
ที่
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการถนนสีเขียว
โครงการจ้างเหมาแรงงานบารุงรักษา,ปลูกพันธุ์ไม้
ตกแต่งต้นไม้สวนสาธารณะ ที่สาธารณะอื่นๆ
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการ
LA ๒๑ ระดับท้องถิ่น (ส่งเสริมพหุภาคีเครือข่าย
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
งานจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาดเก็บขนขยะ
ฝังกลบขยะ และตัดหญ้าไหล่ทางในเขตเทศบาล
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ประจาโรงคัดแยกขยะเทศบาลตาบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔

งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งไว้
(บาท)
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๑,๐๑๔,๑๒๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ ๒,๑๙๗,๒๖๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔

แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

๕๐,๐๐๐

๒๕๓,๕๓๐

กองช่าง
กองช่าง

๒๖

๔๑

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๓๐๐,๐๐๐

๓๒๔,๗๗๕

สานักปลัดฯ

๔๒

โครงการพิธีเปิดอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
วานรนิวาส (หลังใหม่)
โครงการวันเทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
โอนลด ๒๓,๐๐๐

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
๓๘,๕๐๐

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัดฯ

๔๓

โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ
ที่
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

โครงการ/กิจกรรม
โครงการทาประชาคมในเขตเทศบาลและเทศบาล
เคลื่อนที่
โครงการวางผังเมืองรวม
สารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินประจาปี
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา/
วันปิยมหาราช
โครงการรับเสด็จ
เงินอุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอวานรนิวาส โครงการแสดงความจงรักภักดี
เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
เงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวานรนิวาส
โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

งบประมาณ
แนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งไว้
(บาท)
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

โอนลด ๕๐,๐๐๐
โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

กองช่าง
กองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๑๕๐,๐๐๐

๑๒๓,๑๙๖

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

โอนลด ๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒๗

สมานฉันท์ ของชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ
ที่
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

โครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร
โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ
อปพร.ในงานป้องกันระงับอัคคีภัยและทัศนศึกษา
ดูงาน
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสาธารณภัย/อุบัติภัย/อัคคีภัย
โครงการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย
รวม

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
๑๘,๕๐๐

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ แนวทางการพัฒนา ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ แนวทางการพัฒนา ที่ ๓

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
๕๐,๐๐๐
โอนลด ๓๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ไม่ได้เบิกจ่าย
๔๘,๐๐๐
ไม่ได้เบิกจ่าย

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ แนวทางการพัฒนา ที่ ๓

๕๐,๐๐๐

ไม่ได้เบิกจ่าย

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ แนวทางการพัฒนา ที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ แนวทางการพัฒนา ที่ ๓

๓๐,๐๐๐
ไม่ได้เบิกจ่าย
๒๗,๖๓๗,๘๙๐๐ ๒๖,๙๖๙,๙๐๔

หน่วย
ดาเนินงาน

สานักปลัดฯ

๒๘

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น ทางเทศบาลตาบลวานรนิวาสได้ดาเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมครบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสามารถแก้ไขปัญ หาและสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้ องถิ่น ได้ โดยทั้งนี้ ได้ รับ ความร่วมมื อจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนท าให้
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะ
สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ๑ การพั ฒ นาการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรตามหลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๑ การพั ฒ นาอาชี พ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการแข่ ง ขั น ในด้ า นเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
แนวทางที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
- ประชาชนได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทุกกิจกรรม/โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และ
รางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
- เทศบาลตาบลวานรนิ วาสมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง มั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ประชาชน ได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
- ประชาชน มีรายได้จากนักท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๓ การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประชาชนให้ความสาคัญและสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
- ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียน
แนวทางที่ ๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
- ประชาชนผู้ยากจนและด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมในด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม
แนวทางที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
๓๐

- ประชาชนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชนอย่างทั่วถึงพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน
- ทัศนียภาพในชุมชนมีความสวยงามร่มรื่นปลอดสารพิษเหมาะสมกับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
แนวทางที่ ๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนมีความสะอาด ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์และแมลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
- องค์กร และ บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความ
สามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
- ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย
........................................................................................

๓๑

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลวานรนิวาส
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
- ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การด้าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การพัฒนาภาคเป็นศูนย์กลางการเกษตรเศรษฐกิจ
- การสร้างสมดุลในการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น
- การพัฒนาแหล่งน้้าให้เพียงพอส้าหรับการอุปโภค
- บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- การพัฒนาทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
- การพัฒนาการค้าและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาการท่องเที่ยว
- การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓๒

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
- การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- การค้า การลงทุน
- การพัฒนาการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนคร
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว”
พันธกิจของจังหวัดสกลนคร
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พัน ธกิจที่ ๒ ประสานงานส่ งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่ วนใน
จังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ ๓ ก้ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร “อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร”
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
- การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการแข่งขันในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๒
การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า
เกาะกลางถนนและรางระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
๓๓

- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การจัดท้าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๕
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
- บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลวานรนิวาส
“เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณธรรม น้าพัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจเทศบาลตาบลวานรนนิวาส
๑.สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน
๓.พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรม
๔.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.อ้านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน้านโยบายไปปฏิบัติ
จุดม่งหมาย
๑.การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
๓.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๓๔

๓๕

วิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
จากข้อมูลและปัจจัยต่างๆสามารถวิเคราะห์การบริหารงานและการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวานร
นิวาส ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. รูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ทาให้การบริหารงานมีเอกภาพ
การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง
๒. นายกเทศมนตรีมีและใช้นโยบายที่ ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร ทาให้พนักงาน เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนได้ดีขึ้น
๔. เทศบาลได้ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการพัฒนารายได้โดยใช้ระบบแผนที่ภาษี เป็นเครื่องมือกากับ
ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ทาให้รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๕. การบริหารจัดการพัสดุใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑–ผด. ๕) และการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือ
และเป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบแผนงานพัสดุ
๖. เทศบาลได้น าระบบ IT มาใช้เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย ตลอดจนระบบการบริห าร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรไปในทางที่ดี และสร้างสรรค์ เพิ่มศรัทธาความ
เชื่อมั่นให้กับองค์กร
๗. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในพื้นที่ทุกระดับทั้งประชาชน ผู้นาชุมชน
และผู้แทน ทาให้รับทราบปัญหาของประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น
๘. มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness = W )
๑. ทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการ บางคนขาดจิตสานึกในการให้บริการ
๒. รายได้จากทรัพย์สินขาดเอกภาพ เนื่องจากเทศบาลต้องเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์เพื่อการลงทุน
รายได้ส่วนหนึ่งต้องจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ทาให้รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย
๓. การบริหารการพัฒนาเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า เนื่องจากปัจจัยการบริหารไม่สมดุลกับ กิจกรรมที่มี
ความต้องการพัฒ นา โดยเฉพาะเงิน งบประมาณประจาปีที่จะต้องนามาแก้ไข ปัญ หาการพัฒ นาในพื้นที่ มี
จานวนจากัดและไม่เพียงพอในการบริการประชาชน
๔. การบริหารงานบุคคล ตามกรอบอัตรากาลังสามปีมีตาแหน่งว่างหลายตาแหน่ง โดยเฉพาะภารกิจ
สาคัญที่จาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยตรง
๕. บุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน้าที่ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทาให้งานล่าช้า
๖. งบประมาณยังมีจากัดในบางภารกิจที่เป็นนโยบายสาคัญ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก จึงไม่
เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
๗. เทศบาลตาบลวานรนิวาส มีพื้นที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ประมาณร้อยละ ๖๐ ของ
พื้นที่ดินในเขตเทศบาล

โอกาส (Opportunity = O)
๑. มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้นาชุมชน ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี
๒. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญต่อการบริหาร การพัฒนาสูง
๔. กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากขึ้น ทาให้การเมืองมีความมั่นคงมากขึ้น
๕. นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. เทศบาลตาบลวานรนิวาส มีพื้นที่ ๒.๙๔ ตร.กม. เหมาะกับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง
๗. บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมที่จะให้บริการประชาชน
๘. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น จะทาให้การทางานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ภาค
ราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องทางานร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของประชาชนได้มาก
ขึ้น อันจะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจุดหมายที่ประชาชน
ต้องการได้
อุปสรรค (Threat = T )
๑. ในเขตเทศบาลมีที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) มากเกินไป ประมาณร้อยละ ๖๐ ของที่ดินใน
เขตเทศบาล
๒. จานวนประชากรในเขตเทศบาลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรมีน้อย แต่มีประชากรแฝงที่เข้ามา
ประกอบอาชีพ หรื อ พั ก อาศั ย หรื อ เพื่ อการศึ ก ษาจานวนมาก ท าให้ เทศบาลแบกรับ ภาระการให้ บ ริการ
สาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินรายหัวประชากรที่ได้รับจัดสรร
๓. เงินงบประมาณกับสภาพความต้องการพัฒนาในพื้นที่ไม่สมดุลกัน ทาให้เกิดการพัฒนาแบบค่อย
เป็นค่อยไป
๔. ปัจจัยการผลิต ประชาชนมีที่ดินเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย
๕. การสร้างงานในพื้นที่มีน้อย
๖. การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมีน้อย ต้องอาศัยคนในพื้นที่ข้างเคียง
๗. เขตเทศบาลตาบลวานรนิวาส ครอบคลุมพื้นที่เพียง ๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร ชุมชนดั้งเดิมมีสภาพ
หนาแน่ น และแออั ด เป็ น อุป สรรคต่ อ การขยายตัว ทางด้านเศรษฐกิจ และคมนาคม ปัจจุบั น ฐานเศรษฐกิ จ
ขยายตัวไปตั้งอยู่ในเขต อบต. ที่มเี ขตพื้นที่ติดกัน
๘. เขตพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลตาบลวานรนิวาส กระจุกตัวอยู่เพียงที่เดียวคือบริเวณชุมชนตลาดสด
๙. เทศบาลแบกรั บ ภารกิ จ บริ ก ารสาธารณตามอ านาจหน้ าที่ แ ละภารกิ จ ถ่ ายโอน ท าให้ มี ภ าระ
ค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ค่าธรรมเนียมเก็บขนอยู่ในอัตราที่ต่ามาก ทาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเสียโอกาสที่
จะได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ อย่างเต็มศักยภาพ
๑๐. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อาเภอวานรนิวาส เครื่องมือไม่เพียงพอที่จะให้
ความช่วยเหลือบริการประชาชน ต้องขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลตาบลวานรนิวาส อยู่เป็นประจา ทาให้
สิ้นเปลืองงบประมาณกับบริการสาธารณะนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๑. สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสาหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
๑๒. การถ่ายโอนภารกิจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้เทศบาลต้องรับภาระ
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
......................................

ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ที่
๑

๒

๓

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม
ชุมชน และการท่องเที่ยว

- ด้านบริหาร
ทั่วไป
- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม
- ด้านบริหาร
ทั่วไป
- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา - ด้านบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั่วไป
- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม
- ด้านการ
ดาเนินการอืน่

๔

การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

รวม

๕ ยุทธศาสตร์

- ด้านบริหาร
ทั่วไป
- ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม
- ด้านบริหาร
ทั่วไป

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

- กองการศึกษา

-

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- แผนงานเคหะและชุมชน

- กองช่าง
- กองการศึกษา

-

- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ
- กองช่าง
- สานักปลัดฯ

-

- กองช่าง
- กองสาธารณสุขฯ

-

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

- สานักปลัดฯ
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง

-

๘ แผนงาน

๕ หน่วยงานหลัก

๓๖

ต่อด้วย
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลวานรนิวาส

๓๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
ฝึกอบรม
และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพและสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการประกอบ
อาชีพทุกกลุ่มในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นแก่ประชาชน
ทั่วไป
- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพ
ทุกกลุ่มในชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มอาชีพ
ทุกกลุ่มได้รับการ
อบรมหรือได้รับ
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ในการประกอบ
อาชีพอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ครัวเรือน
กอง
มีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษา
- กลุ่มอาชีพ
มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
พัฒนาและดาเนิน
กิจกรรม
ของกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
๓๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการบาบัดทุกข์
บารุงสุขแบบ ABC

วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและ
การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน
๓ โครงการแก้ปัญหา
- จ้างนักเรียน
สังคมและความยากจน นักศึกษาทางาน
เชิงบูรณาการ
ช่วงปิดภาค
เรียนหรือ
วันหยุด

ที่

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- อบรมให้ความรู้ผู้นา
และองค์กรต่างๆใน
การพัฒนาชุมชน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

- นักเรียนนักศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบล
วานรนิวาส
ประมาณ ๑๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

- ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
- นักเรียน
นักศึกษามี
ความสนใจ
และครบ
ตามจานวน
ที่รับสมัคร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ผู้รับการ
กองการศึกษา
อบรมมี
ความรู้ในการ
พัฒนาชุมชน
- นักเรียน
กองการศึกษา
นักศึกษาใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และ มีรายได้
เพิ่มในช่วง
ปิดภาคเรียน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน
๓๘

๔ โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP
๕ โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการทา
เกษตรทฤษฎีใหม่

- ส่งเสริมการผลิต
สินค้าและการจัด
จาหน่ายสินค้า
OTOP
- เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

- กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส
- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

รวม ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐ - จานวนกลุ่ม
อาชีพและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้าอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้
ร้อยละ ๖๐
ทุกคน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

- การส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

- ผู้รับการ
อบรมนา
ความรู้ มาใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตได้

กอง
การศึกษา

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐

๓๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑ โครงการ
บริหารโรงฆ่า
สัตว์เทศบาล
ตาบลวานร
นิวาส

- เพื่อปรับปรุง
- ปรับปรุงพัฒนาโรง
๗๗๒,๐๐๐ ๗๗๒,๐๐๐ ๗๗๒,๐๐๐ ๗๗๒,๐๐๐ - โรงฆ่าสัตว์
- โรงฆ่าสัตว์
กอง
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ สาธารณสุขฯ
เทศบาลให้ได้
ตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานผลิตเนื้อ - ก่อสร้างระบบบาบัด
ของกรมปศุสัตว์ - ผู้ประกอบ
สุกรที่สะอาด
น้าเสียและระบบกาจัด
- ผู้ประกอบการ การมีความรู้
ปลอดภัยต่อ
สิ่งปฏิกูล
ได้รับความรู้
การจาหน่าย
ผู้บริโภค
- จ้างเหมาบุคคลเป็น
จากปศุสัตว์
ซากสัตว์ที่
- เพื่อสร้างโอกาส พนักงานฆ่าชาแหละ ๗
อาเภอ/จังหวัด สะอาด
ทางการค้าให้แก่
คน และตรวจโรคสัตว์
ปลอดภัย
ผู้ประกอบการ
๑ คน ประจาโรงฆ่าสัตว์
จาหน่ายเนื้อสุกร - จัดอบรมผู้ประกอบการ
ให้มมี าตรฐานตาม จาหน่ายเนื้อสุกรเรื่อง
เกณฑ์ที่กาหนด
อาหารปลอดภัย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔๐

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการ
ประกวด
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ครอบครัว
ต้นแบบการ
พัฒนาระดับ
อาเภอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อรักษาและ
๑. ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - มีหมู่บ้าน - ประชาชน
พัฒนาคุณภาพความ พอเพียงต้นแบบ
เศรษฐกิจ
ในพื้นที่
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ - ในระดับตาบล จัดประกวด
พอเพียง
๑๘๒
พอเพียงต้นแบบ
และประเมินผลทุกหมู่บ้าน
ต้นแบบของ หมู่บ้าน
ที่ผ่านมาให้คง
คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบการ
อาเภอ
๑๔ ชุมชน
มาตรฐานตามเกณฑ์ พัฒนา จานวน ๕ ครัวเรือน
จานวน ๑ น้อมนาหลัก
การประเมินหมู่บ้าน - ในระดับอาเภอจัดประกวดและ
แห่ง และ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินผลในหมู่บ้านที่ได้ที่ ๑ ใน
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
ต้นแบบ
ระดับตาบล
ครัวเรือน
พอเพียงไป
- เพื่อขยายผลการ
๒. ประกวด อปท.ที่มีผลงาน
พัฒนา
ปรับใช้ใน
ดาเนินงานหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
จานวน ๓๕ การดาเนิน
เศรษฐกิจพอเพียงให้ จานวน ๑๕ แห่ง
ครัวเรือน
ชีวิต
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

๔๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการ
ศูนย์การ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์
- เพื่อดาเนินงาน
การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

- ความรู้
ความเข้าใจ
ในหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
- เป็นแหล่ง
ศึกษา
เรียนรู้

๑,๒๘๗,๐๐๐

๑,๒๘๗,๐๐๐

รวม ๑,๒๘๗,๐๐๐ ๑,๒๘๗,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีศูนย์เรียนรู้ กองการศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้
ศึกษาเรียนรู้
และนาไป
ปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต

๔๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๑ โครงการจัดทา
ป้ายชื่อถนน/
ป้ายบอกทาง
๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารตลาดสด
๓ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารตลาด
เทศบาล ๑ (ตลาดผ้า)

- เพื่อมีป้ายถนน/
ป้ายบอกทางให้ผู้
สัญจรไป-มา
รู้สถานที่และเส้นทาง
ในการเดินทาง
- เพื่อแก้ไขปัญหา
อาคารตลาดสดที่
ชารุด

- ถนนทุกสายใน
เขตเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส

๕๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

- อาคารตลาด
สด จานวน
๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

- เพื่อแก้ไขปัญหา
หลังคาอาคารที่เก่า
และที่ชารุด

อาคารตลาด
เทศบาล ๑
(ตลาดผ้า)
จานวน ๑ แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนทุก
สายมีป้าย
ชื่อ/ป้าย
บอกทาง

- ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง
- รู้ที่ตั้งของสถานที่

กองช่าง

- อาคารมี
สภาพที่
สมบูรณ์
ใช้งานได้ดี
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - อาคารมี
สภาพที่
สมบูรณ์ใช้
งานได้ดี

- ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

- ผู้ประกอบการ
มีอาคารที่สภาพดี
ในการค้าขาย
- แก้ปัญหาน้าฝนรั่ว

กองช่าง

๔๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
๔

๕

๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง/ - เพื่อให้มี
ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารในการ
อาคารอเนกประสงค์ ให้บริการและ
เข้าใช้ประโยชน์
ของประชาชน
โครงการก่อสร้าง/ - เพื่อเป็นศูนย์
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ จาหน่าย
ต่อเติม,อาคาร
ผลิตภัณฑ์ของ
ศูนย์ OTOP
ชุมชน
โครงการก่อสร้าง/ - เพื่อให้
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประชาชนได้ใช้
ศาลาที่พักผู้โดยสาร ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

- บริเวณหนองพุงหมู
- บริเวณ
สวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส
- อาคารศูนย์ OTOP
จานวน ๑ หลัง

๕๐๐,๐๐๐

- ก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสารในเขต
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - มีอาคาร
อเนกประสงค์
เพื่อการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - อาคารมี
สภาพที่
สมบูรณ์
ใช้งานได้ดี
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - มีศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร
บริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนเข้าใช้
ประโยชน์และจัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

- อาคารศูนย์รวม
ในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ของชุมชน
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

กองช่าง

กองช่าง

๔๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้
ร
บ
ั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
หลัก
๗

โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/
ต่อเติม
สถานี บขส.

- เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม บขส.
ให้มีความ สะดวกและได้
มาตรฐาน/ซื้อเก้าอี้นั่งพัก
ของผู้โดยสาร

- บขส. ในเขต
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
จานวน ๑ แห่ง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
ได้รับความ
สะดวก

๘

โครงการ
ก่อสร้าง
อาคารพล
ศึกษา

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก - จานวน ๑ หลัง ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ - มีอาคารที่
กาลังกายประเภทกีฬา ก่อสร้างอาคารพล
พร้อมใน
ในร่มหรือในตัวอาคาร ศึกษา
ให้บริการ
และใช้ในการจัดการ
และใช้ใน
แข่งขันกีฬา
การจัดการ
แข่งขันกีฬา

- สถานี บขส.
มีสภาพที่พร้อม
ให้บริการ ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

- ประชาชนมี
อาคารสถานที่ออก
กาลังกายประเภท
กีฬาในร่มหรือใน
ตัวอาคารและใช้ใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา

กองช่าง

๔๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๙

โครงการก่อสร้าง - เพื่อเป็นแหล่ง
- ก่อสร้างศูนย์การ
ศูนย์การเรียนรู้ เรียนรู้และฝึกอาชีพ เรียนรู้,ศูนย์ฝึก
ศูนย์ฝึกอาชีพ
แก่ประชาชนใน
อาชีพ
ชุมชน

๑๐ โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก,อาคาร
โรงเรียนอนุบาลฯ
สนามเด็กเล่น,รั้ว,
สระว่ายน้า

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - มีอาคาร
แหล่ง
เรียนรู้ที่
พร้อม
ให้บริการ
ประชาชน
- เพื่อให้นักเรียนมี - ก่อสร้างอาคาร
๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - มีอาคาร
อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียน ฯลฯ
เพียงพอ มีสนาม เทศบาลตาบล
เพียงพอ
เด็กเล่น,สระว่ายน้า วานรนิวาส
สาหรับจัด
เพื่อสร้างเสริม
,อาคารโรงเรียน
กิจกรรม
พัฒนาการของเด็ก อนุบาลฯ,สนามเด็ก
การเรียน
เล่น,รั้ว,สระว่ายน้า
การสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนได้
เรียนรู้และฝึก
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

กองช่าง

- มีอาคาร
เรียนฯลฯ เพียงพอ
มีสนามเด็กเล่น
,สระว่ายน้าเพื่อ
สร้างเสริม
พัฒนาการของเด็ก

กองช่าง

๔๖

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด(KPI)
(ผลผลิตของ
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๑๑ โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ห้องน้า
สาธารณะ

- เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงห้องน้า
สาธารณะให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
สามารถบริการ
ประชาชนได้
๑๒ โครงการ
- เพื่อปรับปรุง
ก่อสร้าง /
และก่อสร้าง
ปรับปรุง
สวนสาธารณะให้
สวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ

- ห้องน้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส
จานวน ๔ แห่ง
- สวนสาธารณะ
จานวน ๓ แห่ง
และปรับปรุง
ระบบน้า

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ - ห้องน้ามีความ
เพียงพอในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน

- ห้องน้า
สาธารณะมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดสี ามารถ
บริการ
ประชาชนได้
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - สวนสาธารณะ - ประชาชนได้มี
มีสภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ
ที่ดี ภูมิทัศน์
ในการพักผ่อน
ที่สวยงาม
หย่อนใจ
ประชาชน
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๔๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๓ โครงการขุด
ลอกปรับปรุง
บ่อน้า/สระ
สาธารณะ

- เพื่อปรับปรุง
บ่อน้า/สระ
สาธารณะให้มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี
- เก็บกักน้าเพื่อ
ประโยชน์
สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ปรับปรุงบ่อน้า/สระ
สาธารณะ
- ชุมชนสะพานทอง
- ชุมชนตลาดสด
- ชุมชนสนามม้า
- ชุมชนป่าติ้วพัฒนา
- ชุมชนแหลมทองพัฒนา
- ชุมชนเสบุญเรือง
- สถานที่หน้าวัดสระเกษ
และ/หรือสระสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตาบล
วานรนิวาส

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - บ่อน้า/สระ
สาธารณะ
ได้รับการ
ดูแลมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ปรับปรุงบ่อ
น้า/สระ
สาธารณะ
ไม่ตื้นเขินและมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๔๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๔ โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมร่อง
ระบายน้า

วัตถุประสงค์
- เพื่อระบาย
น้าออกจาก
ชุมชน
- แก้ปัญหา
น้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.บริเวณซอยหลังบังกะโลผาอินทร์
๒.ซอยบ้านอาจารย์ภูมิวัฒน์,
๓.ซอยสร้างเม็ก
๔.ซอยบ้าน อ.เสริมสุข ถนนเรืองศรี
ซอย ๔ ถนนราชกิจรังสรรค์
(ซอยยายคาผิว)
๕.ซอยสนามบิน ๖ (หลังห้องสมุด)
๖.ซอยปูทะเล
๗.ซอยร่วมใจบริจาค
ถนนศรีโพนเมือง
๘.ซอยลับแลพัฒนา
ตรงข้ามหน้าวัดไตรภูมิ

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - การ
ระบายน้า
สะดวก น้า
ไม่ท่วมขัง

- ระบายน้า
จากชุมชนได้
สะดวก

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๔๙

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๕

โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมราง
ระบายน้า
คสล.
โครงการ
ขุดลอกร่อง
ระบายน้า

- เพื่อระบายน้า
ท่วมขังใน
บริเวณพื้นให้
ไหลลงสู่ราง
ระบายน้าได้
สะดวก
- เพื่อให้การ
ระบายน้าจาก
พื้นที่ในชุมชน
ไหลสะดวก

๑๖

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมราง
ระบายน้า คสล. บริเวณภายใน
สวนสาธารณะ และซอยต่างๆ
ในเขตเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - น้าไม่
ท่วมขัง

- ระบายน้า
จากชุมชนได้
สะดวก

กองช่าง

จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้า
๑ ซอยสร้างเม็กฝั่งทิศตะวันตก
๒ ถนนบารุงเมือง
๓ ถนนราชกิจรังสรรค์
๔ ถนนเปรมปรีดา
๕ ถนนนิวาสสถาน
หรือ ถนน/ซอย ต่างๆ ในเขตเทศบาล

๕๐,๐๐๐

- การระบาย
น้าจากพื้นที่
ในทุกชุมชน
สะดวกและ
น้าไม่ท่วมขัง

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ - น้าใน
ร่องน้า
ไหสะดวก

๕๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เป้
า
หมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
๑๗

โครงการ
ขุดลอกท่อ
ระบายน้า

- เพื่อให้การ
- จ้างเหมาขุดลอกท่อ
ระบายน้าใน
ระบายน้า บริเวณ
ชุมชนไหลสะดวก ๑. ถนนเรืองสวัสดิ์
๒. ถนนธุรกิจพัฒนา
๓. ถนนเดื่อเจริญ
๔. ถนนบารุงเมือง
๕. ถนนนิราศทุกข์
๖. ถนนราชกิจรังสรรค์
๗. ถนนเรืองศรี
๘. ถนนศรีโพนเมือง
หรือ ถนน/ซอย ต่างๆ
ในเขตเทศบาล

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - น้าในท่อ
ระบายน้า
ไหลสะดวก
ไม่ท่วมขัง

- การระบาย
น้าในท่อ
สะดวก
น้าไม่ท่วมขัง

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๘ โครงการ
- เพื่อระบาย
ก่อสร้าง
น้าทีท่ ่วมขังให้
ปรับปรุง
ไหลได้สะดวก
ซ่อมแซมท่อ/
ร่องระบายน้า
พร้อมบ่อพัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑.ถนนเปรมปรีดาทั้งสองฝั่ง
๒.ซอยบ้านนายสมาน
๓.ถนนโพนบก-ปลาหลาย
๔.ถนนสนามบินสองฝั่ง จาก
ถนนเดื่อเจริญ - ถนนศรีโพน
เมือง
๕.ถนนศรีโพนเมืองทั้งสองฝั่ง
๖.ถนนเกษมศรีทั้งสองฝั่ง
๗.ถนนเรืองศรีฝั่งตะวันตก
หรือ ถนน/ซอย ต่างๆ
ในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ท่อ
ระบายน้า
ไม่อุดตัน
น้าไม่ท่วม
ขัง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ระบาย
น้าฝน/น้า
เสียจาก
ชุมชน
ให้ไหลได้
สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๕๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๙ โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
เหลี่ยม คสล.

วัตถุประสงค์
- เพื่อระบายน้า
ท่วมขังในบริเวณ
พื้นถนนให้ไหลลง
สู่รางระบายน้าได้
สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - การระบายน้า
ซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล.
บริเวณท่อ
คลองสร้างเม็กขนาดกว้าง
เหลี่ยม คสล.
๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ
ไหลสะดวกไม่
๓๘๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐
อุดตัน
เมตร คลองเตย กว้าง
๑.๘๐ ยาว ๒๕๐.๐๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
๒๐ โครงการ
- เพื่อเป็นการ
๑.คลองสร้างเม็ก
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ป้องกันน้า
ขุดลอกคลอง/ อนุรักษ์ ปรับปรุง ๒.คลองทางควาย
ท่วมบ้านเรือน
ลาห้วย/
ลาห้วยสาธารณะ ๓.ลาห้วยสีดอกกาวฝั่ง
ประชาชน
ก่อสร้างพนัง และป้องกันการ ตะวันออก
- ตลิ่งไม่ถูกกัด
กั้นตลิ่ง
กัดเซาะของน้า
เซาะเสียหาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชน
ได้มีการ
ระบายน้าทิ้ง
จากครัวเรือน
ได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง

- คลองลาห้วย
ระบายน้าได้ดี

กองช่าง

๕๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้
ร
บ
ั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
หลัก
๒๑ โครงการ
- เพื่อให้สะพานมี
ก่อสร้าง/ปรับปรุง ความมั่นคง
/ซ่อมแซมสะพาน แข็งแรง สร้าง
ความปลอดภัย
ต่อประชาชน
ที่สัญจรไป - มา

- ปรับปรุง/
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
สะพานชุมชนสร้าง
เม็ก, ชุมชนสะพาน
ทอง, ชุมชน
คลองเตย
(สะพานโรงสีใหญ่)
ชุมชนหลักเมือง
ชุมชนวัดไตรภูมิ
สะพานข้ามห้วย
สีดอกกาว
สะพานข้ามคลอง
ทางควาย

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

๕๔

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒๒ โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/
ถนน คสล.

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิด
ความ
เรียบร้อย
สวยงามและ
สะดวกต่อผู้ใช้
ถนนในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ

๑.ซอยสร้างเม็ก
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
๒.ซอยหลังบ้าน
ได้รับความ
อาจารย์ตะวัน
สะดวกในการ
๓.ซอยสระหลวง
คมนาคม
๔.ซอยราชประมาอุทิศ
๕.ถนนราชกิจรังสรรค์ ซอย
๑๐ (บ้านนายบ่อ)
๖.ถนนโพนบก-ปลาหลาย
๗.ซอยข้างโรงเรียนบุญชู
อุทิศ-ยายปรียาถนนสุข
ราษฎร์
๘.ถนนภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๕๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒๓ โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
๒๔ โครงการ
ถนนตัวอย่าง
ภายใน
เขตเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย
สวยงามและ
สะดวกต่อผู้ใช้
ถนนในการ
คมนาคม
- เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย
สวยงามและ
สะดวกต่อผู้ใช้
ถนนในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ถนนลูกรังทุกสายในเขต
เทศบาล

๑.ถนนเรืองศรี
๒.ถนนบารุงเมือง
๓.ถนนนิราศทุกข์
๔.ถนนศรีโพนเมือง
๕.ถนนธุรกิจพัฒนา
๖.ถนนเรืองสวัสดิ์
๗.ถนนราชกิจรังสรรค์

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ

๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ในการ
คมนาคม

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็ว
ในการ
คมนาคม
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -ประชาชน
-ประชาชน
ได้รับความ
ได้รับความ
สะดวกในการ สะดวกรวด
คมนาคม
เร็ในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๕๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๕ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติค
หรือทับผิว
หน้าถนน
คสล.เดิม

- เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย
สวยงามและ
สะดวกต่อผู้ใช้
ถนนในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติค หรือทับหน้า
ถนน คสล.เดิม
๑.ถนนนิราศทุกข์
(บารุงเมือง-เรืองสวัสดิ์)
๒.ถนนธุรกิจพัฒนา
๓.ถนนราชกิจรังสรรค์
๔.ถนนบารุงเมือง
๕.ถนนเรืองสวัสดิ์
๖.ถนนสนามบิน
ระหว่างสถานีตารวจ
กับเทศบาล และถนนสาย
อื่นๆ ในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๕๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒๖ โครงการ
ก่อสร้าง/
ต่อเติม/
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง
ฟุตบาทภายใน
เขตเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิด
ความ
เรียบร้อย
สวยงามและ
สะดวกต่อผู้ใช้
ถนน
ในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ขยายฟุตบาท
ทางเท้า
๑.ถนนเปรมปรีดาสองฝั่ง
๒.ถนนสุขราษฎร์
๓.ถนนบารุงเมือง
๔.ถนนราชกิจรังสรรค์
๕.ถนนเรืองศรี
๖.ถนนเรืองสวัสดิ์
๗.ถนนเกษมศรี
๘.ถนนต่างๆ
ในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ

๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและมี
ความ
ปลอดภัย

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๕๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒๗ โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พร้อมเสาและ
อุปกรณ์
ครบชุด

๒๘ โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่า

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความ
สว่างไสวในเวลา
กลางคืน
- ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการจราจร
และอาชญากรรม
- ส่องสว่างในการ
ซ้อมและแข่งขัน
กีฬา
- เพื่อให้เกิดความ
สว่างไสวในเวลา
กลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - มีความ
พร้อมเสาและอุปกรณ์ครบ
ปลอดภัยในชีวิต
บริเวณสนามกีฬา บริเวณ
และทรัพย์สิน
ถนนนิวาสสถาน,ซอยสระ
หลวง ถนนโนนบก -ปลา
หลาย และถนน ซอยใน
เขตเทศบาล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- สนามกีฬาใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่

กองช่าง

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - มีความสะดวก - ประชาชนมี
และแรงต่า ในเขตเทศบาล
และปลอดภัยใน ความพึงพอใจกับ
ชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม

กองช่าง

๕๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด(KPI)
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
จะได้
ร
บ
ั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
หลัก
๒๙ โครงการซ่อมบารุง
ไฟฟ้าสวนสาธารณะ

- เพื่อให้เกิดความ
สว่างไสวในเวลา
กลางคืน
- อานวยความ
สะดวกใน
การจราจร
๓๐ โครงการปรับปรุง/
- เพื่อให้มีแสงสว่าง
ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า เพียงพอในตลาดสด
ในตลาดสด/สนาม
- อานวยความ
กีฬาเทศบาล
สะดวกในการ
ตลาดเทศบาล ๑
ให้บริการแก่
อาคารสานักงาน
ผู้ประกอบการ
เทศบาลหลังเก่า
และประชาชน

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมบารุงไฟฟ้า
สวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ
- ซ่อมแซมบารุง
เสาไฮแมท
- ตลาดสดเทศบาล
- สนามกีฬา
เทศบาล
- อาคารตลาดผ้า
- อาคารสานักงาน
เทศบาลหลังเก่า
- ตลาดโต้รุ่ง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐ - มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การจราจร

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ - มีความ
- ประชาชน
สะดวกในการ ได้รับอานวย
ใช้บริการ
ความสะดวก
ในการใช้
บริการ

กองช่าง

๖๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๑ โครงการก่อสร้าง
และขยายเขต
ประปา

- เพื่อให้ประชาชน
มีน้าประปาใช้อย่าง
พอเพียง

- ขยายเขตบริการ
ประปา ในเขตเทศบาล
ที่ยังไม่มีน้าประชาใช้
ในการอุปโภคบริโภค

๓๒ โครงการเชื่อมทาง
หลวง (เทศบาลฯ
กับ กรมทางหลวง)
และปรับปรุง
ฟุตบาททางหลวง
เชื่อมกับฟุตบาท
เทศบาล

- เพื่อก่อสร้าง
- ถนนทางหลวงสาย
ปรับปรุง ซ่อมแซม ๒๓๐๗ และ ๒๒๒
ต่อเติมและเชื่อมทาง
หลวงเทศบาลฯ กับ
ทางกรมทางหลวง

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ - ทุกครัวเรือน - ประชาชน
มีน้าประปาใช้ มีความพึงพอใจ

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด(KPI)

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

๖๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓๓ โครงการ
ก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด ๒.๐๐ x
๒.๐๐ เมตร
ยาว ๕ เมตร
จานวน ๔ ช่อง
๓๔ โครงการ
ก่อสร้าง
ท่อระบายน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อใช้เป็นการ
สัญจรไป - มา
ข้ามคลองทาง
ควายและขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตร

- ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ ๕๐๐,๐๐๐
คลองทางควาย ขนาด
๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๔.๐๐
เมตร จานวน ๔ ช่อง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ - ขนาด ๒.๐๐ x
๒.๐๐ เมตร
ยาว ๕ เมตร
จานวน ๔ ช่อง

- ประชาชน
ได้ใช้เป็นทาง
ข้ามคลองและ
ขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร

กองช่าง

- เพื่อระบายน้า
ที่ท่วมขังได้
สะดวก

- ก่อสร้างท่อระบายน้า
บริเวณซอยไตรภูมิ
พัฒนา(บ้านยายณู)
จานวน ๑ แห่ง
หรือในเขตเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ - ท่อระบายน้า
บริเวณ ซอย
ไตรภูมิพัฒนา
(บ้านยายณู)
จานวน ๑ แห่ง

- ประชาชน
ได้ใช้เป็นทาง
ข้ามคลองและ
ขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๖๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓๕ โครงการ
ขยายถนน/
ไหล่ทาง
หรือขยาย
ผิวจราจร
ถนน คสล.

- เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย
สวยงาม
และสะดวกต่อ
ผู้ใช้ถนนในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ขยายถนน/ทางเท้า/ไหล่ทาง
หรือขยายถนน คสล. บริเวณ
๑.ถนนบารุงเมือง
๒.ถนนราชกิจรังสรรค์
๓.ถนนซอยบ้านนายสายัณห์
จันทร์ศรี
๔.ถนนโพนบก-ปลาหลาย
๕.ถนนซอยสนามบิน
ซอย ๒,๔ และ ๖
๖.ถนนต่างๆในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ในการ
คมนาคม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๖๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓๖ โครงการซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส
(โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น)

วัตถุประสงค์
- เพื่อซ่อมแซม
อาคารเรียนให้มี
สภาพที่พร้อมใน
การจัดการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
จานวน ๑ แห่ง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - สามารถ
จัดการเรียน
การสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
และมีความ
ปลอดภัยในการ
เข้าใช้อาคาร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีอาคาร
เรียนที่พร้อม
ในการจัดการ
เรียนการสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
(อุดหนุน
ทั่วไปด้าน
การศึกษา)

๖๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓๗ จัดซื้อชุด
ไฟสัญญาณ
จราจรชนิด
ตั้งพื้นถนน

วัตถุประสงค์

- เพื่ออานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้
มาใช้บริการ
สถานศึกษา
๓๘ โครงการติดตั้ง - เพื่ออานวย
หลังคา
ความสะดวก
ทางเดินเข้า
ให้กับนักเรียน
อาคารเรียน
ผู้ปกครองและผู้
มีส่วนเกี่ยวช้อง

ตัวชี้วัด(KPI)

๖๐,๐๐๐

- ผู้มาใช้
บริการมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

- มีความสะดวก
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒๐๐,๐๐๐

- นักเรียน
ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับ
ความสะดวก

- มีความสะดวก กองการศึกษา
และบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน
- กันแดดกันฝน

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- จัดซื้อชุดไฟสัญญาณ
จราจรชนิดตั้งพื้นถนน
จานวน ๒ ชุด

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

- เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวช้อง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑
(บาท)

เป้าหมาย

สานักปลัดฯ

๖๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓๙ ก่อสร้างหอ
พระใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็น
- โรงเรียนอนุบาล
เครื่องยึด
เทศบาลฯ
เหนี่ยวจิตใจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และปลูกฝัง
การเคารพ
บูชาพระพุทธ
ศาสนา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีหอ
พระใน
สถาน
ศึกษา
เพื่อยึด
เหนี่ยว
จิตใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ครู
ผู้ปกครอง
เด็กนักเรียน
มีสภาพจิตใจ
ที่ดีงาม

- กองการศึกษา

รวม ๓๒,๓๖๐,๐๐๐ ๓๒,๓๖๐,๐๐๐ ๓๒,๓๖๐,๐๐๐ ๒๙,๑๖๐,๐๐๐

๖๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการ
จัดงาน
ประเพณี
ลอยกระทง

- เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ไทย

๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง
- จัดขบวนแห่รถ
นางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดนางนพมาศ
หรืออื่นๆ
โครงการ
- เพื่อให้เกิด - ประชาชนร่วมทาบุญ/
จัดงาน
การสืบสาน ตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ วัฒนธรรมไทย วันขึ้นปีใหม่
ที่ดีงาม

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิดความ
รัก ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป

- ประชาชนร่วม
กองการศึกษา
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐

- ประชาชนชาว
กองการศึกษา
ตาบลวานรนิวาส
ทั้ง ๑๔ ชุมชนเกิด
ความสามัคคีและ
สืบสานประเพณีอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม เกิดความ
รัก ความสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป

๖๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการ
จัดงานประเพณี
บุญกองข้าว

วัตถุประสงค์
- เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของไทย
อีสาน ให้คงอยู่
ต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมบุญกอง
ข้าว
- จัดพิธีบายศรี
สู่ขวัญ
- จัดพิธีบูชาพระแม่
โพสพ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคี
สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นและเกิด
ความรักความ
สามัคคี
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

๖๘

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

โครงการ
จัดงาน
ประเพณี
บุญมหาชาติ

- เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของไทย
อีสาน ให้คง
อยู่ต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

- จัดกิจกรรมประเพณี ๒๐๐,๐๐๐
บุญมหาชาติ
- จัดพิธีแห่พระ
เวสสันดรเข้าเมือง
- จัดให้มีการเทศน์เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก
หรือเทศน์มหาชาติ
๑๓ กัณฑ์

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)
- ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกิด
ความรักความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชน กองการศึกษา
ในชุมชนสืบ
ทอด
ประเพณี
วัฒนธรรม
บุญมหาชาติ
ให้คงอยู่
สืบไป

๖๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕

โครงการ
จัดงาน
ประเพณี
วันสงกรานต์
ตุ้มโฮม

- เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชน มีส่วน
- จัดพิธีรดน้าดาหัวและขอพร
ร่วมในการจัด
จากผู้สูงอายุ
กิจกรรมเกิดความ
- จัดขบวนแห่พระพุทธรูป,
รัก ความสามัคคี
สรงน้าพระ
สืบสานประเพณีอัน
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์
ดีงามให้คงอยู่สืบไป
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูแขน
ให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้อง
- จัดพาแลงรับประทาน
อาหารร่วมกัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมี
กองการศึกษา
ความสมัครสมาน
สามัคคีและได้มี
ส่วนร่วมในจัด
งานประเพณี
รวมทั้งเป็นการ
แสดงออกถึง
ความเป็นผู้มี
กตัญญูกตเวทิตา
คุณต่อผู้อาวุโส
และเป็นการสืบ
สานประเพณีของ
ท้องถิ่น

๗๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖

โครงการ
จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

๗

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

- เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจ
ให้แก่พี่น้อง
ประชาชนที่
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ
- จัดแห่ขบวนฟ้อนราใน
วันแห่โฮมบุญ
- จัดทานั่งร้านสาหรับการ
นาบั้งไฟขึ้นจุด
- ส่งเสริม สนับสนุน หรือ
จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในเขตเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐ - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคีสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป
๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคีสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ได้เผยแพร่
กองการศึกษา
ชื่อเสียงของชาว
วานรนิวาสและ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟให้รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง
- อนุรักษ์
กองการศึกษา
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป

๗๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
๘

โครงการ
โครงการ
จัดงาน
ประเพณี
แห่เทียน
พรรษา

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดี
งามของ
ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ถวายเทียนพรรษาตามวัด
ต่างๆจานวน ๘ วัด คือ
๑.วัดเสบุญเรือง,
๒.วัดสระเกษ
๓.วัดไตรภูมิ
๔.วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม
๕.วัดธรรมนิเวศวนาราม
๖.วัดโนนวิเวกศรีเมือง
๗.วัดป่าติ้ว (ดงเล็บเงือก)
๘.วัดหนองหินศรีกุลวงศ์

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคี สืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนได้
กองการศึกษา
ร่วมกันถวายเทียน
พรรษาอันเป็นการ
แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะและเกิด
ความสามัคคีและ
เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป

๗๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๙

เงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อาเภอวานรนิวาส
โครงการส่งเสริม
ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ของไทยวานร

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของ
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- การจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคีสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ทานุบารุงพุทธ กองการศึกษา
ศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป

รวม ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐

๗๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที ๒.๓ การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการ
จัดเก็บ
ข้อมูล
พื้นฐาน
ชุมชน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

- เพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชนเพื่อ
ใช้ในการวางแผน
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
- เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและความรู้
แก่ประชาชน
- จัดซื้อวัสดุต่างๆ

๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน จานวน
๑๔ ชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ข้อมูลถูกต้องและ - มีข้อมูลพื้นฐาน กองการศึกษา
ได้ใช้ข้อมูลให้เกิด ชุมชนเพื่อใช้ใน
ประโยชน์
การวางแผนแก้ไข
ปัญหาในชุมชน

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจาเทศบาลฯ
ข่าวสารมีความ
จานวน ๑ ศูนย์
พร้อมในการ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ให้บริการ
เครื่องมือสาหรับ
ปฏิบัติงาน

- ประชาชนได้
รับทราบ ข้อมูล
ข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล

สานักปลัดฯ

รวม ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

๗๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการผลิต
สื่อทางการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตสื่อ
และสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สถานศึกษา
นักเรียนและ
ครอบครัว
๒ จัดหาสื่อการ - เพื่อจัดซื้อสื่อ
เรียนการสอน การเรียนการสอน
และวัสดุ
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
การศึกษา
เด็กฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จานวน ๒๒๘ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ - การมี
ความสัมพันธ์
ที่ดรี ะหว่าง
ครูผู้ปกครอง
และนักเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จานวน ๖๒ คน ๆ ละ
๑,๗๐๐ บาท

๑๐๕,๔๐๐ ๑๐๕,๔๐๐ ๑๐๕,๔๐๐ ๑๐๕,๔๐๐ - เด็ก
- มีสื่อการเรียน ศพด.ทต.วานรนิวาส
นักเรียนมีสื่อ การสอนที่
และ
การเรียนการ พอเพียง
กองการศึกษา
สอนที่
(เงินอุดหนุนสาหรับ
พอเพียง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- มีสื่อทาง
การศึกษาที่
พอเพียงและ
สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

โรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส ศพด. และกอง
การศึกษา
(เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา)

๗๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียนอนุบาลฯ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา
ข้าราชการครู/
ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ข้าราชการครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
- ศพด. จานวน
๙ คน
คนละ ๒,๐๐๐ บาท
- รร. จานวน ๘ คน
คนละ ๓,๐๐๐ บาท

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
- ครูผู้ดูแล
เด็กและ
ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กทุก
คนได้รับการ
สร้างเสริม
ประสบการณ์
และเพิ่มพูน
ทักษะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เป็นการ
กองการศึกษา
สร้างเสริม
(เงินอุดหนุน
ประสบการณ์ สาหรับส่งเสริม
และเพิ่มพูน ศักยภาพการ
ทักษะ
จัดการศึกษา
ของท้องถิ่น)

๗๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๔ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เป็นค่าใช้จ่าย - โรงเรียนอนุบาล
ในการปรับปรุง เทศบาลวานรนิวาส
หลักสูตร
จานวน ๑ แห่ง
สถานศึกษา,
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน,พัฒนา
ครูของโรงเรียน
,พัฒนาห้องสมุด
,พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้,รณรงค์
ป้องกัน
ยาเสพติด

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - สามารถ
จัด
การศึกษา
ได้อย่างมี
คุณภาพ

- การพัฒนา
และการจัด
การศึกษา
ครบในทุก
ด้าน

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาสและ
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา
ของท้องถิ่น)

๗๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส
๑. เป็นค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุน
การจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและเป็น
การแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ดาเนินการจัดการ
ศึกษาสาหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จานวน ๑๖๖ คน
ดังนี้
๑. โครงการเสริม
หลักสูตรการเรียน
การสอน เช่น สอน
ภาษาต่างประเทศ
เป็นต้น งบประมาณ
๑๓,๐๐๐ บาท

๒๕๖๑
(บาท)

๒๘๒,๒๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

- โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
๒๘๒,๒๐๐ ๒๘๒,๒๐๐ ๒๘๒,๒๐๐ การศึกษาขั้น
พื้นฐานของ ร.ร.
อบ.ท.วานรนิวาส

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เป็นการ
ร.ร.อบ.ท.
แบ่งเบา
วานรนิวาส
ค่าใช้จ่ายใน
และ
การศึกษา
กองการศึกษา
เล่าเรียนของ (เงินอุดหนุน
นักเรียนและ
สาหรับ
ผู้ปกครอง
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา
รายหัว)

๗๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ต่อ)
๒. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา/
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท
๕. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ป้ายประชาสัมพันธ์,
บอร์ด,บอร์ดนิทรรศการ,ซุ้ม,วารสาร,แผ่นพับ ฯลฯ)
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท

๗๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ต่อ)
๗. ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๘. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๙. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสถานศึกษา
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐.โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ กีฬา นันทนาการ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑.โครงการส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมการแสดง
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๘๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ต่อ)
๑๓. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการเรื่องเล่าจากประสบการณ์ สู่เด็ก
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท.
จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการวันสาคัญทางพุทธศาสนา และประเพณี
ท้องถิ่น งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนฯ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๘๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน

- เพื่อจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมอบ
เงินให้นักเรียน/
ผู้ปกครองนาไป
ซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จานวน ๑๖๖ คน
(๓๐๐ บาท/คน/ปี)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๔๙,๘๐๐

๔๙,๘๐๐

๔๙,๘๐๐

๔๙,๘๐๐

- นักเรียนมี
เครื่องแบบ
ใหม่อย่าง
น้อย ๑ ชุด/
คน

- เป็นการ
แบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส
และกอง
การศึกษา
(เงินอุดหนุน
สาหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษาฯ)

๘๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ
๓. ค่า
หนังสือ
เรียน

๔. ค่า
อุปกรณ์
การเรียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เล่าเรียนของนักเรียน
และผู้ปกครอง
- เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เล่าเรียนของนักเรียน
และผู้ปกครอง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จานวน ๑๖๖ คน
(๒๐๐ บาท/คน/ปี)

๓๓,๒๐๐

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จานวน ๑๖๖ คน
(๒๐๐ บาท/คน/ปี)

๓๓,๒๐๐

๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ - นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตาม
โครงการ
๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ - นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตาม
โครงการฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เป็นการแบ่งเบา
ร.ร.อบ.ท.
ค่าใช้จ่ายใน
วานรนิวาส และกอง
การศึกษาเล่าเรียน
การศึกษา
ของนักเรียนและ (เงินอุดหนุนสาหรับ
ผู้ปกครอง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ)
ร.ร.อบ.ท.
- เป็นการแบ่งเบา วานรนิวาสและกอง
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา
การศึกษาเล่าเรียน (เงินอุดหนุนสาหรับ
ของนักเรียนและ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ผู้ปกครอง
การจัดการศึกษาฯ)

๘๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนา - เพื่อสนับสนุน
คุณภาพผู้เรียน
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จานวน ๑๖๖ คน
(๔๓๐ บาท/คน/ปี)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๗๑,๓๘๐

๗๑,๓๘๐

๗๑,๓๘๐

๗๑,๓๘๐ - นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตามโครงการฯ

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เป็นการแบ่ง ร.ร.อบ.ท.
เบาค่าใช้จ่าย วานรนิวาส
ในการ
และกอง
ศึกษาเล่าเรียน การศึกษา
ของนักเรียน (เงินอุดหนุน
และผู้ปกครอง
สาหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษาฯ)

๘๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๖ โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
- เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกในทางที่
เหมาะสมตามวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เด็กเล็กจาก ศพด.
ทต. วานรนิวาส
- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส
- เด็กและเยาวชนอื่น
ประมาณ ๖,๐๐๐ คน
เข้าร่วมโครงการทุกปี

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ - เด็กและ
เยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของตัวเอง
และรู้จัก
หน้าที่
ของตน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ตัวเองและรู้จัก
หน้าที่ของตน
และอยู่ใน
ระเบียบวินัยอันดี
- เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม

๘๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๗ โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สกลนคร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เทศบาลตาบล - โรงเรียนสังกัด
วานรนิวาสเป็น อปท.จังหวัดสกลนคร
เจ้าภาพเพื่อเป็น จานวน ๑๑ แห่ง
การเสริมสร้าง
ทักษะทาง
วิชาการ
- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือและ
สัมพันธภาพอัน
ดีระหว่าง
โรงเรียนใน
สังกัด อปท.

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๗๐,๐๐๐

-

-

-

- นักเรียนมี
ทักษะทาง
วิชาการและ
มีความ
สามัคคี มี
สัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่าง
อปท.

- นักเรียนมี
พื้นฐานและ
ทักษะทาง
วิชาการ
- เกิดความ
ร่วมมือและ
ความมี
สัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่าง
อปท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

๘๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘ โครงการเชิดชู
พ่อ - แม่ดีเด่น
ประจาปี

- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี
ภายในครอบครัว

๙ เงินอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ

- เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- คัดเลือก
พ่อ - แม่ดีเด่น
ในวันพ่อแห่ง
ชาติและวันแม่
แห่งชาติ เพื่อมอบ
เกียรติบัตร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จานวน ๑ แห่ง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ - สถาบัน
ครอบครัวมี
ความรัก
ความ
สามัคคี

- สถาบันครอบครัวมี
ความรักความสามัคคี

กองการศึกษา

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐ - ศูนย์รวม
ข้อมูล
ข่าวสารการ
ซื้อหรือการ
จ้างมีความ
พร้อมในการ
ให้บริการ

- ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างสามารถอานวย
ความสะดวกแก่ อปท.
ในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ มท.
ว่าด้วยการพัสดุ

สานักปลัดฯ

๘๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๑๐ โครงการประกวด
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่
อาเภอวานร
นิวาส

- เพื่อกระตุ้นให้ - ศูนย์พัฒนา
หน่วยงาน ที่
เด็กเล็ก
เกี่ยวข้องให้มีการ จานวน ๑ แห่ง
ดาเนินงานด้าน
เด็ก
- เพื่อให้ อปท.
และชุมชน เกิด
ความตื่นตัว
ตระหนัก และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก

๕,๐๐๐

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
ได้รับการพัฒนา
และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์
มาตรฐาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก/
นักวิชาการ
ศึกษา/
หัวหน้าส่วน
การศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ศักยภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

รวม ๑,๑๔๕,๑๘๐ ๑,๐๗๐,๑๘๐ ๑,๐๗๐,๑๘๐ ๑,๐๗๐,๑๘๐
๘๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
แผนงานกลาง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๑ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุรับเบี้ย
ยังชีพตามช่วงอายุ
ที่กรมฯกาหนด

- ผู้สูงอายุ
ทุกคนที่
ลงทะเบียน

๒ เบี้ยความ
พิการ

- คนพิการได้รับเงิน
คนละ ๘๐๐ บาท/
เดือน

- คนพิการ
ที่มีบัตร

๓ เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

- ผู้ป่วยโรคเอดส์
- ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงินคนละ ๕๐๐ ทีไ่ ด้รับการ
บาท/เดือน
รับรอง

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย - ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับความ
ทุกคน
เดือดร้อนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย - คนพิการมี
ได้รับเบี้ยความ ความเป็นอยู่
พิการทุกคน
ที่ดีขึ้น
๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

- กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ป่วยโรค
ได้รับเบี้ยยังชีพ เอดส์มีความ
ทุกคน
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
เงินอุดหนุน
ระบุ
วัตถุประสงค์
กองการศึกษา
เงินอุดหนุน
สานักปลัดฯ
เงินอุดหนุน

๘๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

- เพื่อสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุและคน
พิการมีอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพ
และสามารถ
พึง่ ตนเองได้
แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕ เงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอ
วานรนิวาส โครงการ
กิ่งกาชาดบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรมของ
กิ่งกาชาดอาเภอ
วานรนิวาส

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๒
(บาท)

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
และผู้พิการที่อยู่ใน
เขตเทศบาลตาบล
วานรนิวาส

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
มีอาชีพ และ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

- ผู้สูงอายุ,
คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

- กิ่งกาชาดอาเภอ
วานรนิวาส

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนที่
ประสบความ
เดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาทุกข์

- กิ่งกาชาดอาเภอ สานักปลัดฯ
วานรนิวาส
สามารถจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์ได้

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๓
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๑
(บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPI)

กอง
การศึกษา

๙๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๖ โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ภาคประชาชน
ในงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน

- เพื่อให้ อสม.
ทากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุม
โรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล

- จัดกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
โดย อสม.ได้แก่
๑. อบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.
๒. จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์สาหรับ
ให้บริการ
ประชาชนใน
ศสมช.
ทั้ง ๑๔ ชุมชน

๑๔๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๑๔๐,๐๐๐ - มี อสม.ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ทั้ง ๑๔ ชุมชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนใน
กอง
เขตเทศบาล
สาธารณสุขฯ
ได้รับการ
(งบอุดหนุน
ส่งเสริมสุขภาพ
งาน
ป้องกันควบคุม สาธารณสุข
โรค และฟื้นฟู
มูลฐาน)
สุขภาพ โดย
อสม. อย่าง
ครอบคลุม
และทั่วถึง

รวม ๗,๑๙๐,๐๐๐ ๗,๑๙๐,๐๐๐ ๗,๑๙๐,๐๐๐ ๗,๑๙๐,๐๐๐

๙๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
อาหาร
กลางวัน
สาหรับเด็ก

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ,นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯและ
นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาสฯ
(ราษฎร์บารุง)
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

- นักเรียนทุกคนใน
๓๐๓,๘๐๐ ๓๐๓,๘๐๐ ๓๐๓,๘๐๐ ๓๐๓,๘๐๐ - นักเรียน
ศพด. ทต. วานรนิวาส
เจริญเติบโต
ร.ร.อนุบาลเทศบาล
๖๖๔,๐๐๐ ๖๖๔,๐๐๐ ๖๖๔,๐๐๐ ๖๖๔,๐๐๐ สมวัยและ
วานรนิวาส และ
ผ่านเกณฑ์
ร.ร. อนุบาลวานรนิวาส ๖,๐๘๐,๐๐๐ ๖,๐๘๐,๐๐๐ ๖,๐๘๐,๐๐๐ ๖,๐๘๐,๐๐๐ มาตรฐาน
(ราษฎร์บารุง)
- นักเรียน
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- นักเรียนได้ กองการศึกษา
รับประทาน
อาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต
สมวัย

๙๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๒ โครงการ
- เพื่อให้เด็กใน
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
สาหรับเด็ก
,เด็กในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
และเด็กใน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาสฯได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน

- เด็กนักเรียนทุก
คนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
- เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาสฯ
(ราษฎร์บารุง)

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๒๐,๐๐๐ - นักเรียนทุก - นักเรียนทุก
คนได้ดื่มนม คนได้รับสาร
อาหาร
๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐
สมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

๙๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการส่งเสริม
ชุมชนจัดการ
สุขภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ชุมชนในเขต
- จัดกิจกรรมสร้าง
เทศบาลเป็นชุมชน เสริมสุขภาพให้กับ
จัดการสุขภาพ
เป้าหมายตามชุดสิทธิ
ประโยชน์
- ส่งเสริมสนับสนุน
อุปกรณ์สาหรับสร้าง
สุขภาพและช่วยใน
การดารงชีพให้กับ
กลุ่มที่ด้อยโอกาส

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการ
ส่งเสริมชุมชน
จัดการสุขภาพ
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เป็นชุมชน
จัดการ
สุขภาพ

กองสาธารณสุฯ
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพภาพ)

๙๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔ โครงการเสริมสร้าง - เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สุขภาพผู้สูงวัยแบบ ได้รับการดูแล
ยั่งยืน
สุขภาพและมาทา
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุเดือนละครั้ง
สมาชิกชมรมเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ
๑๐๐ คนทุกเดือน
- ตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ - ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลสุขภาพ
และมาทา
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง
มีสุขภาพที่
แข็งแรง ไม่
เป็นภาระต่อ
ครอบครัว
และสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

๙๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๕ โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้สูงอายุทา
กิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
คลายความกังวล
ลดความเครียด
- เพื่อจะได้ดูแล
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง
และถูกวิธี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
- อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - มี ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
๘๐ ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมดในเขต
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ป้องกัน
ควบคุมโรค
และฟื้นฟู
สุขภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

๙๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อสม. เพื่อเป็น
นักจัดการ
สุขภาพในชุมชน

วัตถุประสงค์
- อสม.๑๓๖ คน
เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงาน
- อสม. ได้รับการ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอบรมให้ความรู้
อสม. ศึกษาดูงาน
ชุมชนต้นแบบ ที่
ประสบความสาเร็จ
ในการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกัน
โรค ในชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - อสม.๑๓๖ คน
เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงาน
- อสม. ได้รับการ
พัฒนาความรู้
และ
ประสบการณ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- อสม. ใน
เขตเทศบาล
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
เป็น นัก
จัดการ
สุขภาพใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข ฯ

๙๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

เป้าหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗ โครงการ
อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ
(อผส.)

เพือ่ ให้มี
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและผู้
พิการในชุมชน

มีอาสาสมัคร อผส. ใน ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ มีอาสาสมัคร
ชุมชนอย่างน้อย ๕๐
อผส. ในชุมชน
คน ทั้ง ๑๔ ชุมชน
อย่างน้อย
๕๐ คน

ผู้สูงอายุ และผู้พิการใน
ชุมชน ได้รับการดูแลที่
บ้านอย่างทั่วถึง

๘ โครงการ
ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
สร้างสุขภาพ

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนอายุ ๖
ปีขึ้นไป มีการ
ออกกาลังกาย
สร้างสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

- จัดอบรมผู้นาออก
กาลังกาย
ในชุมชน จัดกิจกรรม
วิ่ง เต้นแอโรบิก ราไม้
พลอง รามวยโบราณ
ให้ประชาชนมีโอกาส
ร่วมกิจกรรม
ออกกาลังกาย

- ประชาชนทั้ง ๑๔
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
การออกกาลังกายสร้าง
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สุขภาพแข็งแรง

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - ประชาชน
อายุ ๖ ปีขึ้นไป
มีการออกกาลัง
กายสร้าง
สุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
กอง
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

๙๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๙ โครงการตรวจคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคในกลุ่มเสี่ยง
และดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูงในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ตรวจคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนที่มีอายุ
๓๕ ปีขึ้นไป และ
อบรมให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพที่
ถูกต้อง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงที่มี
อายุ ๓๕ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจ
คัดกรอง
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ
๖๐ ของกลุ่ม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
สามารถดูแล
สุขภาพไม่ให้
ป่วยเป็นโรค
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูง หรือผู้ที่ป่วย
สามารถคุม
อาการของโรค
ไม่ให้มี
ภาวะแทรกซ้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

๙๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๐ โครงการตรวจคัด
- เพื่อค้นหาผู้ป่วย
กรองมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปาก
มดลูกรายใหม่ ให้
ได้รับการรักษาและ
ปลอดภัยจากโรค
๑๑ โครงการ
ส่งเสริมให้ อสม.
เฝ้าระวังพฤติกรรม และครอบครัวมี
การเลี้ยงดูลูกในหญิง ส่วนร่วมในการดูแล
หลังคลอด
ทารก ให้มารดา
เลี้ยงดูลูกอย่าง
ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ตรวจคัดกรองผู้หญิง
อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
จานวน ๒๐๐ คน

- หญิงหลังคลอดมี
พฤติกรรมการเลี้ยงดู
ลูกอย่างถูกต้อง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - กลุม่ เสี่ยง
ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคฯ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - หญิงหลัง
คลอดและทารก
ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้อง
- ทารกได้ดื่ม
นมแม่อย่างน้อย
๖ เดือน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- กลุ่มเสี่ยงโรค
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก
ได้รับการรักษาได้
ทันปลอดภัย
จากโรค
- หญิงหลังคลอด
มีพฤติกรรมการ
เลี้ยงดูลูกอย่าง
ถูกต้อง
- ทารกได้ดื่มนม
แม่อย่างน้อย
๖ เดือน

กอง
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
กอง
สาธารณสุขฯ
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

๑๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ
๑๒ โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป
และโรคติดต่อ
ร้ายแรง

๑๓ โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ทั่วไป และ
โรคติดต่อร้ายแรง
ในเขตเทศบาล
ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

- ดาเนินกิจกรรมป้องกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ไม่มีผู้ป่วย
และควบคุมโรคติดต่อ
ในเขตเทศบาล
ทั่วไป และโรคติดต่อ
ร้ายแรง
ใน ๑๔ ชุมชน เช่น โรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธุ์
ใหม่ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข
- เพื่อป้องกันและ - ดาเนินกิจกรรมป้องกัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ไม่มีผู้ป่วย
ควบคุมโรค
และควบคุมโรค ตาม
ในเขตเทศบาล
ไข้เลือดออกในเขต แนวทางของกระทรวง
เทศบาล
สาธารณสุข

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชน
ไม่ป่วยและ
เสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อทั่วไป
และโรคติดต่อ
ร้ายแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

- ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ไม่ป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๔ โครงการป้องกัน
- เพื่อป้องกันและ - ดาเนินกิจกรรม
และควบคุมโรคพิษ ควบคุมโรคพิษสุนัข ป้องกันและควบคุม
สุนัขบ้า
บ้าในเขตเทศบาล โรค ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข
ทั้ง ๑๔ ชุมชน
๑๕ โครงการอาหาร
- เพื่อให้
- ตรวจสารปนเปื้อน
ปลอดภัย
ผู้ประกอบการผลิต ในอาหารและ
จาหน่ายอาหารที่ สิ่งแวดล้อมในร้าน
สะอาดปลอดภัย
จาหน่ายอาหาร แผง
ตามเกณฑ์
ลอยโต้รุ่งและ
มาตรฐานกาหนด ตลาดสดเทศบาล

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ไม่มีผู้ป่วยด้วย - ประชาชนใน
โรคพิษสุนัขบ้าใน เขตเทศบาลไม่
เขตเทศบาล
ป่วยด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ไม่พบสาร
ปนเปื้อนใน
อาหาร และการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่าน
เกณฑ์ตามที่
กระทรวงสา
ธารณ สุขกาหนด

กอง
สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด (KPI)

- อาหารที่ไปสู่ผู้
บริโภคมีความ
สะอาดปลอดภัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ที่กาหนด

๑๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๖ โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
(๒๕ ตาสับปะรด)

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการ
จัด กิจกรรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการชุมชน
และกลุ่มองค์กร
ต่างๆในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ๑๔ ชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยา
เสพติด ๑๔
ชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชุมชนมีการ
เฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองจาก
ปัญหายาเสพติด
ไม่มีผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดในชุมชนที่
สมัครใจได้รับการ
บาบัด รักษาตาม
ครบตาม
โปรแกรมทุกคน
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดที่ผ่านการ
บาบัดรักษาแล้ว
สมัครใจเข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพครบตาม
หลักสูตร

๑๗ โครงการ
บาบัดรักษา
ผู้เสพ / ผู้ติดยา
เสพติด

- เพื่อให้การบัดรักษา - ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ติดในชุมชนที่สมัคร
ในชุมชนที่สมัครใจ ใจ
ตามโครงการของ
ศพ.ส.อ. วานรนิวาส

๖๐,๐๐๐

๑๘ โครงการฝึกอาชีพ
ผู้ผ่านการ
บาบัดรักษายา
เสพติด

- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้ผ่านการบาบัด
รักษายาเสพติดมี
อาชีพที่สุจริตและ
มีรายได้

๓๐,๐๐๐

- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดที่ผ่านการ
บาบัดรักษาและ
สมัครใจ เข้า
ฝึกอบรมอาชีพ

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดในชุมชน
ที่สมัครใจได้รับ
การบาบัดรักษา
ตามนโยบาย
ส่วนกลาง
- ผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดที่ผ่าน
การบาบัดรักษา
ประกอบอาชีพ
ที่สุจริต

กอง
สาธารณสุขฯ
(งบอุดหนุน
จากส่วนกลาง)
กอง
สาธารณสุขฯ
(งบอุดหนุน
จากส่วนกลาง)

๑๐๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๙ โครงการเยาวชน
ไทยหัวใจสีขาว
(ป้องกันยาเสพติด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ความรู้และ - เยาวชนในเขต
เสริมสร้างทักษะ
เทศบาล อย่างน้อย
ชีวิตแก่เยาวชนใน จานวน ๑๐๐ คน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด (KPI)
- เยาวชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐
ของเป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชนใน -กองการศึกษา
เขตเทศบาลไม่ -กองสาธารณสุขฯ
ยุ่งเกี่ยวกับยา
(กองทุน
เสพติด
หลักประกัน
สุขภาพ)

๑๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๐ เงินอุดหนุน
- เพื่อป้องกันและ
โรงเรียนมัธยมวานร แก้ไขปัญหายาเสพ
นิวาส โครงการ
ติดในโรงเรียน
โรงเรียน
สีขาวปลอด
ยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โรงเรียนมัธยมวานร
นิวาส

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -นักเรียนทุกคน
ได้ร่วมการจัด
กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียนมี
การจัด
กิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

๑๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒๑ เงินอุดหนุน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส
(ราษฎร์บารุง)
โครงการ
ค่ายโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎร์
บารุง)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียน
กองสาธารณสุขฯ
มีการ
(กองทุน
จัดกิจกรรม
หลักประกัน
การป้องกัน
สุขภาพ)
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

๑๐๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๒๒ เงินอุดหนุนที่ทา
การปกครอง
อาเภอวานรนิวาส
โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และจัดระเบียบ
สังคม
แบบบูรณาการ
อาเภอวานรนิวาส

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขต
อาเภอวานรนิวาส

- ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนในเขต
อาเภอวานร
นิวาส

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด (KPI)
- ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนได้
ร่วมงานการ
จัดกิจกรรม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีการจัดทา
โครงการ/
กิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดในระดับ
อาเภอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

รวม ๑๑,๖๕๕,๘๐๐ ๑๑,๖๕๕,๘๐๐ ๑๑,๖๕๕,๘๐๐ ๑๑,๖๕๕,๘๐๐

๑๐๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการฝึกอบรม
ทักษะด้านกีฬา
ประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

- เพื่อให้เยาวชน
- จัดฝึกอบรมทักษะ
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - เยาวชนมีทักษะ
และประชาชน มี ด้านกีฬาประเภท
และรักการเล่น
การออกกาลังกาย ต่างๆให้เยาวชนและ
กีฬาและมี
และรักการเล่นกีฬา ประชาชนจานวน
สุขภาพร่างกายที่
- เพื่อป้องกันปัญหา ๕๐ คน
แข็งแรง
ยาเสพติด
๒ โครงการแข่งขัน
- เพื่อให้เยาวชน
- จัดการแข่งขันกีฬา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ และประชาชน เข้า เยาวชนและ
ความรัก ความ
ร่วมการแข่งขันกีฬา ประชาชนทั่วไปอย่าง
สามัคคีปรองดอง
- สร้างความ
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
ระหว่างกัน
ปรองดอง
สมานฉันท์ระหว่าง
ชุมชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เยาวชนมีการ กองการศึกษา
ออกกาลังกาย
และห่างไกลจาก
ยาเสพติด
- สร้างความรู้รัก กองการศึกษา
สามัคคีของ
ประชาชนใน
ชุมชน

๑๐๙

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการจัดส่ง
การประกวด
และการ
แข่งขันต่างๆ

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารของ อปท. และ
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน รักการออก
กาลังกาย อันเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง
- เพื่อสรรสร้างความ
สมัครสมานสามัคคี
ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างงาน
- เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะในด้านต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

- จัดส่งพนักงาน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน
มีทักษะในการ
กีฬาท้องถิ่นท้องที่
เล่นกีฬาหรือ
สามัคคีอย่างน้อยปีละ
แข่งขันกีฬาและ
๑ ครั้ง
สร้างความรัก
- จัดส่งพนักงาน
ความสามัคคี
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน
ระหว่างกัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- จัดส่งประชาชนหรือ
เยาวชนเข้าประกวด
แข่งขันในด้านต่างๆ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชน
คณะผู้บริหาร
ของ อปท. และ
บุคลากรภายใน
ส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ท้องถิ่นทุกคนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง
- เกิดความ
สมัครสมาน
สามัคคี รักใคร่
ปรองดองกัน

กองการศึกษา

๑๑๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔ โครงการ
- ส่งเสริมให้
จัดซื้ออุปกรณ์ ประชาชนได้ออก
กีฬาชุมชน
กาลังกาย
- เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้เข้มแข็ง
- เพื่อใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
๕ โครงการจัดหา - เพื่อให้ประชาชน
เครื่องออก
ออกกาลังกายสร้าง
กาลังกาย
สุขภาพ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
ออกกาลังกายสร้าง
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไว้
ประจาชุมชน
ให้ครบทั้ง ๑๔ ชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๗๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
วัสดุอุปกรณ์
สาหรับออกกาลัง
กาย
-ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
- จัดหาเครื่องออกกาลังกาย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - มีเครื่องออก
บริเวณสวนป่าและในเขต
กาลังกาย
เทศบาล
ประชาชน
- จัดหาเครื่องออก
มีสุขภาพที่ดี
กาลังกาย และกายภาพ
บาบัดสาหรับผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีวัสดุอุปกรณ์
สาหรับเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ
ในการออก
กาลังกายที่
เพียงพอ

กองการศึกษา

- มีเครื่องออก
กาลังกาย
สาหรับบริการ
ประชาชน

กองช่าง

๑๑๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๖ โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
สนามตะกร้อ

วัตถุประสงค์
- เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การเล่นกีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

- ก่อสร้างปรับปรุงสนาม
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ลดการเกิด
ตะกร้อ
อุบัติเหตุหรือ
ให้ได้มาตรฐาน
อันตราย
- ก่อสร้างปรับปรุงสนาม
เนื่องจากสนาม
กีฬาฟุตบอล
ตะกร้อ
ให้ได้มาตรฐาน
ติดถนน
๗ โครงการ
- เพื่อใช้เป็น - สนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - สนาม
ก่อสร้างลาน สถานที่
บริเวณสานักงานเทศบาล
กีฬากลาง
กีฬาต้านยา
ออกกาลังกาย ตาบลวานรนิวาส
อเนกประสงค์
เสพติดบริเวณ และห่างไกล หลังใหม่ขนาด
จานวน ๑ แห่ง
อาคาร
จากยาเสพติด ๒๐,๐๐ x ๕๒.๐๐ เมตร
สานักงาน
จานวน ๑ แห่ง
หลังใหม่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สนาม
ตะกร้อมี
บริเวณ
โดยรอบ
ที่เหมาะสม
ปลอดภัย
- ประชาชน
และพนักงาน
ได้ใช้เป็น
สถานที่
ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๑๑๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๘ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ลานสุขภาพ (ชุมชน
ตลาดสด), ลานกีฬา
ในชุมชน,ลาน
อเนกประสงค์,สนาม
กีฬา (สนามกีฬา
กลาง สนาม
บาสเกตบอล สนาม
วอลเล่ย์บอล, สนาม
ตะกร้อ,สนาม
ฟุตซอล ฯลฯ)

วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมกิจกรรม
การออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพสาหรับ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมลานสุขภาพ
(ชุมชนตลาดสด),ลาน
กีฬาในชุมชน,ลาน
อเนกประสงค์,สนาม
กีฬา (สนามกีฬากลาง
สนามบาสเกตบอลสนาม
วอลเล่ย์บอล
สนามตะกร้อ,
สนามฟุตซอล ฯลฯ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

- ประชาชน
มีสถานที่
ในการออก
กาลังกาย
มีสุขภาพที่ดี
และห่างไกล
จากยาเสพ
ติด

- มีสถานที่
ในการออก
กาลังกาย
และมีอาณา
บริเวณ
โดยรอบที่
เหมาะสม
ปลอดภัย

กองช่าง

รวม ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๒,๑๒๐,๐๐๐

๑๑๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,
คณะกรรมการ
บริหาร
สถานศึกษา,
ผู้ปกครองและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
- เพื่อประชุม
อบรม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ทาความเข้าใจ
และชี้แจง
นโยบาย
ทางการศึกษา
ของเทศบาล
- เพื่อจัดทัศน
ศึกษาดูงาน
ศูนย์ฯ ที่มีการ
บริหารจัดการ
ดีเด่นอื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ,ผู้ปกครอง
และครู

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

๒๕๖๓
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก,
คณะกรรมการ
บริหาร
สถานศึกษา,
ผู้ปกครองและครู
มีความรู้ในการ
ดาเนินงานด้าน
การศึกษาของ
เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

๑๑๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการ
ฝึกอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรี
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

วัตถุประสงค์
- เพื่อ
ฝึกอบรมสตรี
ในเขต
เทศบาลให้
ทราบถึง
บทบาทหน้าที่
- เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของสตรีใน
เขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน
- จัดทัศนศึกษา
ดูงาน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๕๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอน
และวิธีการ
ดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- กลุ่มสตรี
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของ
ตนเองตลอด
จนปฏิบัติงาน
ได้อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม
- พัฒนางาน
ด้านสตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑๑๕

แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
ของเด็กและ
เยาวชน
เทศบาล
ตาบลวานร
นิวาส

วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกอบรม/
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของ
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตาบล
วานรนิวาส
- จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เด็กและเยาวชน
-ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

- จัดกิจกรรม
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ฝึกอบรม/พัฒนา
ทราบขั้นตอนและ
ศักยภาพเด็กและ
วิธีการดาเนินงาน
เยาวชน
เพื่อให้บรรลุวัตถุ
- จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ประสงค์ที่ตั้งไว้
เด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษา
เขตเทศบาลตาบล
วานรนิวาสมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
มากยิ่งขึ้น
- ขีดความสามารถ
และศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๑๑๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๔ โครงการ
ฝึกอบรม
พัฒนา
ศักยภาพผู้นา
ชุมชน
คณะกรรมการ
กลุ่มองค์กร
ต่างๆและทัศน
ศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มขีด
ความ
สามารถของ
คณะ
กรรมการ กลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุมชน
กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๕๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอน
และวิธีการ
ดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- คณะกรรมการ กองการศึกษา
ชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ มี
ความสามัคคี มี
ทัศนคติ
จิตสานึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

๑๑๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๕ โครงการ
ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นา
ชุมชนและ
เครือข่าย
ช่วยเหลือใน
การบริหาร
ชุมชน

- เพื่อชี้แจง
ทบทวน
บทบาทหน้าที่
สร้างทัศนคติ
จิตสานึกที่ดี
งามในการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นาชุมชน
และเครือข่าย
ช่วยเหลือในการ
บริหารชุมชน
จานวน ๔ ครั้ง/ปี

๑๒๐,๐๐๐

รวม ๑,๒๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๒๐,๐๐๐

- การดาเนิน
งานที่มีประ
สิทธิ
ภาพและ
ประสบ
ผลสาเร็จ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- คณะกรรมการ กองการศึกษา
ชุมชน ผู้นาชุมชน
และเครือข่าย
ช่วยเหลือในการ
บริหารชุมชน
มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
สร้างทัศนคติ
จิตสานึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์

๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐

๑๑๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
ปรับภูมิทัศน์
สนามกีฬากลาง/
สวนสาธารณะ
และ
สภาพแวดล้อม
ในชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม
ในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ปรับภูมิทัศน์
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ
๑.สระหลวงบ้านสร้าง
เม็ก -สะพานทอง
๒.สระหลวงสระเกษ
๓.สระหนองพุงหมู
๔.ศาลเจ้าปู่หลักเมือง
๕. สวนป่า
และ/หรือในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ใช้เป็น
สถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สภาพ
แวดล้อม
ที่สวยงาม
เป็นสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๑๑๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด(KPI)
(ผลผลิตของ
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๒ โครงการ
ถนนสีเขียว

- เพื่อปรับ
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
และถนนสายต่างๆ
และปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

- ปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและ
ถนนสายต่างๆและ
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเขต
เทศบาล

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

- มีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ประชาชนใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อน
หย่อนใจ

- มีสภาพ
แวดล้อม
ภูมิทัศน์ที่น่าอยู่
น่าอาศัย
- บ้านเมือง
สวยงาม
- ลดภาวะโลก
ร้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๑๒๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
บารุงรักษา,
ปลูกพันธุ์ไม้,
ตกแต่งต้นไม้
สวนสาธารณะ
ที่สาธารณะ
อื่นๆ

วัตถุประสงค์
- เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
บารุงรักษา,ปลูก
พันธุ์ไม้ ตกแต่ง
ต้นไม้
สวนสาธารณะ
และที่สาธารณะ
อื่นๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จ่ายค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเหมา
บริการ(คนสวน)
๑๕ คน/ปี

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ - สนามกีฬากลาง
- สวนสาธารณะ
- เกาะกลางถนน
- สวนป่า
มีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ประชาชนใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สนามกีฬา
กลางและสวน
สาธารณะที่
สาธารณะอื่นๆ
มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี สวยงาม
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

รวม ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐

๑๒๑

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๑ โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA ๒๑
ระดับท้องถิ่น (ส่งเสริม
พหุภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ชุมชนมีการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมที่
ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่
ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
และมลภาวะที่กระทบ
ต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมผู้นา
ชุมชนแกนนา
กลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาล เพื่อ
สร้างจิตสานึกใน
การรักษาความ
สะอาดของ
บ้านเมืองและ
อนุรักษ์

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ทุกชุมชน
มีการคัดแยก
ขยะนามา
ฝากธนาคาร
ขยะทุกเดือน
- มีการทาน้า
หมักชีวภาพ
และปุ๋ยหมัก
ใช้ในชุมชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ครัวเรือนมี
การคัดแยกขยะ
ปริมาณขยะที่
ไปสู่บ่อฝังกลบ
ขยะลดลง ไม่
เกิดเหตุราคาญ
และมลภาวะที่
กระทบต่อ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

๑๒๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด(KPI)
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
(ต่อ)
- ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล
สามารถกาจัดสิ่งปฏิกูล
จากรถดูดส้วม
ที่ให้บริการในเขต
เทศบาล
ตาบลวานรนิวาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
(ต่อ)
- ระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูล มี่
ประสิทธิภาพ ไม่สร้าง
มลภาวะ และผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
- ได้ปุ๋ยอินทรีย์
จากระบบมาใช้ประโยชน์ใน
งานสวนของเทศบาล

๑๒๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อมโลก
“ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักพื้นที่
สีเขียว”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อรณรงค์
-ร่วมกิจกรรมรณรงค์
การรักษา
๑๔ ชุมชน
สิ่งแวดล้อมโดย
การลดการใช้
พลังงานน้ามัน
ไฟฟ้า
น้าประปา ปลูก
ต้นไม้

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)
- ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
รักษาสิ่งแวด
ล้อม ลดการใช้
พลังงาน และ
ปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
มีความรู้
ความเข้าใจ
เรื่องภาวะ
โลกร้อน และ
ร่วมใจ
รณรงค์ลด
การใช้
พลังงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

๑๒๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๓ งานจ้างเหมา
แรงงานรักษา
ความสะอาดกวาด
ถนน ตัดหญ้า ไหล่
ทางในเขต
เทศบาล เก็บขน
ขยะในชุมชน
และคัดแยกขยะที่
โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล

- เพื่อให้เทศบาลมี
ความสะอาด ไม่มี
ขยะตกค้าง ไม่ก่อ
เหตุราคาญและ
ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
และได้ปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์
มาใช้ในงานสวน
เทศบาล

- กวาดถนน ตัด
หญ้า และเก็บขน
ขยะจากชุมชนใน
เขตเทศบาล
ทั้ง๑๔ ชุมชน
- คัดแยกขยะที่
ระบบกาจัดขยะ
ของเทศบาล

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ

๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ - ชุมชนมี
ความสะอาด
ไม่มีขยะ
ตกค้าง
- ระบบกาจัด
ขยะไม่มีเหตุ
ราคาญและ
ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน
และ
สิ่งแวดล้อม

- เทศบาลมี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชน
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากเหตุ
ราคาญและมี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

๑๒๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๔ งานจ้างเหมา
แรงงานรักษา
ความปลอดภัย
อาคารสถานที่

- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย ณ ตลาด
สดเทศบาลฯ

- ๑ คน

๙๘,๕๕๐

๙๘,๕๕๐

๙๘,๕๕๐

๙๘,๕๕๐

ตัวชี้วัด(KPI)
- ไม่มีเหตุ
อัคคีภัย
- ไม่มีเหตุ
ฉกชิงวิ่งราว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ

กองสาธารณสุขฯ

๑๒๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๕ งานจ้างเหมาฝัง
กลบขยะของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด(KPI)

- เพื่อให้ระบบกาจัด - ฝังกลบขยะที่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - สามารถฝังกลบ
ขยะของเทศบาล
ระบบกาจัดขยะ
ขยะได้ทั้งหมดไม่
ไม่ก่อเหตุราคาญและ ของเทศบาล
ก่อให้เกิดมลพิษ
ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและสิ่ง
แวดล้อม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ไม่มีเหตุ
กองสาธารณสุขฯ
ราคาญและ
มลภาวะเป็นพิษ
แก่ประชาชน
ทั่วไป

๑๒๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๖ โครงการ
ปรับปรุง
ระบบกาจัด
ขยะของ
เทศบาล

- เพื่อให้ระบบ
กาจัดขยะ
ของเทศบาล
กาจัดขยะได้หมด
ไม่เกิดปัญหาขยะ
ล้นบ่อเนื่องจาก
มีพื้นที่ฝังกลบ
จากัด

- จัดซื้อ/ก่อสร้าง
เตาเผาขยะที่
ระบบกาจัดขยะ
ของเทศบาล

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - สามารถ
กาจัดขยะที่
จัดเก็บได้
ทั้งหมด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ไม่มีขยะ
หลงเหลือ
- ลดพื้นที่ฝัง
กลบขยะ
- นาเศษเถ้า
ไปทาปุ๋ย
- ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
ฝังกลบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

๑๒๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๗ จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาด
อาคารสถานที่

วัตถุประสงค์
- จ้างเหมาบริการ
ทาความสะอาด
สานักงาน
เทศบาล
พื้นที่ ๒,๔๐๐
ตารางเมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ๒ คน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

- สานักงาน
เทศบาล
ตาบลวานร
นิวาส
สะอาดตา
น่าอยู่
น่ามอง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- สถานที่
สานักปลัดฯ
ราชการมี
ความสะอาด
- ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
ได้รับความ
สะดวกและ
ความมั่นใจ
ในสถานที่
ราชการ

รวม ๘,๗๐๘,๕๕๐ ๘,๗๐๘,๕๕๐ ๘,๗๐๘,๕๕๐ ๘,๗๐๘,๕๕๐

๑๒๙

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
เทศบาลและ
ผู้นาชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
และผู้นาชุมชน
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
และนาความรู้ไป
ปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

- อบรมสัมมนา
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - บุคลากร
พนักงาน ลูกจ้าง
ทุกคน ได้รับ
พร้อมทั้งคณะ
ความรู้และการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เพิม่ พูนทักษะใน
เทศบาล ผู้นาชุมชน
การปฏิบัติงาน
และเดินทางไป
ร้อยละ ๘๐
ทัศนศึกษาดูงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ข้าราชการการเมือง
- สานักปลัดฯ
และพนักงานเทศบาล
- กองการศึกษา
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
และมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเกิดความ
รักและภักดีต่อองค์กร
- ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดีมปี ระสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน

๑๓๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการส่งบุคลากร
เข้าฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา
บุคลากรของ
เทศบาลทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองและ
ข้าราชการประจา
ให้มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- คัดเลือกและ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการการเมือง/
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างเทศบาล และ
หรือจัดส่งฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้

๒๕๖๑
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - บุคลากร
ได้รับ
ความรู้และ
การเพิ่มพูน
ทักษะใน
การ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ข้าราชการ สานักปลัดฯ
การเมือง
กองคลัง
และพนักงาน
กอง
เทศบาล
สาธารณสุขฯ
นาความรู้มา
กองช่าง
ใช้ในการ
กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน

๑๓๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓ โครงการพัฒนาทักษะ -เพื่อพัฒนา
ด้านภาษาต่างประเทศ บุคลากรของ
เทศบาลและ
ประชาชนให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ข้าราชการการเมือง
และข้าราชการ
ประจา
- ประชาชนทั่วไป

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

- บุคลากร
ได้รับ
ความรู้และ
การเพิ่มพูน
ทักษะใน
การ
ปฏิบัติงาน

- ข้าราชการ
การเมือง
และพนักงาน
นาความรู้มา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- สามารถ
ติดต่อสื่อสาร
กับ
ชาวต่างชาติ
ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๓๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๔ โครงการ
ส่งเสริม
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดระบบการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- ประชุมชี้แจง
เตรียมความพร้อม
รับการประเมิน
LPA

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

- จัดกิจกรรมภายใน
๓๐,๐๐๐
เทศบาลเพื่อให้เข้าเกณฑ์
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
เตรียมพร้อมการประเมิน
- เทศบาลตาบลวานร
นิวาส ผ่านการประเมิน
แต่ละด้าน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ - บุคลากรทุกคน
ทราบและมีความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- LPA ทุกด้าน
รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
และเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เทศบาลตาบล สานักปลัดฯ
วานรนิวาส
มีการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๑๓๓

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕ โครงการกาหนด
- เพื่อกาหนด
มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการ
ให้บริการแก่
ประชาชนใน
ด้านต่างๆ
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กาหนดมาตรฐาน
การให้บริการแก่
ประชาชนในทุก
หน่วยงาน จานวน
๕ หน่วยงาน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

- บุคลากร
ทราบถึง
มาตรฐาน
การ
ให้บริการ
แก่
ประชาชน

- แต่ละ
หน่วยงานมี
มาตรฐาน
การให้บริการ
แก่ประชาชน
ในด้านต่างๆ
- ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน
ต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๓๔

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๖ โครงการวัน
เทศบาล

- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี,
การมีส่วนร่วมของประชาชน
-บุคลากรของเทศบาล
มีจิตสานึกรักองค์กร
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ที่
จะให้บริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจและเสียสละ

- จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลและ
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๕๐,๐๐๐

- บุคลากร
ทุกคนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
-ประชาชน
มีความพึง
พอใจ

- สร้างความ
รักความ
สามัคคีใน
หน่วยงาน
และ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๓๕

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๗ โครงการจัดทา
ประชาคมในเขต
เทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ต่างๆเพื่อนามาเป็น
แนวทางแก้ไขและ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดให้ประชาชน
จานวน ๑๔ ชุมชน
เสนอปัญหาความ
ต้องการของชุมชน
- จัดทาแผนชุมชน
- จัดชี้แจงปัญหาและ
ผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลฯ
- จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ในชุมชน
ต่างๆ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการบริการ
เทศบาลเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนเกิดความ สานักปลัดฯ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจน มีส่วนร่วม
เสนอความคิด แนว
ทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
-ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ
เทศบาลเคลื่อนที่
(บริการเชิงรุก)

๑๓๖

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๘ โครงการขยาย
เขตพื้นที่
เทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่
การให้บริการของ
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
- เพื่อสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน
๙ โครงการ
- เพื่อจัดวาง
วางผังเมืองรวม ระบบผังเมือง
ภายในเขต
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส ร่วมกับ
อปท.อื่น
- รองรับการ
ควบรวม อปท.
- วางผังเมืองของ
เทศบาลตาบลวานร
นิวาส ร่วมกับโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดสกลนคร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
มีความต้องการ
ขยายเขตจากการ
จัดทาประชามติ
- เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
มีพื้นที่เพิ่มขึ้น
๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - พื้นที่ในเขต
เทศบาลได้รับการ
พัฒนาตามผังเมือง
กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เทศบาล
- สานักปลัดฯ
มีพื้นที่ในการให้บริการ - กองช่าง
และดาเนินงาน
มากขึ้น
- ประชาชนมีความพึง
พอใจ
- ระบบวางผังเมืองใน
เขตเทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพ
- ที่ดินในเขตเทศบาล
ได้รับการพัฒนาตามผัง
เมืองกาหนด

กองช่าง

๑๓๗

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๐ สารวจและ
ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการรวบรวม
ฐานข้อมูลทางด้าน
ทะเบียนทรัพย์สินและ
ภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
- เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีมีระบบที่แน่นอน
และสามารถตรวจสอบ
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว
- เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

- จะดาเนินการจัดทา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - สามารถใช้
แผนที่ภาษีและ
ข้อมูลแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินให้
และทะเบียน
ครอบคลุมทั้งหมด
ทรัพย์สินในเขต
ของเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส
วานรนิวาส ใน
การจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส ได้
ครบถ้วน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีฐานข้อมูล
ทางด้าน
ทะเบียน
ทรัพย์สินและ
ภาษีต่าง ๆ
ครบถ้วน
- มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่แน่นอน
ถูกต้องและ
เป็นธรรม
- มีรายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

๑๓๘

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๑ โครงการก่อสร้าง
หรือติดตั้งป้าย
โฆษณาและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลตาบล
วานรนิวาสให้มี
ประสิทธิภาพมาก
และมีความรวดเร็ว
- เพื่อเป็นสถานที่
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็ก
- ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง
LED
- จัดทาป้าย, แผ่น
พับประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาล,ป้าย
ประชาสัมพันธ์อิงค์
เจ็ท พิมพ์บนผ้าใบไว
นิว ฯลฯ

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ในเขต
เทศบาล
ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม

- ประชาชน
ได้รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร
และการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กอง
สาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

๑๓๙

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๑๒ โครงการติดตั้ง ซ่อม
บารุงเครื่องกระจาย
เสียงแบบไร้สาย เครื่อง
เสียงพร้อมอุปกรณ์

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและ
ความรู้แก่
ประชาชน

- ก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมบารุง
เครื่องกระจายเสียง
แบบไร้สาย

๑๓ โครงการติดตั้ง
ซ่อมบารุง
หอกระจายข่าว เครื่อง
เสียงพร้อมอุปกรณ์

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและ
ความรู้แก่
ประชาชน

- ก่อสร้างและ
๒๐,๐๐๐
ปรับปรุงซ่อมบารุงหอ
กระจายข่าวของ
ชุมชน

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
เขตเทศบาล
รับทราบ
ข่าวสารและ
ข้อมูลของทาง
ราชการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนใน
เขตเทศบาล
รับรู้ข่าวสาร
และข้อมูลที่
ทางราชการ
เผยแพร่
- ประชาชนใน
เขตเทศบาล
รับรู้ข่าวสาร
และข้อมูลที่
ทางราชการ
เผยแพร่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

กองการศึกษา

๑๔๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๔ โครงการ
จัดงานวันรัฐพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา/
วันปิยมหาราช

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์
- เพื่อถวายเป็นราช
สักการะแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่
และพระบรม
วงศานุวงศ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/เทิดพระเกียรติ
ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรม
วงศานุวงศ์
- จัดพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระพร

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
มีจิตสานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ
และมีความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหา
กษัตริย์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
และแสดงความ
จงรักภักดี
- ประชาชนมี
จิตสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
และมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๔๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๕ โครงการรับเสด็จ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี
แด่สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมถวาย
การต้อนรับแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรม
วงศานุวงศ์
ในการเสด็จปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ
ณ จังหวัดสกลนคร

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - การรับ
เสด็จพระ
บรมวงศานุ
วงศ์เป็นไป
อย่างสม
พระเกียรติ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
และพนักงาน
เทศบาลได้
ร่วมแสดง
ความ
จงรักภักดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๔๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๖ เงินอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอวานร
นิวาสโครงการแสดง
ความจงรักภักดีเทิดทูน
สถาบันสาคัญของชาติ

วัตถุประสงค์
- เพื่ออุดหนุนที่
ทาการปกครอง
อาเภอวานร
นิวาสเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี ใน
งานรัฐพิธี วันพ่อ
แห่งชาติ,วันแม่
แห่งชาติและวันปิย
มหาราช

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐ - ข้าราชการ
และประชาชน
ได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- การจัด
กิจกรรม
เป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติ
- ข้าราชการ
และประชาชน
ได้ร่วมแสดง
ความ
จงรักภักดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๔๓

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๗ โครงการ
ติดตั้งเครื่องเสียง
ภายในสานักงาน

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม
ในองค์กร
- ออกกาลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ ชุด

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- มีเครื่องเสียง - ทุกคน

เพื่อใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ
และ
ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

ภายใน
องค์กรได้รับ
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง

๑๔๔

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๘ โครงการ
ติดตัง้ เสียง
ตามสาย
(หรือไร้สาย)
ภายในโรงเรียน
อนุบาลวานร
นิวาส (หลังใหม่)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนอนุบาล
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง วานรนิวาส
เด็กนักเรียน
(หลังใหม่)
- เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอน
สร้างสุนทรียภาพ
ให้แก่เด็กนักเรียน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - มีเครื่อง
กระจาย
เสียงภายใน
โรงเรียน
อนุบาล
วานรนิวาส

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ถึงผู้ปกครอง
ของเด็ก
นักเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา,
โรงเรียน
อนุบาล
วานรนิวาส

๑๔๕

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑๙ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความ ปรองดอง
สมานฉันท์ ของคน
ในชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสร้าง
- สร้างความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ให้แก่พี่น้อง
ให้แก่พี่น้อง
ประชาชน
ประชาชน
เกี่ยวกับความ
สามัคคี การรวม
พลังเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

- ประชาชน
ในพื้นที่เกิด
ความรัก
ความ
สามัคคี
และอยู่
ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เกิดความ
รัก ความ
สามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์
ของคนใน
ชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๔๖

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒๐ โครงการจัดซื้อรถ
ตักหน้าขุดหลัง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
ยานพาหนะ
เพียงพอต่อการ
บริการ
- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิ
ภาพ รวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- รถตักหน้า
ขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน
๔ ล้อ
จานวน ๑ คัน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - รถตักหน้า
ขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน
๔ ล้อ
จานวน
๑ คัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตาบลวานร
นิวาส
มีเครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอใน
การ
ปฏิบัติงาน

๑๔๗

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๑ โครงการ
เลือกตั้ง

- เพื่อเตรียมความ
พร้อมกับการเลือกตั้ง
ในระดับท้องถิ่น

- เขตเทศบาลตาบล
วานรนิวาส

๒๒ โครงการ
จัดซื้อ
รถบรรทุกน้า
ขนาดเล็ก

- เพื่อเทศบาลตาบล
วานรนิวาสมี
ยานพาหนะเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติหน้าที่

- รถบรรทุกน้า ๖ ล้อ
บรรจุน้าขนาด
๓,๐๐๐
ลิตร จานวน ๑ คัน

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
- เทศบาลมี
ความพร้อม
กับการ
เลือกตั้งใน
ระดับ
ท้องถิ่น
ร้อยละ๘๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - รถบรรทุก
๖ ล้อบรรจุน้า
ขนาด
๓,๐๐๐ ลิตร
จานวน ๑ คัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

มีความพร้อมกับ
การเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่น

- เทศบาลตาบล
วานรนิวาส มี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

๑๔๘

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๓ โครงการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุก
๔ ล้อ ดีเชล

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ติดต่อราชการ

- รถบรรทุก ๔ ล้อ
จานวน ๑ คัน

๒๔ โครงการ
จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบ
นั่งขับขนาดเล็ก

- เพื่อใช้ตัดหญ้า
สนามฟุตบอล
,สวนสาธารณะ
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- รถตัดหญ้าแบบนั่ง
ขับใช้น้ามันดีเซล
จานวน ๑ คัน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - รถกระบะ
๔ ล้อ
จานวน ๑
คัน
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

- รถตัด
หญ้าแบบ
นั่งขับ
จานวน
๑ คัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ติดต่อ
สานักปลัดฯ
ราชการ
ได้สะดวกมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
- ใช้ตัดหญ้า
กองช่าง
สนามกีฬา
สวนสาธารณะ
ลดแรงงานคน

๑๔๙

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๒๕ โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส

- เพื่อใช้ติดต่อ - จัดซื้อ
ราชการได้
รถจักรยานยนต์
สะดวกรวดเร็ว ขนาด ๑๑๐ ซีซี
จานวน ๑ คัน ที่
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-รถจักรยานยนต์ - ติดต่อ
โรงเรียน
ขนาด ๑๑๐ ซีซี ราชการ
อนุบาล
จานวน ๑ คัน ได้สะดวกมี เทศบาลวานร
ประสิทธิภาพ
นิวาส,
และ
กองการศึกษา
ประสิทธิผล

รวม ๙,๗๙๐,๐๐๐ ๙,๕๖๐,๐๐๐ ๙,๕๒๐,๐๐๐ ๙,๕๒๐,๐๐๐

๑๕๐

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความปลอดภายในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๒ โครงการ
- เพื่อปรับปรุงงาน - งานวิศวกรรม
๒๐๐,๐๐๐
ปรับปรุงงาน
วิศวกรรมจราจรให้ จราจรในเขตเทศบาล
วิศวกรรมจราจร มีคณ
ุ ภาพ
ฯ เช่น ติดกระจกมุม
ถนนบริเวณถนน
เปรมปรีดา ๑,ติดตัง้
ไฟกระพริบ ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ - อุบัติเหตุ
ด้าน
การจราจร
ลดลง

ที่

โครงการ

๑ โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดเจ้าหน้าที่ออก
หน่วยให้บริการเฝ้า
ระวังเหตุช่วง
เทศกาลอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง

ตัวชี้วัด(KPI)
- ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
มีความปลอด
ภายในชีวิต
และทรัพย์สิน
- งาน
วิศวกรรม
จราจรให้มี
คุณภาพ
- อุบัติเหตุ
ลดลง/ไม่
เกิดขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

กองช่าง

๑๕๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความปลอดภายในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

- ประชาชน
มีความรู้
ด้าน
การจราจร

- ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การจราจร
- ลดอุบัติเหตุ
การจราจร
- อุบัติเหตุ
ด้าน
การจราจร
ลดลง

๓ โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
การจราจร

- เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ในด้าน
ระเบียบวินัยและ
กฎจราจร

- ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การจราจรแก่เยาวชนและ
ประชาชน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔ โครงการ
ติดตั้งเครื่อง
นับเวลา
สัญญาณ
จราจร

- เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวกและ
ปลอดภัย
- เพื่อลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุด้าน
การจราจรภายใน
เขตเทศบาล

- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
จราจรและติดตั้งเครื่องนับ
เวลาถอยหลังสัญญาณไฟ
จราจรชนิด ๒ สี ตัวเลข ๓
หลัก สีแดงและสีเขียว
จานวน ๔ ชุด พร้อมตัว
ควบคุมระบบ
จานวน ๑ ชุด

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - อุบัติเหตุ
ด้าน
การจราจร
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

กองช่าง

๑๕๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความปลอดภายในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕ โครงการรักษา - เพื่ออานวยความ - ค่าตอบแทนตารวจ
ความปลอดภัย สะดวกในการบริการ ๒ นาย
ด้านการจราจร ด้านการจราจรให้แก่
ประชาชน
๖ โครงการ
ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและ
ซ่อมบารุง

- เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
ตลอดถึงการรักษา
ความปลอดภัย ของ
บุคคล สถานที่และ
การจราจร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชน
มีความรู้ด้าน
การจราจร

- ประชาชน
สานักปลัดฯ
มีความรู้ด้าน
การจราจร
- ลด
อุบัติเหตุ
การจราจร
- ติดตั้งบริเวณสี่แยก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน - ประชาชน
สานักปลัดฯ
ย่านชุมชนและจุด
มีความปลอด มีความ
กองสาธารณสุขฯ
เสี่ยงในเขตเทศบาล
ภายในชีวิต
ปลอด
- ซ่อมบารุงระบบเดิม
และ
ภายในชีวิต
ทรัพย์สิน
และ
ทรัพย์สิน

๑๕๓

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความปลอดภายในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๗ โครงการติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและซ่อม
บารุง

วัตถุประสงค์
- เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย ของ
บุคลากรและ
สถานที่
ราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ติดตัง้ รอบๆบริเวณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - สานักงาน
สานักงานเทศบาล
เทศบาล
(หลังใหม่)
ตาบลวานร
- ติดตั้งภายในบริเวณ
นิวาส
อาคารเทศบาล
(หลังใหม่)
(หลังใหม่)
มีความ
ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- บุคลากร
สานักปลัดฯ
มีความ
กองสาธารณสุขฯ
ปลอดภายใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- สถานที่
ราชการ
มีความ
ปลอดภัย

๑๕๔

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความปลอดภายในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
๘ โครงการ
- เพื่อให้เทศบาล
ซื้อรถบรรทุกน้า/ มีความพร้อมใน
รถดับเพลิง
การปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่และมี
อุปกรณ์/เครื่องมือ
ที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่

- จัดซื้อรถบรรทุก
น้า จานวน ๑ คัน
- จัดซื้อ
รถดับเพลิง
จานวน ๑ คัน

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

๓,๕๐๐,๐๐๐ - รถบรรทุกน้า
จานวน ๑ คัน
๔,๐๐๐,๐๐๐ - รถดับเพลิง
จานวน ๑ คัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เทศบาล
มีอุปกรณ์/
เครื่องมือ
ที่ทันสมัย
ในการ
ให้บริการ
สาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

รวม ๑๑,๓๕๘,๐๐๐ ๑๑,๓๕๘,๐๐๐ ๑๑,๓๕๘,๐๐๐ ๑๑,๓๕๘,๐๐๐

๑๕๕

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
แผนงานการรักษาสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๑ โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพ อปพร.
ในงานป้องกัน
ระงับอัคคีภัย
และทัศนศึกษา
ดูงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
ฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ
และสามารถช่วยเหลือ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน ๕๐ คน/ปี

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด(KPI)
- มีการ
ป้องกัน
ช่วยเหลือและ
ระงับสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ผู้เข้ารับการ สานักปลัดฯ
อบรมนา
ความรู้ที่ได้ ไป
ใช้ในการ
ป้องกันและ
ระงับสาธารณ
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๕๖

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
แผนงานการรักษาสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านสา
ธารณภัย/อุบัติภัย/
อัคคีภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกัน
สาธารณภัย
ลดการสูญเสีย
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนใน
ชุมชน
- ให้ความ
ช่วยเหลือ
กรณีเกิด
สาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ช่วยเหลือประชาชน
ในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
และได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที
เมื่อเกิดสา
ธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนมี
ความ ปลอด
ภายในชีวิต
และ
ทรัพย์สินและ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงทีเมื่อ
เกิด
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๕๗

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
แผนงานการรักษาสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๓ โครงการฝึกซ้อม
การป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ระงับสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับภัย
สาธารณะแก่เยาวชน
และประชาชน
จานวน ๑๐๐ คน/ปี

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

- ผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถนา
ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการ
ป้องกันและ
ระงับ
อัคคีภัย
รวมถึงภัย
สาธารณะ
อื่นๆ

- ผู้เข้ารับการ
อบรมนา
ความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน
การ ป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัย
รวมถึงภัย
สาธารณะ
อื่นๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๕๘

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
แผนงานการรักษาสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๔ โครงการ
ฝึกจัดตั้ง
อปพร.

วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัย รูปแบบต่างๆ
และสามารถช่วยเหลือการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ฝึกจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน ๓๐ คน

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้ารับ
การฝึก
สามารถนา
ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการ
ป้องกันและ
ระงับภัย
สาธารณะ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ผู้เข้ารับการ
ฝึกนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน
การป้องกัน
และระงับภัย
สาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๑๕๙

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวานรนิวาสที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
แผนงานการรักษาสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๕ โครงการ
จัดตั้งสถาน
ธนานุบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือประชา
ขนในเรื่องการกู้เงิน
นอกระบบ
- เพื่อช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดตั้งสถาน
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - สถาน
ธนานุบาลในเขต
ธนานุบาล
เทศบาลตาบลวานร
ในเขต
นิวาส จานวน
เทศบาล
๑ แห่ง
ตาบลวานร
นิวาส
จานวน
๑ แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย
และลดภาระ
หนี้สินของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
บริเวณใกล้เคียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

รวม ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๕,๗๕๐,๐๐๐

๑๖๐

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ (การประเมินโครงการ)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง
จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการ ตามแผนพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จ
ในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน ควบคุม กากับการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกระบวนการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส กาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เน้นการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาคมเมือง เพื่อนาแผนไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการสุดท้ายของการปฏิบัติตามแผน
คือ การติดตามและประเมินผลและเพื่อให้กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขับเคลื่อน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
กระบวนการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลต าบลวานรนิ ว าส ได้ ก าหนดกระบวนการควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในระยะต่าง ๆ
และในภาพรวมตลอดทั้งปี จั ดให้ มีการติดตามประเมินผลโดยมี การรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
ดังนั้ น ตัวชี้วัดจึงเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน เป้าหมายที่กาหนดจะต้องมีความ
ชั ด เจน ท้ า ทาย และส่ ง ผลรวมให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายใหญ่ ที่ ก าหนด มี ก ระบวนการติ ด ตามและ
ประเมินผล โครงการ ๔ ขั้นตอนดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานของงาน โดยผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลจะต้อง
กาหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว้
๒. การสังเกตและการติดตามงาน เมื่อกาหนดมาตรฐานของงานแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
สังเกตตรวจสอบการดาเนินงาน
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๓. เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแล้วนาข้อมูลหรือผลงาน
ที่ได้บันทึกไว้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด
๔. การปรับปรุงแก้ไข หากมาตรฐานที่กาหนดไว้กับผลงานมีความใกล้เคียงกัน แสดงว่าการดาเนินงาน
ตามโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ แต่หากผลงานมีความแตกต่างกันมากจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส อาศัยหลัก Balanced
Scorecard ประกอบด้วย ๔ มุมมอง ดังนี้
๑. มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู้ (Learning and Growth Perspective) การที่ อ งค์ กรจะสามารถสร้าง
ผลงานด้านกระบวนการผลิตหรือให้บริการที่เป็นเลิศ บุคลากรต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ต้องเรียนรู้และวิจัยเพื่อสร้างผลผลิตใหม่ ๆ มุมมองด้านการวัดผลเกี่ยวกับการเรียนรู้
และทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นรากฐานของความสาเร็จในระยะยาวและอย่างยั่งยืนขององค์กร
๒. มุมมองด้ านกระบวนการภายใน (Internal Process) การที่ ผู้ รับบริการจะเกิดความพึ งพอใจและ
กล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี มาจากการที่เราสามารถสร้างผลงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิ ต
กระบวนการให้ บ ริ ก าร กระบวนการบริห ารทรัพ ยากร กระบวนการส่ งมอบบริ ก าร โดยกระบวนการใน
หน่วยงานถือเป็นกลยุทธ์สาคัญทาให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี อันจะนาไปสู่ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและความสาเร็จขององค์กรที่ต้องการวัดผลงานอย่างสม่าเสมอ
๓. มุมมองด้ า นลูกค้า (Customer Perspective) การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ จะต้องมี
รากฐานจากผลงานด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ อาทิ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการบริการ รู้สึก
และกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี เป็นต้น
๔. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของเงิน
ที่ใช้ต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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