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 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
     ส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  ๒๙๙  หมู่ที่   ๓  ต าบลวานรนิวาส                        
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  มีขนาดพ้ืนที่  ๒.๙๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑,๘๓๗.๕  ไร่ ตั้งอยู่ห่าง
จากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 222 แยกจาก อ าเภอพังโคน ถึง อ าเภอวานรนิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของต าบลวานรนิวาส  รวมระยะทาง
ประมาณ 85 กม.  มีเส้นทางเข้าถึงได้  2 เส้นทางหลัก คือ 
        - เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 
แยกจาก อ าเภอพังโคน ถึง อ าเภอวานรนิวาส 
        - เส้นทางท่ี 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2307 ไป อากาศอากาศอ านวย 

 

แผนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 
 

ส่วนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย                     
170  เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัด
สกลนคร 82 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 780 กิโลเมตร 
              อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 
 ทิศใต้   ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
       โดยทั่วไปฤดูร้อนอากาศจะร้อน อบอ้าว ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว
เนื่องจากมีพ้ืนที่ภูเขาและป่าไม้หนาแน่น ในปี ๒๕๕๓ จังหวัดสกลนคร มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ ๔๑.๓ 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ ๑๓.๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ทั้งปี ๓๖.๒๘ 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยทั้งปี ๑๘.๘๘ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนตลอดปีรวม ๑,๔๔๙.๙ มิลลิเมตร 
และฝนตกมากในเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ าฝนวัดได้ ๓๙๗.๘ มิลลิเมตรจังหวัดสกลนครมีฤดูกาล ดังนี้ 

 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม รวมเวลา ๔ – ๕ เดือน ฝนที่ตก
ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจาก พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่
มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อยปีนั้นจะแห้งแล้ง โดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่นถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ                   
๒ – ๓ ลูก สกลนครมีน้ าฝนเฉลี่ยประจ าปี ประมาณ ๑,๖๙๖.๗๓ มิลลิเมตร (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๕๓  คาบ ๕๐ ปี) 

 ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา ๔ เดือน ในตอนต้นเดือน
ตุลาคมนั้น เป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาวของจังหวัดสกลนคร มี
ลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจน กระแสลมเย็นและแห้งพัดมาจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ฤดูร้อน เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม รวม
ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดก าลังลง ลมตะวันออก เฉียงใต้จากทะเลจีนใต้
และอ่าวไทย จะพัดมาแทนที่และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้าที่สุด ท าให้มีอากาศร้อน และแห้ง
แล้งมาก 
 1.4 ลักษณะของดิน  
    ดินชุดหน่วยผสมของดินตะกอนล าน้ าหลายชนิดปะปนกัน  ส่วนใหญ่เป็นหน้าดินตื้นประกอบด้วย
ดินหลายชนิดปะปนกัน ได้แก่  

 ดินชุดพิมาย  ดินชุดเชียงใหม่  ดินเหมาะส าหรับการปลูกข้าว   
 ดินชุดราชบุรี  ใช้เป็นที่ท านาได้ผลดี   
 ดินชุดโคราช/โพนพิสัย  สภาพพ้ืนที่เป็นป่าเต็งรัง บริเวณที่พบ ใช้เป็นที่ท านา  พืชไร่  

พืชผัก  ไม้ผล  ดินชุดโคราช  บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าแดง ป่าเต็ง  ใช้เป็นที่ท านา                 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
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 2.1 เขตการปกครอง  
              เทศบาลต าบลวานรนิวาส  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7  หมู่บ้าน 14 ชุมชน  ดังนี้ 

   ตารางแสดงเขตการปกครองในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 ชื่อหมู่บ้าน ชื่อชุมชน ประธานชุมชน 
หมู่ที่ 1 บ้านวานรนิวาส 1. ชุมชนวัดไตรภูมิ 

2. ชุมชนคลองเตย 
1. นางสาวลาภรณ์ ศรีกุลวงศ์ 
2. นายศักดิ์ศรี ภาระพงษ์ 

หมู่ที่ 2 บ้านสร้างเม็ก 1. ชุมชนสร้างเม็ก 
2. ชุมชนสะพานทอง 

1. นางร าพรรณ ไปรยะพรม 
2. นายเติมชัย พิมพะบุตร 

หมู่ที่ 3 บ้านหลักเมือง 1. ชุมชนหลักเมือง 
2. ชุมชน บ.ข.ส. 

1. นางปรีญา แสนอุบล 
2. นางศรีธนา ก่ าจ าปา 
 

หมู่ที่ 4 บ้านวานรนิวาส  1. ชุมชนวัดเสบุญเรือง 
2. ชุมชนตลาดสด 
3. ชุมชนสนามม้า 
4. ชุมชนสนามบิน 

1. นางศิริพร  สวัสดิ์พันธ์ 
2. นางเพ็ญศรี พรมวงค์ 
3. นายมงคล เคนทะวาย 
4. นางกัลยาณี  ผานะวงศ์ 

หมู่ที ่๕ บ้านป่าติ้ว 1. ชุมชนป่าติ้วพัฒนา 
2. ชุมชนศูนย์ราชการ 

1. นางอ๊อด วงค์โอษฐ์ 
2. พ.ต.อ.สุรกิจ นิลพิบูลย์ 

หมู่ที ่๑๓ บ้านแหลมทอง 1. ชุมชนแหลมทอง 1. นายภูลวรรณ  แสนสุวรรณ 
หมู่ที ่16 บ้านแหลมทองพัฒนา 1. ชุมชนแหลมทองพัฒนา 1. นายศุภฤกษ์ บุญเย็น 

 2.2 การเลือกตั้ง 
              การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ตามพระราชบัญญัติเทศบาล                  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2553                            
มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในปัจจุบัน  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  ดังนี้ 
    2.2.1 คณะผู้บริหาร  
   1) นางจินตนา   ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
   2) นายพนัส  วงษ์รัตนะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
   3) ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎิ์  ดาวจันทึก รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
   4) นางพรรณี   แสนสา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
   4) นายโชคมีทรัพย์  ไชยเทพ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
    2.2.2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 11 คน ดังนี้ 
   1) นายมีชัย  เฒ่าอุดม   ประธานสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
   2) นายธวัชชัย  สิทธิไชย   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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    3) นายมนัส  มะค าจั่น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    4) นายเรียน  แสงม ี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    5) นายชุน  บุระเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    6) นายเจริญ  ยะมุงคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    7) นายชูชัย  ทิพย์สมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    8) นายสมใจ  ฤทธิศร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
    9) นายฉลอง  เฒ่าอุดม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
   10) นายวิทยา  งามวิทยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
   11) นายกัณตภณ พรหมบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 
 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต) 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ 3 ปี ในอนาคต 

       จากข้อมูลในตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ข้างต้น ปรากฏว่า                       
ปี พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 จ านวนประชากรมีจ านวนลดลงจ านวน 79 คน  22 คน และ 40 คน
ตามล าดับ  และคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.80 ของจ านวนประชากรปีที่แล้ว  ร้อยละ 0.23 ของจ านวนประชากรปีที่แล้ว  
และร้อยละ 0.40 ของจ านวนประชากรปีที่แล้ว ตามล าดับ  โดยในอนาคตคาดการณ์ว่าจะลดลงจ านวนไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ านวนประชากรปีที่แล้ว  ปี พ.ศ. 2563 คิดเป็น 59 คน ปี พ.ศ. 2564 59 คน และ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 58 
คน ตามล าดับ  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในกราฟด้านล่าง 

 

 

 

 

 

ข้อมูล
ประชากร 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนการเพิ่มขึ้น/ลดลง (คน) 

(เปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(เปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว) 

ข้อมูล 3 ปี 
ย้อนหลัง 

2559 6,078 ลดลง 59 คน ลดลงร้อยละ 0.60 
2560 5,999 ลดลง 79 คน ลดลงร้อยละ 0.80 
2561 5,977 ลดลง 22  คน ลดลงร้อยละ 0.23 

ปีปัจจุบัน 2562 5,914 ลดลง 40 คน ลดลงร้อยละ 0.40 
คาดการณ์ 

3 ปี 
ในอนาคต 

2563 5,855 ลดลง 59 คน ลดลงร้อยละ 1.00 
2564 5,796 ลดลง 59 คน ลดลงร้อยละ 1.00 
2565 5,738 ลดลง 58 คน ลดลงร้อยละ 1.00 

3. ประชากร 
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กราฟแสดงแนวโน้มจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  
และการคาดการณ์ 3 ปี ในอนาคต 

ที่มา : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลวานรนิวาส (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
        3.2.1 จ านวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้านและชุมชน 

        ตารางแสดงจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสแบ่งตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พ.ศ. 2563 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวานรนิวาส ได้แก่  
1. ชุมชนวัดไตรภูมิ 
2. ชุมชนคลองเตย 

512 572 1,084 

2 บ้านสร้างเม็ก ได้แก่  
1. ชุมชนสร้างเม็ก 
2. ชุมชนสะพานทอง 

428 476 895 

3 บ้านหลักเมือง ได้แก่  
1. ชุมชนหลักเมือง 
2. ชุมชน บ.ข.ส. 

399 467 866 

4 บ้านวานรนิวาส ได้แก่ 
1. ชุมชนวัดเสบุญเรือง 
2. ชุมชนตลาดสด 
3. ชุมชนสนามม้า 
4. ชุมชนสนามบิน 
 

825 874 1699 
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5 บ้านป่าติ้วพัฒนา ได้แก่ 
1. ชุมชนป่าติ้วพัฒนา 
2. ชุมชนศูนย์ราชการ 

379 362 741 

13 บ้านแหลมทอง ได้แก่ 
1. ชุมชนแหลมทอง 

47 59 106 

14 บ้านแหลมทองพัฒนา ได้แก่ 
1. ชุมชนแหลมทองพัฒนา 

211 265 476 

รวม 2,839 3,075 5,914 

 ที่มา : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลวานรนิวาส (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

      3.2.2 จ านวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้านและชุมชน 

   ตารางแสดงจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสแบ่งตามเพศชาย เพศหญิง และแบ่งตามช่วงอายุ    
(สัญชาติไทย) 

 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนประชากร 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
แรกเกิด – 4 ปี 170 128 298 

5 ปี – 9 ปี 230 217 447 
10 ปี – 14 ปี 208 224 432 
15 ปี – 19 ปี 183 197 380 
20 ปี – 24 ปี 174 149 323 
25 ปี – 29 ปี 183 187 370 
30 ปี – 34 ปี 206 182 388 
35 ปี – 39 ปี 214 210 424 
40 ปี – 44 ปี 218 241 459 
45 ปี – 49 ปี 246 252 498 
50 ปี – 54 ปี 217 251 468 
55 ปี– 59 ปี 168 210 378 
60 ปี– 64 ปี 130 208 338 
65 ปี – 69 ปี 109 165 274 
70 ปี – 74 ปี 72 94 166 
75 ปี – 79 ปี 52 79 131 
80 ปี – 84 ปี 35 45 80 
85 ปี ขึ้นไป 22 33 55 

รวม  2,837 3,072 5,909 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสแยกตามสัญชาติ 

  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร เทศบาลต าบลวานรนิวาส (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

  
  
 4.1 การศึกษา  
    4.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส   

    ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส  จ านวน ๑ ศูนย์ (ข้อมูล เดือน 
เมษายน 2562) 

 ห้องเรียน จ านวน  ๓  ห้องเรียน 
 นักเรียน  จ านวน ๖๒ คน  (ชาย ๓๒ คน หญิง ๓๐  คน) 
 ครู/คศ.1 จ านวน   ๒  คน 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  ๑  คน 

        ๒) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส จ านวน ๑ โรงเรียน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 
 ห้องเรียน จ านวน  6  ห้องเรียน 
 นักเรียน จ านวน ๑๖๖ คน  (ชาย ๘๙ คน หญิง ๗๗  คน) 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน      ๑   คน 
 คร/ูคศ. ๑ จ านวน  ๒  คน 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  ๔  คน 
 บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน จ านวน  ๑  คน 
 ภารโรง  จ านวน  ๑  คน  

    3) สังกัดหน่วยงานเอกชน  
       (๑)  โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

 ห้องเรียน จ านวน  ๔  ห้องเรียน 
 นักเรียน จ านวน  ๑๒๐  คน  (ชาย ๕๗ คน หญิง ๖๓ คน) 
 คร ู จ านวน  ๙   คน  

         (๒)  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 
 ห้องเรียน จ านวน  ๑8  ห้องเรียน 
 นักเรียน จ านวน ๕๕๐  คน  แยกเป็นชาย ๒๙๒ คน หญิง ๒๕๘ คน 
 คร ู จ านวน   ๓๐    คน 

 

สัญชาติ 
จ านวนประชากร 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
สัญชาติไทย 2837 3,075 5,909 
สัญชาติอ่ืนๆ ไม่ไช่สัญชาติไทย 2 3 5 
สัญชาติอ่ืนๆ ไม่ไช่สัญชาติไทย/จีน - - - 

รวมทุกสัญชาติ 2,839 3,075 5,914 

4. สภาพทางสังคม 
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     4.1.๒ ระดับประถมศึกษา  
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๓ จ านวน  ๑ โรงเรียน 

๑) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2562) 
 ห้องเรียน จ านวน  ๓8  ห้องเรียน 
 นักเรียน      จ านวน ๑,๕๒๐ คน แยกเป็น ชาย ๗๕๘ คน หญิง ๗๖๒  คน             
 คร ูจ านวน  ๗๐  คน แยกเป็น 

- ข้าราชการครู    จ านวน ๕๒  คน 
- พนักงานราชการ จ านวน ๒   คน 
- ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑๕  คน 
- ครูช่วยราชการ   จ านวน ๑  คน  

     4.1.3 ระดับมัธยมศึกษา 
       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเขต ๓  จ านวน  ๑ โรงเรียน 
       ๑) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

 ห้องเรียน จ านวน ๗๑ ห้องเรียน 
 นักเรียน  จ านวน  ๒,๗๒๔  คน  (ชาย  ๑,๐๘๒  คน หญิง  ๑,๖๔๒  คน ) 
 ครูและบุคลากร จ านวน ๑๕๕ คน  แยกเป็น   

-  ข้าราชการครู จ านวน   ๑๐๗   คน            
          - พนักงานของรัฐ จ านวน       ๕   คน   

- ครูพิเศษ จ านวน     ๓๖   คน 
- ครูธุรการ จ านวน       ๑   คน 
- ลูกจ้างประจ า จ านวน       ๖   คน 

 4.2 สาธารณสุข 
 อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล (อสม.)  จ านวน   ๑๓๕  คน 
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช)     จ านวน    ๑๔ แห่ง 
 คลินิคเอกชน                                  จ านวน    ๙ แห่ง 
 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส   ได้แก่  
  1) สาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน ๑   คน 
   2) นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน ๒   คน 
   3) ลูกจ้างประจ า   จ านวน ๒   คน 
   4) พนักงานกระทรวงสาธรณสุข จ านวน ๒   คน 
 ประเภทการเจ็บป่วยที่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง                   

๕ อันดับแรก (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 
 อันดับที่  ๑  โรคเบาหวาน  
 อันดับที่  ๒  โรคความดันโลหิตสูง  
 อันดับที่  ๓  โรคไต  
 อันดับที่  ๔  โรคระบบทางเดินอาหาร  
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 อันดับที่  ๕  โรคระบบกล้ามเนื้อ  
 4.3 อาชญากรรม 
     ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลายทรัพย์สิน
ของราชการ  ซึ่งเทศบาลต าบลวานรนิวาสก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.4 ยาเสพติด  
    ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  พบปัญหายาเสพติดน้อยมากถึงน้อยที่สุด  ส่วนมากพบในกลุ่ม
วัยรุ่นหรือเยาวชน และวัยท างาน ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชน  มักเริ่มมาจากบุหรี่  สุรา และยาเสพติดตามล าดับ                   
พบทั้งในและนอกสถานศึกษา  ส่วนกลุ่มวัยท างาน  มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง  ท้อแท้ หมดหวัง ขาดสิ่ง
ยึดเหนี่ยว  ผิดหวังในครอบครัว/สังคม  เห็นแก่ตัว หารายได้ในทางที่ผิด ซึ่งทางเทศบาลต าบลวานรนิวาส                          
ได้ด าเนินการเพ่ือป้องกันและบ าบัดยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้ผู้ติดยาเสพติดทุกราย  ทั้งที่ด าเนินการเอง 
และร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  

 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  
 จ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ 
 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ 
 
 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
          5.1.1 ถนน 

 ถนนลูกรัง  จ านวน  1 สาย    
 ถนนลาดยาง  จ านวน  - สาย 
 ถนนคอนกรีต จ านวน  57 สาย  
 ถนนอ่ืนๆ  จ านวน  1 สาย  

           5.1.2 สะพาน 
 สะพานคอนกรีต จ านวน  2 แห่ง 
 สะพานเหล็ก จ านวน  - แห่ง 
 สะพานไม้  จ านวน  - แห่ง 
 สะพานอื่นๆ จ านวน  1 แห่ง 

         5.1.3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
 จ านวน  ๑  แห่ง 

 5.2 การไฟฟ้า  
    การไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสรับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ในปัจจุบันมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุน และก าลังพัฒนาและขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง มีข้อมูลการใช้ไฟ ดังนี้    

 ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จ านวน  ๒,719  หลังคาเรือน 
 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้า จ านวน    0 ครัวเรือน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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 พ้ืนที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ  ๑๐๐    ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ไฟฟ้าส่องสว่าง   จ านวน   ๕๓๔   จุด   
 ครอบคลุมถนน    ๑๓   สาย  

 5.3 การประปา 
     ระบบประปาฝนเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสรับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ในปัจจุบันมีประปาอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ดังนี้ 

 ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 2,719 ครัวเรือน 
 ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ จ านวน    0 ครวัเรือน 
 พ้ืนที่ได้รับบริการน้ าประปา ร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 5.4 โทรศัพท์  
 จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส   ๑,๑๔๘   เลขหมาย 
 จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ๓๘  เลขหมาย 
 จ านวนโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาล  ๒  เลขหมาย 
 จ านวนวิทยุสื่อสารชนิดประจ าสถานี ก าลังส่ง ๕  วัตต์  จ านวน  ๑  เครื่อง 
 จ านวนวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ก าลังส่ง  ๓ - ๕  วัตต์  จ านวน  ๑๐  เครื่อง 

 5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ไปรษณีย์ไทย จ านวน 1 แห่ง 
 ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ DHL express และ Kerry Express  

 
 

 6.1 การเกษตร 
6.1.1 ผลผลิตด้านการเกษตร 

                         โดยพืชที่นิยมปลูก  ได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น แตงโม แคนตาลูป เมล่อน มะม่วง  มะพร้าว ฯลฯ ไม้
ดอกไม้ประดับ เช่น ดอกบัว ดาวเรือง มะลิ ใบเตย ฯลฯ พืชไร่  เช่น  ข้าวโพด พืชผัก เช่น   แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง 
มะเขือ   ถั่วฝักยาว มะนาว มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม บวบ ฯลฯ 

6.1.2 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร 
ตารางแสดงจ านวนประชากร  จ านวนครัวเรือน  จ านวนครัวเรือนเกษตรกร และร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรกับจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บา้น 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 
1 วานรนิวาส 512 572 1,084 301 74 24.58 
2 สร้างเม็ก 428 476 895 276 34 12.32 
3 หลักเมือง 399 467 866 483 58 12.01 
4 วานรนิวาส 825 874 1699 696 83 11.93 
5 ป่าติ้ว 379 362 741 530 85 16.04 

13 แหลมทอง 47 59 106 311 58 18.65 
16 แหลมทองพัฒนา 211 265 476 194 26 13.40 

รวม  2,839 3,075 5,914 2,791 418 14.98 

ท่ีมา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีข้อมูลการเกษตรประจ าต าบล (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562)       

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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6.2 การประมง 
        การประมงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคภายในครอบครัว และน าบางส่วนมาจ าหน่ายเพ่ือเป็น
รายได้เสริม เช่น ไก่ เป็ด ปลานิล ปลาดุก กบ ฯลฯ  
 6.3 การปศุสัตว์ 
       การปศุสัตว์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพื่อจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4 การบริการ 
       สถานประกอบการด้านการบริการ  

1) โรงแรม/บังกะโล จ านวน 15 แห่ง  
2) ธนาคารจ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย  
 ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารสิกรไทย 

3) สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน  ๑  แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว   
 พระพุทธมิ่งขวัญเมืองวานรนิวาสประชาราษฎร์รักษา 

ตั้งอยู่  วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม  ถนนเรืองสวัสดิ์ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  เป็น
พระพุทธรูปสูงใหญ่ ใจกลางเมืองอ าเภอวานรนิวาส เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป 
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 หลวงพ่อตะเคียนทอง 
ตั้งอยู่ วัดเสบุญเรือง ถนนเรืองสวัสดิ์ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ อายุ 100 ปี ท าจากไม้ตะเคียน อายุ 700 ปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวานรนิวาสมาช้านาน 

      

6.6 อุตสาหกรรม   
      เทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่มีธุรกิจด้านอุตสาหกรรม  

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
      6.7.1 การพาณิชย์  

                         1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
 สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน     3      แห่ง 
 ตลาดสด        จ านวน     ๑ แห่ง 
 ตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดผ้า) จ านวน     ๑ แห่ง 
 ตลาดโต้รุ่ง   จ านวน     1     แห่ง 
 ร้านค้าทั่วไป   จ านวน   ๒๖๓   แห่ง 
 ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก จ านวน     1    แห่ง 
 ร้านค้ามินิมาร์ท   จ านวน    3 แห่ง 

     2) ธนาคาร 
  ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารสิกรไทย 

       3) สถาบันการเงินอ่ืนๆ 
 บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จ ากัดมหาชน 
 สมหวังลิสซิ่ง 
 เฮงลิสซิ่ง 

      6.7.1 กลุ่มอาชีพ 
 จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 จัดให้มีการเรียนการสอนอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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6.8  แรงงาน  
           จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน                      
คิดเป็นร้อยละ 63 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส   แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า 
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  1๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 
 7.1 การนับถือศาสนา  
    ประชากรในเขตเทศบาลมีการนับถือศาสนา ดังนี้  

 พุทธ คิดเป็นร้อยละ    ๙๘ % 
 ศริสต์ คิดเป็นร้อยละ      ๑ % 
 อิสลาม  คิดเป็นร้อยละ      ๑ % 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
     7.2.1 ประเพณีบุญกองข้าว   เดือนมกราม - กุมภาพันธ์ของทุกปี  
     7.2.2 ประเพณีวันสงกรานต์   วันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี 
     7.2.3 ประเพณีบุญมหาชาติ  ช่วงเดือนมีนายน - เมษายนของทุกปี  
       7.2.4 ประเพณีบุญบั้งไฟ    ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
      7.2.5 ประเพณีบุญเทียน    ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
         7.2.6 ประเพณีวันเข้าพรรษา   เดือนกรกฎาคมของทุกปี 
      7.2.7. ประเพณีวันออกพรรษา  ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
      7.2.8 ประเพณีทอดกฐิน   ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี 
      7.2.9 ปรเพณีวันลอยกระทง   ช่วงเดือนพฤศจกิายนของทุกปี 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
 มีชุมชนไทโย้ย  
 มีภาษาไทโย้ย 
 มีการแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าไทโย้ย 

     ภาษาโย้ย  ภาษาของชาวโย้ย อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอวานรนิวาส บ้านอุ่มเหม้า อ าเภอ
พังโคน อ าเภอสว่างแดนดิน มีส าเนียงพูดทอดเสียงยาวๆ และออกเสียงหนักทุกพยางค์ ค าพูดบางค าไม่สามารถเขียน
เป็นภาษาหนังสือได้ เอกลักษณ์ของชาวโย้ย คือ มีสร้อยค าว่า “ฮ่อ” ท้ายประโยค ปัจจุบันชาวโย้ยที่เป็นกลุ่มของคน
รุ่นหลัง เยาวชนจะพูดส าเนียงที่เร็วขึ้น ทุกวันนี้ภาษาโย้ยยังคงมีคนพูด แต่เท่าที่สังเกตส าเนียงและลีลาการพูด
เปลี่ยนไป ไม่ช้าเยิ้นเหมือนคนสมัยก่อนและค าเก่าๆ บางค า คนโย้ยสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจความหมาย 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 ตุ้มหูจากเศษผ้า 
 สร้อยคอจากเศษผ้า 
 ขนมทองม้วน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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 กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาดม ยาหม่อง ยาเขียว ลูกประคบ ฯลฯ 
 เสื่อทอมือ 
 ผ้าขาวม้า ผ้าคราม 

 
 

  8.1 น้ า 
     เทศบาลต าบลวารนิวาสมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ดังนี้  
       8.1.1 หนอง บึง สระ  จ านวน 5  แห่ง  ได้แก่   
        1) สระหนองพุงหมู  

 ขนาดความจุ : ประมาณ 10,304 ลูกบาศก์เมตร  
 ขนาดพ้ืนที่ : กว้าง 46 เมตร ยาว 56 เมตร สูง 4 เมตร 
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

          2) สระวัดสระเกษ   
 ขนาดความจุ : ประมาณ 5,600 ลูกบาศก์เมตร  
 ขนาดพ้ืนที่ : กว้าง 35 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 4 เมตร 
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

          3) สระสมโภชน์ ๒๐๐ ปี   
 ขนาดความจุ : ประมาณ 6,888 ลูกบาศก์เมตร  
 ขนาดพ้ืนที่ : กว้าง 41 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 4 เมตร 
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

          4) สระหลวงสร้างเม็ก  
 ขนาดความจุ : ประมาณ 4,200 ลูกบาศก์เมตร  
 ขนาดพ้ืนที่ : กว้าง 40 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 3 เมตร 
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

      5) สระหลวงแหลมทองพัฒนา  
 ขนาดความจุ : ประมาณ 10,206 ลูกบาศก์เมตร  
 ขนาดพ้ืนที่ : กว้าง 54 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 3.5 เมตร 
 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

     8.1.2 คลอง  ล าธาร  ห้วย   จ านวน  ๒  แห่ง ได้แก่  
         1) คลองสร้างเม็ก (บริเวณสุดปลายคลอง เรียกว่าคลองทางควาย) 
         2) ห้วยสีดอกกาว  
  8.2 ป่าไม้  
        ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่มีป่าไม้ 
  8.3 ภูเขา  
         ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่มีภูเขา 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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     8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. คลองสร้างเม็ก  
2. คลองทางควาย 
3. ล าห้วยสีดอกกาว 
 
 

    9.1 โครงสร้างส่วนราชการ 
เพ่ือให้การด าเนินการ ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่  ประสบผลส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ท้องถิ่นและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  จึงได้ก าหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการออกเป็น                      
๑ ส านัก  ๔ กอง และ ๑ หน่วยตรวจสอบ  ดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล  แบ่งออกเป็น  ๒  ฝ่าย 
 (1) ฝ่ายอ านวยการ 

- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานเลขานุการสภาเทศบาล 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

    (๒) ฝ่ายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนิติการ 
- งานงบประมาณ 

2) กองคลัง   แบ่งออกเป็น  ๒  ฝ่าย 
(1) ฝ่ายบริหารงานคลัง 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 (2) ฝ่ายพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี 
 

9. อ่ืนๆ 
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๓) กองช่าง   แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย 
(1) ฝ่ายการโยธา 

- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานศูนย์เครื่องจักรกล 
- งานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย 

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย 
(1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานสัตวแพทย์ 

๕) กองการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย 
(1) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- งานสันทนาการ  
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 

2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
- สายงานบริหารสถานศึกษา 
- สายงานการสอน 
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๖) หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน  

แผนผังการบริหารงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 

น   
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ปลัดเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

กองการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 



 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                      หน้า 18 |    

  
 
 
 
  
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
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1.1.1  วิสัยทัศน์ 
                วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและปราศจากจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน                    
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1.1.2  ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย  

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว  

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  

  
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565 )  ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส                          

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท า
แผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                      
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
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1.2.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
      เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. 

ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2.3 เป้าหมาย 
     1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

- เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

- ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
- การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

- ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
- สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3) การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
- การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
- บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
- ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
- การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
- ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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1.2.4 แนวทางการพัฒนา 
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     (1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
           พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้

มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

(4) การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน                       
การคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 

      เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้
เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่                
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เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

(3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
- ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
- ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
- พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
- ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

(4) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
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บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุ กนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

(5) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
(1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นท่ี สร้างหลักประกัน
รายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่า
อยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า                
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

(2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทาง
การค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

(3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น 

5)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกัน
การถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การ
ท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

(3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

(5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience 
City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับ
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

(3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่
มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการ
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนาภาคเป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง                  
4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศเทศบาลต าบลเมืองสรวงตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลจึงมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และ
การออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้    

1) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 

53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2) แนวคิดและหลักการ 
(1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 

เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์
และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

(2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน และก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนที ่

3) ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่ 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น

ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม                   
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 

(1) พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

(1.1) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจ

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-            
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

(1.2) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

(1.3) พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  

(1.4) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

(1.5) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  
         (จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม) 

1) จุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 
 (1) จุดที่ 1 การท่องเที่ยว 
 (2) จุดที่ 2 การเกษตร 
 (3) จุดที่ 3 การค้าและการลงทุน 
2) วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)  
    “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนา

เศรษฐกิจสู่อาเซียน” 
3) พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) 
 “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการ

ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน เพื่อเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด” 
4) เป้าประสงค์รวม 

      “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน” 
 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์รวม : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial 

Cluster Product) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา : รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5                      
จากปีที่ผ่านมา 

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหมด 4 

ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 

วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
1) ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  

                     - การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
                     - การค้า การลงทุน 
                    - การพัฒนาการท่องเที่ยว 

2) วิสัยทัศน์ของจังหวัดสกลนคร 
 “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 

3) พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
- พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- พันธกิจที่ ๒  ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนใน  

จังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
4) ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร “อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกลนคร” 
5) เป้าประสงค์รวม (Goal) “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 
6) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

(1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน (๒) สร้างความ
เข็มแข็งของสถาบันเกษตรกรและเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรม (3) ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร
ในการรักษา (4) ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างครบวงจร 

(2) การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ        (๑) 
สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน  (2) สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม และ (๓) เพ่ิมศักยภาพในการ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ  

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะ
ของคนทุกกลุ่ม (3) ส่งเสริมให้การศึกษาในระดับ ประถม มัธยม และอุดมศึกษาให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 

(๔) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ คือ (๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้  (๒) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (4) ส่งเสริมการจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างบูรณาการ (5) การด าเนินมาตรการทางกฎหมาย อย่างเข้มงวด (6) ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุโภคบริโภค (7) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการเกษตร(8) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหา
อุทกภัย (9) ส่งเสริมการควบคุมและลดมลพิษทางน้ า (10) การจัดการขยะมูลฝอย เชิงรุก (11) ส่งเสริมจ านวน
หมู่บ้านให้มีแผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับหมู่บ้าน (12)  ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ ์

 
(5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง ประกอบด้วย 

3 กลยุทธ์ คือ (๑) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์การสมรรถนะสูง (๒) ส่งเสริมการน าการบริหารจัดการ
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ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด และ (๓) พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 
  

1.4.1 วิสัยทัศน์ 
         “ สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”  
1.4.2 พันธกิจ 

1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย  
4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น 
8) เสริมสร้างคามรู้รักสมัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

1.4.3 เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4) การค้า การลงทุน พาณิชกรรม  แลเกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง  
6) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  ครอบคลุมทุพ้ืนที่ 
7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
8) ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง  

1.4.4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  และ 19 กลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรและองค์กรมีให้มีความเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ือความเข้มแข็งทางด้านการตลาด สินค้าเกษตรและ

เชื่อมโยงเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริหารสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาแบบบูรณาการอย่ าง
สมดุลและย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  การจัดการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3 การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน  และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาคสามสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่  5  การก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ ยวกับระบบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 ๑. สร้างเสริมรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. พัฒนาด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
 ๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. อ านวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 
 

เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสูส่ังคมคุณธรรม  น าการศึกษาก้าวไกล  

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน 

2.1 วิสัยทัศน์ 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

2.2 พันธกิจ 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  5  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่  ๑ การพัฒนาอาชีพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางท่ี ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และ

รางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปาอาคารและบ้านพัก 
แนวทางท่ี ๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี ๓ การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
แนวทางท่ี ๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี ๓ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดิน

กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน 
แนวทางท่ี ๒ การรักษาความสะอาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร 
แนวทางท่ี ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี ๓ การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย และการบริการประชาชน 
 
 
 
 
 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.4 แนวทางการพัฒนา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2 ด้านเศรษฐกิจ  

1.2.1 แผนงานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 

2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 
2.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

2.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
2.2.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม  

 2.3 ด้านเศรษฐกิจ  
2.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน 
3.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

3.3 ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ  
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.1.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 ด้านบริหารทั่วไป 
5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
5.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5.3 ด้านเศรษฐกิจ 
5.3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

2.5 แผนงาน 
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2.3.1 การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
2.3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
2.3.3 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

  
 
2.4.1 การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
        1) การพัฒนาอาชีพและการแข่งขัน 

2) การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม/องค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
3) ประชาชนรู้จักหลักในการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  
4) ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ  
5) อาหารสะอาด ปลอดภัย  

2.4.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
1) คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
2) ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขัน 
3) สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้

ด้านต่างๆ  
4) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน  
5) เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกียวกับยาเสพติด และประชาชน

ทั่วไป 
2.4.3 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาการบริหารขององค์กร  
2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ 
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร 
 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1) พัฒนาอาชีพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร  ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน 
 
 

2.6 เป้าประสงค์ 

2.7 ตัวชี วัด 
 

2.8 ค่าเป้าหมาย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก เป็นต้น อย่าง
ทั่วถึง 

2) สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

1) การค้า การลงทุน ได้รับการส่งเสริมอย่งเป็นระบบ  
2) การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด  
3) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างความเสมอภาค

และเป็นธรรม 
4) ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ 
5) มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง  
6) ประชาชน กลุ่มม องค์กร มีความเข้มแข็ง สามารถตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ โดย

มีรูปแบบคณะกรรมการและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน 

2) การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1) ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเมื่อมารับขอบริการ 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
3) องค์กรและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
4) กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มีความรู้ความสามารถพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ 

 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สังคม  ชุมชน  และการท่องเที่ยว 
1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน  รางระบายน้ า  ท่อ และสะพาน 
2) การสาธารณูปโภคสาธารณูปการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
2) พัฒนาและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.9 กลยุทธ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
2) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
4) มีการจัดระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด 
5) จัดกจิกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และระหว่างชุมชนกับเทศบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดิน

กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน 
2) การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน

ในชุมชนได้ทันท่วงที 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการแข่ งขั น ในด้ าน เกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 (2) พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มี
ความพร้อมสู่อาเซียน 
 

 

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนครเพื่อตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของประชาชน 

 ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย ข อ ง
ผู้บริหารให้การให้บริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้ง
พื นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ว 
(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลาง
ถนน และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา 
อาคารและบ้านพกั 
(2) สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของทอ้งถิน่และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
(3) การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู ้และสบื
สานภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(1) การพัฒนาด้านการศกึษา และการเตรียม
ความพรอ้มสูอ่าเซียน 
(2) การจัดสวัสดกิารสังคม การชว่ยเหลือคน
ยากจนและผู้ดอ้ยโอกาส 
(3) การส่งเสรมิสุขภาพ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(4) การส่งเสรมิและพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ 
(5) การเสรมิสร้างและพัฒนาความเขม้แข็ง
ของกลุ่ม องค์กรและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ส่งเสริมและสนับสนนุการปลูกต้นไม้เพือ่
เศรษฐกิจในที่ดนิสาธารณประโยชน์  ที่ดนิกรรมสทิธิ์ 
และสิทธิครอบครองของประชาชน 
(2) การรักษาความสะอาด การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
(1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคก์ร
และบุคลากร 
(2) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(3) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และ
การบรกิารประชาชน 

2.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์   
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         ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 

2.11.1 โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร   
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 
 
              
 
 

   

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   
ด้านความมั่นคง 

 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

5. การบริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

๒.การพฒันาการค้า  
การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่งและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนา 
ภาคเมือง  

และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
การต่างประเทศ  

ประเทศเพื่อนบ้าน  
และภูมิภาค 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดสกลนคร 

2. การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  

 

๑.การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

๓.การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขัน 
 
 

๕.การบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลกั

ธรรมาภิบาล 
 

๔.การพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.การพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

 

๕.การบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 
 

๓. การจัดการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

๒.การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

๑.การพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรม

การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

2.11 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 

 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และ 
นันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

แผนงาน แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 
 

แผนงาน 
การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และการ
โยธา 

แผนงาน 
การ 

พาณิชย ์

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จังหวัด 

1. การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  

อย่างยั่งยืน 

2. การสง่เสรมิ พัฒนาการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทางการเกษตร 

3. การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการค้า 

การลงทุน 

4. การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

๑.การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 

๔.การพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๕.การบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 
 

๓. การจัดการศึกษา 
และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

 

ตัวชี วดัเปา้ประสงค์  
1) การพัฒนาอาชีพและการแข่งขัน 
2) การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม/องค์กร  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
3) ประชาชนรู้จักหลักในการท าเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  
4) ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 

1) คุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความเสมอภาคและเป็นธรรม 
2) ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่ม/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
3) สถานศึกษามีความพร้อมทางบุคลากร นักเรียน ประชาชน ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ  
4) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน  
5) เด็กนักเรียนในโรงเรียน ผู้มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มยุ่งเกียวกับ 
ยาเสพติด และประชาชนทั่วไป 

1) พัฒนาการบรหิารขององค์กร  
2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บรกิาร 
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
4) ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจร  

ค่าเปา้หมาย  

กลยทุธ ์ 
 1. การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการ
แข่งขันด้านการเกษตร โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   
 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา 
ถนน  รางระบายน้ า  ท่อ และสะพาน 

เป้าประสงค ์ การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการพัฒนา 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
และได้รับบรกิารด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลวานริวาส 

เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสูส่ังคมคณุธรรม  น าการศกึษากา้วไกล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพฒันาเศรษฐกิจชมุชน เตรยีมคนสู่ชีวติทีย่ั่งยืน 

 
 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การ 

เกษตร 

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 

 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม  

และ 
นันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และการโยธา 
แผนงาน 

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 
 

แผนงาน 
การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

และการ
โยธา 

แผนงาน 
การ 

พาณิชย ์

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

1 . พั ฒ น า อ า ชี พ  เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการ
แ ข่ ง ขัน ในด้ า น เ กษตร แล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
พัฒนาผู้ป ระกอบการ  กลุ่ ม 
อง ค์กร   ให้ มีความพร้ อมสู่
อาเซียน 

1.  ประชาชนได้ รั บบริ ก า ร
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ไ ด้ แ ก่  ก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บ ป รุ ง 
บ ารุ ง รักษา  ซ่อมแซม  ถนน 
สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน 
และรางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา 
อาคารและบ้ านพัก  เป็นต้น 
อย่างทั่วถึง 
2 .  ส นั บ ส นุ นแ ล ะ สื บ ส า น
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 
 

1. การค้า การลงทุน ได้รับการส่งเสริมอย่ง
เป็นระบบ  
2. การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ต า ม
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
3.  ผู้พิการ ผู้ สูงอายุ ผู้ป่ วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องท่ี 
5.  มี การส่ ง เส ริมและพัฒนากีฬ าและ
นันทนาการอย่างต่อเนื่อง  
6. ประชาชน กลุ่มม องค์กร มีความเข้มแข็ง 
สามารถตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆได้ โดยมีรูปแบบคณะกรรมการและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดิน
กรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครอง
ของประชาชน 
2. การรักษาความสะอาด การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการขยะอย่างครบวงจร 

1. ประชาชนมีระดบัความพึง
พอใจในระดบัมากที่สุดเมื่อมา
รับขอบริการ 
2. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกตสิุข 
3. องค์กรและบุคลากรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่
จะใหบ้ริการประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถและมี
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
4. กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มี
ความรู้ความสามารถพร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชนอย่าง
เต็มที ่
 
 

 

2. การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
พัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

2. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

3. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

4. มีการจัดระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน 
และระหว่างชุมชนกับเทศบาล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ และสิทธคิรอบครองของประชาชน 

2. การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ
ตนให้น่าอยู่และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการขยะในชุมชนและครัวเรือนอย่าง
ถูกต้องและครบวงจร  

1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ให้มีศักยภาพพร้อมพร้อมที่จะ
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและมคีวามก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3. พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆ ให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชนได้ทันท่วงท ี
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 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา  ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านผังเมือง  ด้านการศึกษา  
ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง 

2. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆต่ า ท าให้รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย  

3. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับอยู่อาศัย และเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ (ท่ีราชพัสดุ) 
5. เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวเศรษฐกิจมีน้อย และกระจุกตัว 

2. ด้านสังคม 1. ปัญหาผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
2. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
3. ปัญหาครอบครัว 
4. ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ร้ายแรง 

3. ด้านผังเมือง   1. ปัญหาน้ าท่วม 
2. ปัญหาร่องระบายไม่เพียงพอ 
3. ถนนและซอยต่างๆ แคบ  
4. ถนนช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ  

4. ด้านการศึกษา   1. ยังขาดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 

5. ด้านเทคโนโลยี 1. การท างานภายใต้ระบบข้อมูลต่างๆของ อปท. ยังมีความซ้ าซ้อน 
2. เทคโนโลยีสาธารณะยังมีให้บริการไม่ทั่วถึง 
3. ประชาชนบางส่วนยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

6. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย  ไม่มีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม 
2. ชุมชนแออัด 
3. ปริมาณขยะที่มากข้ึน 
4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
จุดแข็ง Strength = S 
(๑) รูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ท าให้การบริหารงาน                  

มีเอกภาพ  การบริหารกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่อง                         
(๒) นายกเทศมนตรีมีและใช้นโยบายที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร ท าให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
(๓) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง  ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามระเบียบแบบแผนได้ดีข้ึน 
(4) เทศบาลได้ปรับปรุงและเ พ่ิมศักยภาพการพัฒนารายได้ โดยใช้ ระบบแผนที่ภาษี                      

เป็นเครื่องมือก ากับ ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ท าให้รายได้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
(๕) การบริหารจัดการพัสดุใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑–ผด. ๕) และการควบคุมภายในเป็น

เครื่องมือ และเป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบแผนงานพัสดุ 
(๖) เทศบาลได้น าระบบ IT มาใช้เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย ตลอดจนระบบการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรไปในทางที่ดี และสร้างสรรค์ เพ่ิมศรัทธาความเชื่อมั่น
ให้กับองค์กร 

(๗) มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับทั้งประชาชน ผู้น า
ชุมชน และผู้แทน ท าให้รับทราบปัญหาของประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น  

(๘) มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
(9) มีการส่งเสริม ดูแลผู้สูงอายุที่ได้คุณภาพระดับต้นๆของจังหวัดและประเทศ 
(10) มีระบบการจัดการขยะที่ประสบความส าเร็จ 
(11) สามารถพัฒนาและฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงอายุและต่อยอดเป็นอาชีพเกิดรายได้ส าหรับ

ผู้สูงอายุ 
จุดอ่อน (Weakness = W ) 
(๑) ทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริการ บางคนขาดจิตส านึกในการให้บริการ   
(๒) รายได้จากทรัพย์สินขาดเอกภาพ เนื่องจากเทศบาลต้องเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์เพ่ือการ

ลงทุน  รายได้ส่วนหนึ่งต้องจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ท าให้รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย 

(๓) การบริหารการพัฒนาเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า เนื่องจากปัจจัยการบริหารไม่สมดุลกับ กิจกรรม
ที่มีความต้องการพัฒนา โดยเฉพาะเงินงบประมาณประจ าปีที่จะต้องน ามาแก้ไข ปัญหาการพัฒนาในพ้ืนที่ มีจ านวน
จ ากัดและไม่เพียงพอในการบริการประชาชน  

(๔) การบริหารงานบุคคล ตามกรอบอัตราก าลังสามปีมีต าแหน่งว่างหลายต าแหน่ง โดยเฉพาะ
ภารกิจส าคัญที่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยตรง  

(๕) บุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน้าที่ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท าให้งาน
ล่าช้า 

(๖) งบประมาณยังมีจ ากัดในบางภารกิจที่เป็นนโยบายส าคัญ  ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
จึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 

(๗) เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีพ้ืนที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ประมาณร้อยละ ๖๐ 
ของพ้ืนที่ดินในเขตเทศบาล 
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(8) เงินงบประมาณกับสภาพความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ไม่สมดุลกัน ท าให้เกิดการพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป 

(9) ยังขาดแคลนบุคลากรที่ตรงตามสายงานอีกจ านวนมาก  
โอกาส (Opportunity = O) 
(๑) มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น าชุมชน ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี 
(๒) ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหาร การพัฒนาสูง  
(๔) กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากข้ึน ท าให้การเมืองมีความมั่นคงมากข้ึน 
(๕) นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(๖) เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีพื้นท่ี ๒.๙๔ ตร.กม. เหมาะกับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง  
(๗) บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน และพร้อมที่จะให้บริการประชาชน 
(๘) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน จะท าให้การท างานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้

ภาคราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องท างานร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 
อันจะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามจุดหมายที่ประชาชนต้องการได้ 

(9) หน่วยราชการอ่ืนพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
อุปสรรค (Threat = T ) 
(๑) ในเขตเทศบาลมีที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) มากเกินไป ประมาณร้อยละ ๖๐ ของ

ที่ดินในเขตเทศบาล 
(๒) จ านวนประชากรในเขตเทศบาลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรมีน้อย แต่มีประชากรแฝงที่

เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัย หรือเพ่ือการศึกษาจ านวนมาก ท าให้เทศบาลแบกรับภาระการให้บริการสาธารณะ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินรายหัวประชากรที่ได้รับจัดสรร 

(๓) นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
(๔) ปัจจัยการผลิต ประชาชนมีที่ดินเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย 
(๕) การสร้างงานในพื้นที่มีน้อย 
(๖) การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมีน้อย ต้องอาศัยคนในพื้นท่ีข้างเคียง 
(๗) เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ครอบคลุมพ้ืนที่เพียง ๒.๙๔  ตารางกิโลเมตร ชุมชนดั้งเดิมมี

สภาพหนาแน่นและแออัดเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และคมนาคม ปัจจุบันฐานเศรษฐกิจขยายตัว
ไปตั้งอยู่ในเขต อบต. ที่มีเขตพ้ืนที่ติดกัน 

(๘) เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลต าบลวานรนิวาส กระจุกตัวอยู่เพียงที่เดียวคือบริเวณชุมชนตลาดสด 
(๙) เทศบาลแบกรับภารกิจบริการสาธารณตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  ท าให้มีภาระ

ค่าใช้จ่ายสูง  ในขณะที่ค่าธรรมเนียมเก็บขนอยู่ในอัตราที่ต่ ามาก  ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเสียโอกาสที่จะได้รับ
บริการสาธารณะอ่ืน ๆ อย่างเต็มศักยภาพ 

(๑๐) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส  เครื่องมือไม่เพียงพอที่จะ
ให้ความช่วยเหลือบริการประชาชน  ต้องขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลต าบลวานรนิวาส อยู่เป็นประจ า ท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณกับบริการสาธารณะนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๑๑) สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
(๑๒) การถ่ายโอนภารกิจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้เทศบาลต้อง

รับภาระการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
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(13) กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  ท าให้การบริหารจัดการของ
เทศบาลเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง  

 

     
         ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  นั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื นฐาน 

1.1 ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

1.3 ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นท่ีในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

1.4 ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เน่ืองจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

2.1  มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นท่ีไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

2.2 ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

- ในพื้นท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่  
โรคระบาด  โรคติดต่อ 

2.3 ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการท่ีถูกต้อง 

2.4 ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

(ต่อ) 
๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

 
2.5 ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

 
- ที่อยู่อาศัย 

 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

2.6  มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

2.7 ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมีส่ิงเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้คุณภาพ  
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
เทศบาลอบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

2.8 การศึกษาสื่อการเรยีน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

2.9 เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

2.10 ผู้พิการไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

2.11 เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- สังคมในชุมชน - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

2.12 ประชาชนที่มอีายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป บางราย
ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าป ี

- สังคมในชุมชน - ประชาชนในในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

2.13 มีประชากรสูบบุหรี่ 
และดืม่สรุา  

- สังคมในชุมชน - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

3.1 ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการด าเนิน 
งานได้เอง 

3.2 ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3.3 ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

3.4 ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- การพาณิชยกรรม - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

3.5 ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- การพาณิชยกรรม - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

3.6 ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- การพาณิชยกรรม - ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

3.7 ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

4.1 การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการ 
จราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

4.2 มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของประชาชน
และราชการรวมทั้งเกดิการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ละส่วนราชการ เช่น การ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ
ให้ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาววิาท 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

5.1 ไม่มีพื้นที่กักเก็บเพื่อ
อุปโภคบรโิภค และ
การเกษตร 

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องไม่มีแล่ง
น้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค 
และส าหรับการเกษตร 

5.2 มปีัญหาเรื่องขยะมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขย าด้
เองโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน 

5.3 มลภาวะทางถนนเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากมีรถ
ปริมาณมากขึ้น 

- สิ่งแวดล้อม - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ปัญหามลภาวะลดลง  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- จัดกิจกรรมและ
ประเพณีเพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ชุมชน และยกย่อง 
เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

*ยกเลิกการใช้ แบบ ยท. 01 , ยท. 02 และ ยท. 03 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบายความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
 

 

 

ส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 



 
 
 

 

 

แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
1.2 ด้านเศรษฐกิจ 

1.1.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง   ของชุมชน 

1.1.2 แผนงานการเกษตร 
 
 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
 

- 

2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

2.1 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

2.2 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 
2.2.1 แผนงานศาสนาและ

วัฒนธรรม  
2.3.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

- 

3 การจัดการศึกษา และ
การเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน  

3.1 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

3.2 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 
 
 
3.3 ด้านการด าเนินงาน

อื่นๆ 

3.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
3.2.1 แผนงานการศึกษา 
3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.2.3 แผนงานสร้างความ  

เข้มแข็งของชุมชน 
3.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3.1 แผนงานงบกลาง 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- 

4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ
ยั่งยืน 

4.1 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

4.1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
4.2.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- กองช่าง 
 

- 

5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.1 ด้านบริหารทั่วไป 
5.2 ด้านบริการชุมชน

และสังคม 
 
 
5.3 ด้านเศรษฐกิจ 

5.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2.1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
5.2.2 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
5.3.1 แผนงานการพาณิชย์  

- ส านักปลัดเทศบาล 
 

- 

รวม 5 ยุทธศาสตร์  4 ด้าน  11 แผนงาน 1 ส านัก 4 กอง - 
 

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                  หน้า 48 | 

แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

1.1 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 7 785,000 7 785,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 23 2,620,000 

1.2 แผนงานการเกษตร - - - - 1 15,735 1 15,735 1 15,735 3 47,205 

รวม 7 785,000 7 785,000 4 365,735 4 365,735 4 365,735 26 2,667,205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 

2.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

2 130,000 2 130,000 - - - - - - 4 260,000 

2.2 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

9 890,000 9 890,000 9 945,000 9 945,000 9 945,000 45 4,615,000 

2.3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

13 21,660,000 20 49,770,000 29 54,636,400 28 43,116,650 20 26,943,568 110 196,126,618 

รวม 24 22,680,000 31 50,790,000 38 55,581,400 37 44,061,650 29 27,888,568 159 201,001,618 

 

 

 

 

 
 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

3.2 แผนงาน
การศึกษา  

15 11,549,980 15 11,549,980 15 11,506,340 15 12,020,560 16 12,300,560 77 58,927,420 

3.3 แผนงาน
สาธารณสุข 

20 1,457,000 21 1,757,000 24 1,873,000 24 1,8873,000 24 1,873,000 113 8,833,000 

3.4 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

16 3,790,000 19 4,520,700 22 3,462,060 25 5,042,060 19 2,462,060 101 19,276,880 

3.5 แผนงาน
งบกลาง 

3 6,990,000 3 6,990,000 3 6,990,000 3 6,990,000 3 6,990,000 15 34,950,000 

3.6 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

1 17,330,000 1 17,330,000 1 17,330,000 1 17,330,000 1 17,330,000 5 86,650,000 

รวม 56 41,126,980 60 42,157,680 66 41,171,400 70 43,265,620 64 40,965,620 316 208,687,300 

  



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 

4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

6 5,632,200 10 9,503,000 11 9,803,000 10 9,510,300 10 9,510,300 47 43,958,880 

4.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

2 1,450,000 4 1,960,000 6 2,620,000 6 2,570,000 4 2,350,000 22 10,950,000 

รวม 8 7,082,200 14 11,463,000 17 12,423,000 16 12,080,300 14 11,860,300 69 54,908,300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

11 2,470,000 14 3,110,000 7 1,550,000 8 2,050,000 7 1,550,000 47 10,730,000 

5.2 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

12 1,231,000 19 7,031,000 20 7,063,000 16 2,463,000 16 2,463,000 83 20,251,000 

5.3 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 50,000 1 50,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000 

5.4 แผนงาน
พาณิชย ์

1 698,880 2 5,698,880 2 5,698,880 2 5,784,880 2 5,784,880 9 23,666,400 

รวม 25 4,449,880 36 15,889,880 31 14,411,880 28 10,397,880 27 9,897,880 147 55,047,400 
รวมทั้งสิ้น 120 76,114,060 148 121,075,560 156 123,943,415 154 110,161,185 138 90,968,103 717 522,312,323 

 

 



 
 
 

 

 

แบบ ผ.02 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า 53 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ เช่น 
การย้อมคราม  
แปรรูป
ผลิตภณัฑ์จาก
เส้นพลาสติก 
นวดแผนไทย 
สปาสมุนไพร 
ฯลฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
และสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ/
วัสดุอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพทุก
กลุ่มในชุมชน 

- จัดอบรม
วิชาชีพระยะสั้น
แก่ประชาชน
ทั่วไป  
- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ในการ
ประกอบอาชีพ
ทุกกลุ่มในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มอาชีพ  
ทุกกลุ่มได้รับการ
อบรมหรือได้รบั
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ในการ
ประกอบอาชีพ
อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 
 

- ครัวเรือน    
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
- กลุ่มอาชีพ 
มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
พัฒนาและด าเนิน
กิจกรรม 
ของกลุ่ม 
 

กองการศึกษา 
 

 

๒ โครงการบ าบดั
ทุกข์บ ารุงสุข
แบบ ABC 

- เพื่อรณรงค์และส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ชุมชน 

- อบรมให้ความรู้
ผู้น าและองค์กร
ต่างๆใน การ
พัฒนาชุมชน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน  
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

- ผู้รับการอบรม  
มีความรู้ในการ
พัฒนาชุมชน 
 

กองการศึกษา 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า 54 | 

แบบ ผ. 02 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ โครงการแก้ปญัหา
สังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณา
การ 
 

- จ้างนักเรียน
นักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุด 

- นักเรียน
นักศึกษาในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
ประมาณ  ๑๐  
คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - นักเรียน
นักศึกษามีความ
สนใจและครบ
ตามจ านวนที่รับ
สมัคร 

- นักเรียน
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ มี
รายได้เพิ่มในช่วง
ปิดภาคเรียน 

กองการศึกษา 
 

๔ โครงการส่งเสริม
การผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP 

- ส่งเสริมการผลิต
สินค้าและการจดั
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP 

- กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนกลุ่ม
อาชีพและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- การส่งเสริม
เศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๕ โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

- เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

- อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้าอบรม 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้
ร้อยละ ๖๐  
ทุกคน 

- ผู้รับการอบรม
น าความรู้ มาใช้ใน
การด าเนินชีวิตได ้

กองการศึกษา 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า 55 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ครอบครัว
ต้นแบบการ
พัฒนาระดับ
อ าเภอ 

- เพื่อรักษาและ
พัฒนาคุณภาพความ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 
ท่ีผ่านมาให้คง
มาตรฐานตามเกณฑ์
การประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 
- เพื่อขยายผลการ
ด าเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

๑. ประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  
- ในระดับต าบล จัด
ประกวด และ
ประเมินผลทุก
หมู่บ้านคัดเลือก
ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนา จ านวน 
๕ ครัวเรือน 
- ในระดับอ าเภอจัด
ประกวดและ
ประเมินผลใน
หมู่บ้านท่ีได้ท่ี ๑ ใน
ระดับต าบล 
๒. ประกวด อปท.ท่ี
มีผลงาเศรษฐกิจ
พอเพียงดีเด่น 
จ านวน ๑๕ แห่ง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - - มีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ 
พอเพยีงต้นแบบ
ของอ าเภอ 
จ านวน ๑ แห่ง 
และต้นแบบ
ครัวเรือนพัฒนา 
จ านวน ๓๕ 
ครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นท่ี 
๑๘๒ หมู่บ้าน ๑๔ 
ชุมชนน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

กองการศึกษา 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า 56 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ 
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- เพื่อด าเนินงานการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู ้

- เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชนในเขต 
เทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป 

500,000 500,000 - - - - ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู ้

ศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ศึกษา
เรียนรู้และน าไป
ปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต 

กองการศึกษา 
 

รวม  7  โครงการ 785,000 785,000 350,000 350,000 350,000    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        1.2 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 57 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุน
ส านักงาน
การเกษตรอ าเภอ
วานรนิวาส  
โครงการการ
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IMP) 

การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดย
ผสมผสาน ลดการ
ใช้สารเคมี  

- กลุ่มเกษตรกร
ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
- แปลงพ้ืนท่ี
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- - 15,735 15,735 15,735 - ลดต้นทุนการ
ผลิตพืช 
 

ได้ผลผลิตทางการ
เกษตรที่ปลอดภัย 
ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- ส านักงาน
การเกษตรอ าเภอ
วานรนิวาส  

รวม  1  โครงการ - - 15,735 15,735 15,735    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 58 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการ
จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานชุมชน 

- เพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชนเพื่อใช้
ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา ของชุมชน 

- จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชน 
จ านวน  
๑๔ ชุมชน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - - - - ข้อมูลถูกต้อง
และได้ใช้ข้อมูล
ให้เกิดประโยชน ์

- มีข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนเพื่อใช้ใน
การวางแผนแก้ไข
ปัญหาในชุมชน 

กองการศึกษา 

๒ โครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

- เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและความรู้
แก่ประชาชน 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100,000 100,000 - - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารมคีวาม
พร้อมในการ
ให้บริการ 

- ประชาชนได้
รับทราบ ข้อมูล
ข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

รวม  2  โครงการ 130,000 130,000 - - - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 59 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการ 
จัดงาน 
ประเพณีลอย
กระทง 
 

- เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

- จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง 
- จัดขบวนแห่รถ 
นางนพมาศ 
- ประกวดกระทง 
- ประกวด 
นางนพมาศหรืออ่ืนๆ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป 

- ประชาชนร่วม
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจดั
งานวันขึ้นปี
ใหม ่
 

- เพื่อให้เกิดการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย    
ที่ดีงาม 

- ประชาชนร่วม
ท าบุญ/ตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่  

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 20,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป 

- ประชาชนชาว
ต าบลวานรนิวาส 
ทั้ง ๑๔ ชุมชนเกิด
ความสามัคคีและ
สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 60 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ  
จัดงาน
ประเพณ ี
บุญกองข้าว 
 

- เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของไทย
อีสาน ให้คงอยู่
ต่อไป  
 

- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกดิ
ความรักความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและเกิดความ
รักความสามัคค ี

กองการศึกษา 

4 โครงการ 
จัดงาน
ประเพณ ี
วันสงกรานต ์
ตุ้มโฮม 
 

- เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ไทย 

- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
- จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอพร
จากผู้สูงอายุ 
- จัดขบวนแห่พระพุทธรูป,สรง
น้ าพระ 
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์ 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูแขน
ให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้อง 
- จัดพาแลงรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ประชาชน  มี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกดิ
ความรัก ความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคีและ
ได้มีส่วนร่วมในจัดงาน
ประเพณี รวมท้ังเป็น
การแสดงออกถึงความ
เป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตา
คุณต่อผู้อาวุโส  และเป็น
การสืบสานประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 61 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ 
จัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 
 

- เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่
พี่น้องประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

- จัดกิจกรรม
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 
- จัดแห่ขบวนฟ้อนร า
ในวันแห่โฮมบญุ  
- จัดท านั่งร้าน
ส าหรับการน าบั้งไฟ
ขึ้นจุด 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเกดิ
ความรักความสามคัคี
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

- ได้เผยแพร่
ช่ือเสียงของชาว
วานรนิวาสและ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟให้รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง 

กองการศึกษา 

6 โครงการ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนจดั
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

ส่งเสริม สนับสนุน 
หรือจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนมสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเกดิ
ความรักความสามคัคี
สืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

- อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 62 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ 
จัดงานประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

- ถวายเทียนพรรษาตามวัด
ต่างๆจ านวน ๘ วัด ได้แก่ 
๑.วัดเสบุญเรือง, 
๒.วัดสระเกษ   
๓.วัดไตรภูม ิ
๔.วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม    
๕.วัดธรรมนิเวศวนาราม    
๖.วัดโนนวเิวกศรีเมือง  
๗.วัดป่าติ้ว (ดงเล็บเงือก) 
8. วัดหนองกรุงศรีกุลวงศ์ 

45,000 45,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมเกิด
ความรักความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนได้
ร่วมกันถวายเทียน
พรรษาอันเป็นการ
แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะและเกดิ
ความสามัคคีและ
เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

8 เงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม
อ าเภอวานรนิวาส
โครงการส่งเสริม 
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
ของไทยวานร 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

- การจัดกิจกรรมและการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกดิ
ความรักความ
สามัคคสีืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

 

- ท านุบ ารุง 

พุทธศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 63 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ
มหาชาต ิ

- เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
อีสานให้คงอยู่
ต่อไป 

- จัดกิจกรรมประเพณีบญุ
มหาชาต ิ
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้า
เมือง 
- จัดให้มีการเทศน์ เรื่อง  
พระเวสสันดรชาดกหรือเทศ
มหาชาติ 13 กัณฑ์  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจรรม เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนใน
ชุมชนสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
บุญมหาชาติให้อยู่
สืบไป   

กองการศึกษา 
 

รวม   9  โครงการ 890,000 890,000 945,000 945,000 945,000    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 64 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1            โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ าถนน 
นิราศทุกข์ ฝั่งทิศใต้ของถนน
ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๗ 
ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ความยาว
โครงการ ๒๐๐ เมตร  

- เพื่อระบายน้ า
ออกจากชุมชน 
- แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ถนนนิราศทุกข ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - ท่อระบายน้ า 
ไม่อุดตัน น้ าไม่
ท่วมขัง 
 
 
 

- ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชนให้ไหลได้
สะดวก 
 
 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนศรีโพนเมือง 
ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ความยาวโครงการ 
๒๐๐ เมตร 

- เพื่อระบายน้ า
ออกจากชุมชน 
- แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ถนนศรีโพนเมือง 560, 000 560,000 560,000 - - - การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่
ท่วมขัง 
 
 
 

- ระบายน้ า  
จากชุมชนได้
สะดวก น้ าไม่
ท่วมขัง 
 
 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ า ถนนเรืองศร ี
ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ความ
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- เพื่อระบายน้ า
ออกจากชุมชน 
- แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ถนนเรืองศร ี - 560,000 560,000 - - - ท่อระบายน้ าไม่
อุดตัน น้ าไม่ท่วม
ขัง 
 

- ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดว 

กองช่าง 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4           โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนนิวาสสถาน
จากแยกถนนบ ารุงเมืองถึง
แยกถนนราชกิจรังสรรค์ 
ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ความ
ยาวโครงการทั้งสองข้าง
ถนน ๓๕๐ เมตร  

เพื่อระบายน้ า
ท่วมขังออกจาก
ชุมชน 

ถนนบ ารุงเมือง
ถึงแยกถนนราช
กิจรังสรรค ์

- - - 875,650 - - ท่อระบายน้ าไม่
อุดตัน น้ าไม่ท่วม
ขัง 
 
 
 
 

- ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดวก 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

5 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน
คลองสร้างเม็ก  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๘.๐๐ เมตร 

- เพื่อการสัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยเพื่อ
ระบายน้ าออก
จากชุมชน
สะพานทอง 
ชุมชนสร้างเม็ก 
ชุมชนคลองเตย 

ข้ามล าห้วยสร้าง
เม็กหรือล าห้วย
ทางควาย 

- - - 1,000,000 - - ประชาชนได้รับ
ความความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
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   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 66 | 

แบบ ผ. 02 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6         โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
คสล. ถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๓๐๗  ซอยปิ้ง
ไก่ยายแดง  ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร 

- เพื่อการสัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัย 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล. เช่ือมต่อ
ระหว่างซอยปิ้ง
ไก่ยายแดงกับ
ซอยจ่าไก ่
 
 

- 30,000 30,000 - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 
 
 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

7 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
คสล.ถนนโพนบก – ป่า
หลาย ชุมชนแหลมทอง
พัฒนา หมู่ 16  
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม
เดินทางสัญจร 
ไป-มาได้สะดวก
ลดอุบัตเิหต ุ

ถนนโพนบก – 
ป่าหลาย 
 
 
 

- - - 360,000 - - ลดอุบัติเหตุลง
ได้ และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ถนน
ภายในสวนป่าเทศบาลฯ 
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร  

เพื่อใช้ส าหรับ
สัญจร ไป-มา 
เพื่อควาสะดวก 
ในการเข้าออก 

สวนป่าเทศบาล
หรือ
สวนสาธารณะ
เทศบาล 

- 120,000 120,000 - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 

9        โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
ลูกรัง บริเวณรอบๆ 
อาคารศูนย์การเรยีนรู้
ประมาณงาน ๔,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

-  เพื่อถมบริเวณ
ที่น้ าท่วมขังและ
เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบๆศูนย์
การเรยีนรู ้

บริเวณศูนย์การ
เรียนรูเ้ทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

น้ าไม่ท่วมขังและ
มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบๆ 
 
 
 

ภูมิทัศน์รอบๆ
บริเวณสวยงาม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

10 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมลูกรังถนนรอบๆ
สระหลวง หมู่ ๑๖ 
ประมาณงาน ๔,๐๐๐  
ลูกบาศก์เมตร 

- เพื่อให้มีถนน
ลูกรังท่ีสมบรูณ์ 
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 

ถนนรอบๆ
บริเวณสระหลวง 
 
 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ถนนรอบๆ
บริเวณสระหลวง
เป็นถนนลูกรังท่ี
สมบณูณ์  
 

มถีนนลูรังรอบๆ
บริเวณสระหลวง
และทัศน์รอบๆ
สวยงาม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ
หลังโรงฆ่าสัตว์บริเวณบ่อ
ขยะเดมิ ปริมาณงาน 
8,000 ลูกบาศก์เมตร 

เพื่อให้มีถนน
ลูกรังใช้ส าหรับ
สัญจร ไป-มา  
 

บริเวณหลังโรง
ฆ่าสัตว์บริเวณ
บ่อขยะเดิม
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- - 2๐๐,๐๐๐ 
 

- 2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 

12        โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม ขยายถนนราช
กิจรังสรรค์ ขนาดพื้นที่ 
๕๐๐ ตารางเมตร 

- เพื่อปรับปรุง
ถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น 
สัญจรสะดวกขึ้น 

ถนนราชกิจ
รังสรรค ์

 
 

- - - 300,000 300,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม ขยายถนน คสล. 
ถนนบ ารุงเมือง ขนาด
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

- เพื่อขยายถนน 
คสล. ให้กว้าง
ขึ้นและสวยงาม  
 

ถนนบ ารุงเมือง 
 
 
 
 

- - - - 500,000 ประชาชนไดร้ับ
ความความ
สะดวก 
ในการคมนาคม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 69 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม ขยายถนน คสล. 
พื้นที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า  
๘๐๐ ตารางเมตร 

เพื่อขยายถนน 
คสล. ให้กว้าง
และสวยงาม  
 

ถนนเรืองศร ี
 

- - - 500,000 - ประชาชนไดร้ับ
ความความสะดวก 
ในการคมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
ถนนเปรมปรีดา ขนาด
พื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร 

เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้าง
ขึ้น  
 

ถนนเปรมปรีดา 
 
 
 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนไดร้ับ
ความความสะดวก
ในการคมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
ถนนเกษมศรี ขนาดพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร 

เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้าง
ขึ้น  
 

ถนนเกษมศร ี
 
 
 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนไดร้ับ
ความความสะดวก
ในการคมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 70 | 

แบบ ผ. 02 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบบาดาล ขนาด 
ความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  
โครงเหล็กระบบน้ าใต้ดิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ าอย่าง
พอเพียง 

หมู่ ๑๖ 
บ้านแหลมทอง
พัฒนา 
 

- - - 400,000 - ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบบาดาล ขนาดความ
จุ ๑๐ ลบ.ม. โครงเหล็ก
ระบบน ้าใตด้ิน. 
 

เพื่อใช้ในการรด
น ้าไท้ดอก ไม้
ประดับ หรือ
ถนนสีเขียว
เทศบาล 

สวนสาธารณะ
เทศบาลและ
สวนป่าเทศบาล 
 

- - 400,000 - 400,000 ทุกครัวเรือนมี
น ้าประปาใช้ 
 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

19       โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า พร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ 
ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.  
ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร 

เพื่อระบายน ้า
ออกจากชุมชน
แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วม 
 
 
 

ถนนราชกิจ
รังสรรค ์

- - - 280,000 - ประชาชนไดร้ับ
ความความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 71 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
เดื่อเจรญิซอย ๙ ขนาดท่อ 
๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๕๒ เมตร 

เพื่อระบายน ้า
ออกจากชุมชน 
 
 
 
 

ถนนเดื่อเจรญิ 
ซอย ๙ 
 
 
 
 

- - - - ๓๘๘,๙๖๘ ท่อระบายน ้า
ไม่อุดตัน น ้า
ไม่ท่วมขัง 
 

ระบายน ้าฝน/
น ้าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

21 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ าถนนโพนบก-ป่า
หลาย ขนาดกว้าง  
๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 

เพื่อระบายน้ า
ออกจากชุมชน 
 
 

ถนนโพนบก-       
ป่าหลาย 
 
 

- - 30,000 30,000 - ท่อระบายน้ า
ไม่อุดตัน น้ า
ไม่ท่วมขัง 

 

ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
เทศบาล พื้นที่ ๑๗ ไร ่

เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ที่สวยงาม 

สนามกีฬากลาง 
 
 

- - 200,000 - 200,000 เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ท่ีสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบๆบรเิวณให้
สวยงาม 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 72 | 

แบบ ผ. 02 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสท์ฟัทติก
ทับผิวคอนกรีตเดิม         
ถนนโพธ์ิศรี ขนาดไม่น้อย
กว่า พื้นที่ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร 

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 
ไป- มา 

ถนนโพธ์ิศร ี - - - - 1,000,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 
 

กองช่าง 

24      โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสท์ฟัทติกทับ
ผิวคอนกรีตเดิม ถนนธุรกิจ
พัฒนา ขนาดพื้นท่ี 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 
ไป- มา 

ถนนธุรกิจพัฒนา - - - 1,000,000 - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 73 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง 
ขยายถนน คสล. ถนน
สนามบิน ๖ (หลัง
ห้องสมุด) ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
ยาว ๑๘๖ เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๓  
ตารางเมตร 

เกิดความสะดวกใน
การสญัจร ไป - มา 

ถนนสนามบิน ๖ 
(หลังห้องสมุด) 

- - ๕๘๓,๐๐๐ - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสท์
ฟัลท์ติกทับผิว
คอนกรีตเดมิ ถนน
เรืองสวัสดิ์ ขนาดกว้าง 
๑๒.๖๐ เมตร ยาว ๓๓๐ 
เมตร พ้ืนท่ีลาดยาง  
ไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๘ 
ตารางเมตร 

เกิดความสะดวกใน
การสญัจร ไป - มา 

ถนนเรืองสวัสดิ์  - - 1,000,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 74 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โรงคัดแยกขยะ ขนาด 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ยาว ๓๗.๐๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร 

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร  
ไป - มา 

โรงคัดแยกขยะ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- - 133,400 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

28    โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้าศูนย์การ
เรียนรู้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๗๐เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยว่า ๑,๐๒๐ 
ตารางเมตร 

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร ไป 
- มา 

ศูนย์การเรียนรู ้
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- - 620,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 75 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง     
ท่อระบายน้ าถนน
เปรมปรีดาฝั่งทิศใต้
ของถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๓๐๗  
ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร
ยาว ๑๙๒ เมตร 

เพื่อระบายน้ าออก
ไม่ให้ท่วมขัง 
 
 
 
 
 

ถนนเปรมปรีดา
ฝั่งทิศใต้ของ
ถนนทางหลวง
หมายเลข 
๒๓๐๗ 
 

- - 500,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม  
ขยายถนน คสล.        
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ 
ตารางเมตร 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
มีผิวจราจรที่กว้าง
ขึ้น สัญจรสะดวกขึ้น 
 

ถนนราชกิจ
รังสรรค ์
 

- - 300,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะ 

เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงห้องน้ าให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี
สามารถบริการ
ประชาชนได ้

ห้องน้ า
สาธารณะใน   
เขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ห้องน้ ามีจ านวน
เพียงพอ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ห้องน้ าสาธารณะ
มีสภาพท่ีดี 
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32    โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารตลาดเทศบาล1 
(ตลาดผ้า) 

เพื่อแก้ปัญหา
อาคารหลังเกา่ที่
ช ารุดและได้
อาคารหลังใหม่ท่ี
สวยงามได้
มาตรฐาน 

อาคารตลาด
เทศบาล 1 
(ตลาดผ้า) จ านวน 
1 หลัง  
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 - - ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,อาคารโรงเรียน
อนุบาลฯสนามเด็กเล่น
,รั้ว,สระว่ายน้ า 

- เพื่อให้นักเรียนมี
อาคารเรยีน
เพียงพอ มีสนาม
เด็กเล่น,สระว่าย
น้ าเพื่อสร้างเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก 

- ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส,อาคารโรง
เรียอนุบาลฯ
,สนามเด็กเล่น
,รั้ว,สระว่ายน้ า 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ มีอาคารเรียน 
เพียงพอส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

มีอาคารเรียน 
เพียงพอ  
- มีสนามเด็ก
เล่น,สระว่ายน้ า
เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการของ
เด็ก 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร               หน้า 77 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการขยายชั้น
เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
- ก่อสรา้งอาคารเรียน 
๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน 
ใต้ถุนโล่ง ตอกเสาเข็ม 
(ตามแบบของ กสถ.) 
 

๑.เพื่อขยายชั้น
เรียนให้เด็กนักเรียน
มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 
๒. เพื่อสนอง
นโยบายเรียนฟรี
ของรัฐบาลและเปิด
โอกาสทางการ
ศึกษา 

นักเรียนอนุบาลในเขต
เทศบาลมีโอกาสศึกษาต่อ
ในระดับประถมศึกษา 

- 
 

12,000,000 
(กสถ.) 

 

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(กสถ.) 

 

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(กสถ.) 

 

- 
 
 

สามารถจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 

การพัฒนาและ
การจัด
การศึกษาครบ
ในทุกด้าน 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

35 โครงการ 
ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 
 

เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึง
ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
ส าหรับเป็นสถานท่ี
จัดการเรียนการสอน
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึง
ผู้ปกครอง และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง
ได้รับความ
สะดวกใน
การศึกษา 

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
-  กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36    โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล. บริเวณ
พื้นที่สถานศึกษา 
 

เพื่อความสะดวก
การจัดกิจกรรม
และความ
ปลอดภัยในการรับ 
ส่ง และสญัจรไป
มาของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

เพื่อความสะดวกจัด
กิจกรรมและความ
ปลอดภัยในการรับส่ง 
และสญัจรไปมาของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฝั่งทิศ
ตะวันตก (หลัง 
สนง.TOT) 
- ตามแบบ ทต.
วานรฯ ก าหนด 

เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนรวมถึงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง
ได้รับความ
สะดวกใน
การศึกษา 

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38  โครงการก่อสร้าง
ป้ายช่ือโรงเรียน 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

เพื่อให้มีป้ายชื่อ
สถานศึกษา เป็นการ
ประชาสมัพันธ์
สถานศึกษาให้
ประชาชนไดรู้้จัก 

เพื่อให้สถานศึกษา
ให้ประชาชนได้
รู้จัก 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรู้้จัก
สถานศึกษา 

ประชาชนไดรู้้จัก
สถาน 
ศึกษา 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
หลังคาทางเดินเข้า
ออกอาคารเรียน 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

หลังคาทางเดินเข้า
ออกอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส  

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน
ผู้ปกครองและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับความ
สะดวก 

- มีความสะดวก
และมีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 
- กันแดดกันฝน 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง
หอพระใน
สถานศึกษา 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 
 

เพื่อเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจและ
ปลูกฝังการเคราพบูชา
พระพุทธศาสนา 

- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -มีหอพระใน
สถานศึกษาเพื่อ
ยึดเหนี่ยวจติใจ 

นักเรียน ครูและ
ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีสภาพ
จิตใจที่ดีงาม 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการซ่อมแซม
อาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาสและ
อาคารประกอบการ 
(โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
และอาคาร
ประกอบการใหม้ีความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 
การ  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
และมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบ 
การ 

- มีอาคารที่
พร้อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง 
โดมอเนก ศพด.ทต.
วานรนิวาส  
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 
 
 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึง
ผู้ปกครอง และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

เพื่อใช้ใน
สถานศึกษาส้าหรับ
เป็นสถานท่ีจัดการ
เรียนการสอนของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
รวมถึงผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง
ได้รับความ
สะดวกใน
การศึกษา 

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้าง 
ป้ายช่ือ ศพด.ทต.
วานรนิวาส  
- ตามแบบ  
ทต.วานรนิวาส 
ก าหนด 
 

เพื่อให้มีป้ายชื่อ
สถานศึกษา เป็น
การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาให้
ประชาชนไดรู้้จัก 

เพื่อให้สถานศึกษา
ให้ประชาชนได้
รู้จัก  
จ านวน ๑ ป้าย 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รู้จัก
สถานศึกษา 

ประชาชนได้รู้จัก
สถานศึกษา 

- ศพด.ทต. 
วานรนิวาส  
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

44 รางระบายน้ าถนน
เปรมปรีดา ขนาด 
ลึก ๐.๖๐ เมตร  
กว้าง 0.๖๕ เมตร  
ยาว ๑๑๘ เมตร  
- ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

ระบายน้ าออก 
จากชุมชนสะดวก 
ยิ่งข้ึน ป้องกัน 
น้ าท่วมขัง 

ถนนเปรมปรีดา - - - ๔๐๘,๐๐๐ - การระบายน้ า 
ออกน้ าไม่ท่วม 
ขัง 

ระบายน้ าจาก
ชุมชนได้สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนนโพนบก - 
ป่าหลาย ขนาดกว้าง 
๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร 
ตามแบบท.๑-๐๑ 

เพื่อการสญัจรไป 
มาไดส้ะดวก 

ถนนโพนบก-ป่า
หลาย 

- - - - ๒๔๖,๖๐๐ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ถนน คสล. 
ถนนโพนบก-ป่าหลาย 
ซอยข้างศาลา
ประชาคม 
ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๓๕ เมตร (ตามแบบ 
ท๑ - ๐๑ 

เพื่อการสญัจรไป 
มา ไดส้ะดวก 

ถนนโพนบก-ป่า
หลาย 

- - - ๖๓,๐๐๐ - ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ถนน คสล. 
ถนนโพนบก-ป่าหลาย 
ซอยข้างบ้านนาย
อนันต์ ขนาด 
กว้าง ๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร  
- ตามแบบ ท๑-๐๑ 

เพื่อการสญัจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ซอยข้าง
บ้านนายอนันต ์

- - - - ๑๐๘,๐๐๐ ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 

รวม   47  โครงการ 17,160,000 30,270,000 35,106,400 23,616,650 7,473,568    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
โครงการกาชาด
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภยั 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรมของ 
กิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 

- กิ่งกาชาด
อ าเภอวานร
นิวาส 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนท่ี
ประสบความ
เดือดร้อนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 
เพื่อบรรเทาทุกข ์

- กิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส สามารถ
จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข ์

ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 1 โครงการ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.2 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการผลติสื่อ
การเรยีนการ
สอน 
 
 

- เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน
ต้นสังกัดสถานศึกษา 
นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองผ่าน
กระบวนการการ
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

- พนักงาน 
กองการศึกษา 
- พนักงานครู
เทศบาล/ครผูู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
- นักเรียน 
ผู้ปกครอง  
รวมประมาณ  
๓๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสรมิ
และมีความ 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน  
มีสื่อใช้ในการเรียน
การสอนที่เพียงพอ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความ 
สัมพันธ์อันดีต่อ
กัน และ 
มีสื่อใช้ในการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

- กองการศึกษา 
- ร.ร.อบท.วานร
นิวาส 
- ศพด.ทตวานร
นิวาส 
 

2 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส) 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา
ข้าราชการครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
 

ข้าราชการคร/ูครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก  
คนละ ๒,๐๐๐ บาท  
- รร. จ านวน ๘ คน       
คนละ ๓,๐๐๐ บาท 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ - ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
ทุกคนได้รับการ
สร้างเสริม
ประสบการณ์และ
เพิ่มพูนทักษะ 

- เป็นการสรา้ง
เสรมิ
ประสบการณ์
และเพิ่มพูน
ทักษะ 

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา

ของท้องถิ่น) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.2 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส) 
 
 

- เป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา,
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน,พัฒนาครู
ของโรงเรียน,พัฒนา
ห้องสมุด,พัฒนา
แหล่งเรียนรู้,รณรงค์
ป้องกัน 
ยาเสพติด 

- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน ๑ แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - สามารถจดัการ 
ศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

- การพัฒนาและ
การจัด
การศึกษาครบ
ในทุกด้าน 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.2 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานของ ร.ร.
อบ.ท.วานรนิวาส  
๑. เป็นค่าจดัการ
เรียนการสอนราย
หัว  
 

- เพื่อสนับสนุน
การจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
เป็นการแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

-  ด าเนินการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ  
จ านวน ๑๖๖ คน ดังน้ี 
๑. โครงการเสริมหลักสูตร
การเรียนการสอน เช่น 
สอนภาษาต่างประเทศ  
เป็นต้น  
๒. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
๓. โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน/วัสดุ
การศึกษา/ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๒,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๒,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๒,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

- โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานของ  
ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
 

- เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
รายหัว) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   (ต่อ) 
๔. โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน
งานครัว  
๕. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน(ป้ายประชาสัมพันธ์,
บอร์ด,บอร์ดนิทรรศการ,ซุ้ม,
วารสาร,แผ่นพับ ฯลฯ)  
๖. โครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอน  
7. ค่าจ้างเหมาบริการ 
8. โครงการกิจกรรมไหว้ครู 
9. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในสถานศึกษา 
10. โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ กีฬา นันทนาการ 
11. โครงการส่งเสริมนกันทนา
การและกิจกรรมการแสดง 
 

        



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   (ต่อ) 
12. โครงการประชุม ครู 
ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
13. โครงการกิจกรรมวันแม่ 
14. โครงการเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์สู่เด็ก 
15. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท. 
จังหวัดสกลนคร 
16. โครงการวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา และประเพณี
ท้องถิ่น 
17. โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพของโรงเรียนฯ 
18. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 

        



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.2 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 

 
 

(ต่อ) 
19. โครงการหนูน้อยรักการ
ออม 
20. โครงการลูกเสือน้อย 
(Mini Scout) ฯลฯ 

 
 

 
 

      

 ๒. ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
 

เพื่อจัด
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยมอบ
เงินให้นักเรียน/
ผู้ปกครองน าไป
ซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน 

- นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯจ านวน ๑๖๖ คน
(๒๐๐ บาท/คน/ปี) 
 

๔๙,๘๐๐ ๔๙,๘๐๐ ๔๙,๘๐๐ 55,0๐๐ 
 

55,0๐๐ 
 

- นักเรียนมี
เครื่องแบบใหม่
อย่างน้อย ๑ 
ชุด/คน 
 

- เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๓. ค่าหนังสือ
เรียน 
 

- เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

- นักเรียน ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส จ านวน 
๑๖๖ คน(๒๐๐ บาท/
คน/ปี) 
 

๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ 40,000 40,000 นักเรียนทุกคนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตาม
โครงการฯ 

- เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา) 

 ๔. ค่าอุปกรณ์
การเรยีน 
 

- เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

- นักเรียน ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาสจ านวน 
๑๖๖ คน(๒๐๐ บาท/
คน/ปี) 

๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ ๓๓,๒๐๐ 40,000 40,000 - นักเรียนทุกคน
ได้รับการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตาม
โครงการฯ 

- เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาฯ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๕. ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

- เพื่อสนับสนุนการจดั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

นักเรียน ร.ร. อบ.ท. 
วานรนิวาสจ านวน 
๑๖๖ คน (๔๓๐ 
บาท/คน/ปี) 

๗๑,๓๘๐ 
 

๗๑,๓๘๐ 
 

๗๑,๓๘๐ 
 

80,000 
 

80,000 
 

- นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตาม
โครงการฯ 

- เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ) 

 6. รายหัวส่วน
เพิ่ม (กรณีขยาย
ช้ันเรียนระดับ
ประถมศึกษา)  
 

- เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ
จ านวน 40 คน 
(5๐๐ บาท/คน/ปี) 

- - - 20,0๐๐ 20,0๐๐ - นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตาม
โครงการฯ 

- เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจ้าง
เหมาบริการครู
ผู้ช่วยระดับ
ประถมศึกษา
(กรณีขยายช้ัน
เรียน) 

- เพื่อให้มีครูผู้ช่วยสอน
ในระดับประถมศึกษา 
- เพียงพอต่อการดูแล
นักเรียน 
- สอนตามสาระการ
เรียนรู้  

- ครูผู้ช่วยจ านวน 1 คน 
- นักเรียนจ านวน  
40 คน  

- - - 216,000 216,000 - นักเรียนไดม้ีความรู้ 
ทักษะประสบการณ์
ตรงตามมาตรฐาน 

- นักเรียนไดม้ี
ความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ตรง
ตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

6 โครงการเงิน
อุดหนุน
ส าหรับ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)  

- เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

- ด าเนินการจัดการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนใน ศพด.ทต.วานร
นิวาส แยกออกเป็น
โครงการ ดังน้ี  
1. โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
2. โครงการต่างๆที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ฯลฯ  จ านวน 62 
คน คนละ 1,700 บาท 

105,400 105,400 105,400 105,400 105,400 - นักเรียนของ 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
รับการสนับสนุนทุก
คน  

- นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งต่อ  

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
- กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 

- เพื่อสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลและแบ่ง
ภาระของ
ผู้ปกครองและ
เกิดความเท่า
เทียมในการจัด
การศึกษา 

- นักเรียน ศพด.ทต.วานร
นิวาส จ านวน 62 คน  

-  - 70,060 70,060 70,060 - นักเรียน ศพด.ทต.
วานรนิวาส ได้รับการ
สนับสนุนทุกคน 

- ได้สนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง และเกิด
ความเท่าเทียมใน
การจัดการศึกษา 

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
- กองการศึกษา 

(เงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด.) 

 1) โครงการค่าหนังสือ
เรียน  

 คนละ 200 บาทต่อปี  - - 12,400 12,400 12,400    

 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  คนละ 100 บาทต่อ
เทอม 

- - 12,400 12,400 12,400    

 3) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

 คนละ 300 บาทต่อป ี - - 18,600 18,600 18,600    

 4) โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
 

 คนละ 430 บาทต่อป ี - - 26,660 26,660 26,660    
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
เรียนการสอนของ
ท้องถิ่น (ศพด.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา 
ข้าราชการคร/ูครู
ผู้ดูแลเด็ก/ดูแลเด็ก 

ข้าราชการคร/ูครผูู้ดูแล
เด็ก/ดูแลเด็ก ศพด.ทต.
วานรนิวาส  
จ านวน 9 คน  
คนละ 2,000 บาท  

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ข้าราชการคร/ูครู
ผู้ดูแลเด็ก/ดูแลเด็ก 
ศพด.ทต.วานรนิวาส
ทุกคนได้รับการสร้าง
เสรมิประสบการณ์ 
และเพิ่มพูนทักษะ 
 

- เป็นการสรา้ง
เสรมิประสบการณ์
และเพิ่มพูนทักษะ 

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเรมิ
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของท้องถิ่น) 

9 โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

- เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกในทางที่
เหมาะสมตามวัย 

- เด็กเล็กจาก ศพด. ทต.
วานรนิวาส 
- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส 
- เด็กและเยาวชนอ่ืน
ประมาณ 2,๐๐๐  คน 
เข้าร่วมโครงการทุกปี 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ตัวเองและรูจ้ักหน้าท่ี 
ของตน 

- เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ตัวเองและรู้จัก
หน้าท่ีของตน และ
อยู่ในระเบียบวินัย
อันดี 
- เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม0 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการเชิดชู 
พ่อ - แม่ดีเด่น
ประจ าป ี

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรักความสามคัคี
ภายในครอบครัว  

- คัดเลือก 
พ่อ - แม่ดีเด่น 
ในวันพ่อแห่ง 
ชาติและวันแม่แห่งชาติ 
เพื่อมอบเกียรติบัตร 

50,000 50,000 50,000 
 
 
 
 

50,000 50,000 - สถาบันครอบครัวมี
ความรักความสามคัค ี

- สถาบัน
ครอบครัวมีความ
รักความสามัคค ี

กองการศึกษา 

11 โครงการ
ประกวด 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กน่าอยู่ 
อ าเภอวานร
นิวาส  

- เพื่อกระตุ้นให้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้
มีการด าเนินงานด้านเด็ก 
- เพื่อให้ อปท. 
และชุมชน เกิดความ
ตื่นตัว ตระหนัก และ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจ านวน  ๑ แห่ง 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสได้รับการพัฒนา
และ ผ่านการประเมิน
เกณฑ ์
มาตรฐาน 

- ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/
นักวิชาการศึกษา/
หัวหน้าส่วน
การศึกษา ไดร้ับ
การพัฒนาด้าน
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการ 
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็ก 
(ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส) 

- เพื่อให้นักเรียนใน 
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส  
ทุกคนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน  
ร.ร.อนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส 

๖๖๔,๐๐๐ 
 

๖๖๔,๐๐๐ 
 

๘๒๔,๐๐๐ 
 

๙๘๔,๐๐๐ 
 

๑,๑๔๔,๐๐๐ 
 

- นักเรียน
เจริญเติบโต
สมวัยและผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

- นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต 
สมวัย 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 

 

13 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็ก 
(ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส) 

- เพื่อให้เด็กใน  
ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส  
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

- เด็กนักเรียนทุก
ใน ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส  

320,000 320,000 393,000 466,000 536,000 -นักเรียนทุกคน
ได้ดืม่นม 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                  หน้า 98 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็ก (ศพด.ทต.
วานรนิวาส) 
 

- เพื่อให้นักเรียนใน
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน  

- นักเรียนทุกคนใน 
ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
 

303,800 303,800 303,800 303,800 303,800 - นักเรียนเจรญิ 
เติบโตสมวยัและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

- นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
- กองการศึกษา 

15 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็ก 
(ศพด.ทต.วานร
นิวาส) 

- เพื่อใหน้ักเรียนใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

- เด็กนักเรียนทุก
ใน ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -นักเรียนทุกคน
ได้ดืม่นม 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
- กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                  หน้า 99 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการ 
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็ก 
 

- เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) ทุกคนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน  
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

6,080,000 
 

6,080,000 
 

5,908,000 
 

5,908,000 5,908,000 - นักเรียนเจริญ 
เติบโตสมวัยและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

- นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมีสาร 
อาหารครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษา 
 

17 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 
ส าหรับเด็ก 

- เพื่อให้เด็กใน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

- เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

3,000,000 3,000,000 2,830,300 2,830,300 2,830,300 - นักเรียนทุกคน
ได้ดืม่นม 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษา 

รวม   17   โครงการ 11,549,980 11,549,980 11,506,340 12,020,560 12,300,560    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร              หน้า 100 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
เสรมิสร้าง
,ส่งเสริม ฟ้ืนฟู
สุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มวัย  

- เพื่อจัดกิจกรรม
สร้างเสริม
สุขภาพ, ส่งเสรมิ
ชุมชน ประชาชน
ทุกกลุ่มวัย ชุมชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
เป็นชุมชนจัดการ
สุขภาพ 

- จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างสุขภาพ 
ฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ 
สปสช.  
 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - ประชาชนทุก
กลุ่มได้รับการ
ดูแลตามชุดสิทธิ 

- ชุมชนเข้าถึง
และได้รับบริการ
จากหนว่ยบริการ
สาธารณสุขและ
หน่วยงานอ่ืนท่ี
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

2 โครงการ
เสรมิสร้าง
สุขภาพผูสู้งวัย
แบบยั่งยืน 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
สุขภาพและมา
ท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุเดือนละครั้ง 
สมาชิกชมรมเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 
๑๐๐ คนทุกเดือน 
- ตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลสุขภาพ
และมาท า
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง ไม่เป็น
ภาระต่อ
ครอบครัวและ
สังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพภาพ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร              หน้า 101 | 

แบบ ผ. 02 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ
อาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุ 
(อผส.) 
 

- เพื่อให้มี
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการในชุมชน 

- มีอาสาสมคัร อผส. 
ในชุมชนอย่างน้อย 
50 คน ท้ัง 14 
ชุมชน 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 - มีอาสาสมคัร 
อผส. ในชุมชน
อย่างน้อย  
50 คน  

- ผู้สูงอายแุละผู้
พิการในชุมชน 
ได้รับการดูแลที่
บ้านอย่างท่ัวถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(งบกองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 
4 โครงการ

ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
สร้างสุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนอายุ  
๖ ปีขึ้นไป มีการ
ออกก าลังกาย
สร้างสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

- จัดอบรมผู้น าออก
ก าลังกายในชุมชน  
จัดกิจกรรมวิ่ง  
เต้นแอโรบิก ร าไม้
พลอง ร ามวยโบราณ 
ฯลฯ ให้ประชาชนมี
โอกาสร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกาย 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - ประชาชน 
อายุ ๖ ปีขึ้นไป 
มีการออกก าลัง
กายสร้างสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง    

- ประชาชนท้ัง 
๑๔ ชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
สร้างสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
สุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการตรวจ
คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง 

- เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคในกลุ่ม
เสี่ยง และดูแล
รักษาผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงในชุมชน 

- ตรวจคัดกรองกลุม่
เสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  
ในประชาชนท่ีมีอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป และ
อบรมให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัด
กรองความเสีย่ง
โรคเบาหวาน
ความดันร้อยละ 
๘๐ 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงสามารถดูแล
สุขภาพไม่ให้ป่วย
เป็นโรค เบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง หรือผู้ท่ี
ป่วยสามารถคุม
อาการของโรค
ไม่ให้มีภาวะ 
แทรกซ้อน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 

6 โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมและ
มะเร็งปาก
มดลูก 

- เพื่อค้นหา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกราย
ใหม่ ให้ได้รับการ
รักษาและ
ปลอดภัยจากโรค 

- ตรวจคัดกรอง
ผู้หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไป จ านวน ๒๐๐ คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - กลุ่มเสีย่งไดร้ับ
การตรวจคัด
กรองโรคฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- กลุ่มเสีย่งโรค 
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
ได้รับการรักษา
ได้ทันปลอดภัย 
จากโรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ 
เฝ้าระวัง
พฤติกรรมการ
เลี้ยงดลููกใน
หญิงหลังคลอด 

ส่งเสริมให้ อสม. 
และครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลทารก ให้
มารดาเลีย้งดูลูก
อย่างถูกต้อง 

- หญิงหลังคลอด 
มีพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูลูกอย่างถูกต้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - หญิงหลังคลอด
และทารกไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ถูกต้อง 
 - ทารกได้ดื่มนม
แม่อย่างน้อย ๖ 
เดือน 

- หญิงหลังคลอด
มีพฤติกรรมการ
เลี้ยงดลููกอย่าง
ถูกต้อง 
- ทารกได้ดืม่นม
แม่อย่างน้อย  
๖ เดือน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน 
หลักประกัน

สุขภาพ) 

8 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อท่ัวไป 
และโรคตดิต่อ
ร้ายแรง 

- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ท่ัวไป และ
โรคติดต่อร้ายแรง
ในเขตเทศบาล
ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข
ก าหนด 

- ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อท่ัวไป และ
โรคตดิต่อร้ายแรง ใน 
๑๔ ชุมชน เช่น โรค
ไข้หวัดนก ไข้หวดั
สายพันธ์ุใหม่ตาม
แนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ไม่มีผู้ป่วย 
ในเขตเทศบาล 

- ประชาชน 
ไม่ป่วยและ
เสียชีวิตด้วย
โรคตดิต่อท่ัวไป
และโรคตดิต่อ
ร้ายแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวล้อม 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาล 

- ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันแลควบคุม 
โรค ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ - ค่าดัชนีความ
ชุกของลูกน้ า
ยุงลาย (ค่า Hi 
<10  ไม่มีการ
แพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

- ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
ไม่ป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

10 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า 
(โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

- เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
เทศบาล 

- ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและควบคุม
โรค ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข  
ทั้ง 14 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ไม่มีผู้ป่วยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า
ร้อยละ 90 

- สัตว์ควบคุมที่
ได้รับวัคซีน
ป้องกันดรคพิษ
สุนัขบ้า ไมเ่กิด
โรคพิษสุนัขบ้า  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ
อาหาร
ปลอดภัย 

- เพื่อให้ร้านจ าหน่าย
อาหารมีสุขลักษณะท่ี
ถูกต้อง  
- ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร
,เนื้อสัตว์  สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
อาหารปลอดภัย 

- ตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหารและ
สิ่งแวดล้อมในร้าน
จ าหน่ายอาหารแผง
ลอยโต้รุ่งและ 
ตลาดสดเทศบาล  
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ไม่พบสารปน 
เปื้อนในอาหาร
และการอนามัย
สิ่ง แวดล้อมผ่าน
เกณฑต์ามที่
กระทรวง
สาธารณสุข
ก าหนด 

- อาหารที่ไปสูผู่้ 
บริโภคมีความ
สะอาดปลอดภัย
ตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 โครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยา
เสพติด  

- เพื่อสนับสนุนการ
จัด กิจกรรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน และ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชน 
 

- สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะ  
ยาเสพติด 14ชุมชน  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 14 
ชุมชน 

- ชุมชนมีการเฝ้า
ระวังป้องกัน
ตนเองจาก
ปัญหายาเสพตดิ 
ไม่มผีู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ
บ าบัดรักษา 
ผู้เสพ / ผู้ตดิยา
เสพติด 

- เพื่อให้การบัด
รักษาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพตดิใน
ชุมชนที่สมัครใจ 
ตามโครงการของ 
ศต.ส.อ.วานร
นิวาส 

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติดในชุมชนที่สมัครใจ  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ผู้เสพ/ผู้ตดิยา
เสพติดในชุมชน
ที่สมัครใจไดร้ับ
การบ าบัด รักษา
ตามครบตาม
โปรแกรมทุกคน 

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยา
เสพติดในชุมชน
ที่สมัครใจไดร้ับ
การบ าบัดรักษา
ตามนโยบาย
ส่วนกลาง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(งบอุดหนุน 
จากส่วนกลาง) 

14 โครงการฝึก
อาชีพผู้ผ่าน
การบ าบัด 
รักษายาเสพติด 

- เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้ผู้ผ่าน
การบ าบัด รักษา
ยาเสพตดิมีอาชีพ
ที่สุจริตและ 
มีรายได ้

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติดที่ผ่านการ
บ าบัดรักษาและ
สมัครใจ  เข้า
ฝึกอบรมอาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผู้เสพ/ผู้ตดิยา
เสพติดทีผ่่านการ
บ าบัดรักษาแล้ว
สมัครใจเข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพครบตาม
หลักสตูร 

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยา
เสพติดทีผ่่านการ
บ าบัดรักษา   
ประกอบอาชีพ 
ที่สุจริต  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบอุดหนุน 
จากส่วนกลาง) 



 
 

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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการเยาวชนไทย
หัวใจสีขาว (ป้องกัน 
ยาเสพตดิ) 

- เพื่อให้ความรู้
และเสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตแก่
เยาวชนในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

- เยาวชนในเขต
เทศบาล  
อย่างน้อย
จ านวน  
100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - เยาวชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 

- เยาวชนในเขต
เทศบาลไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด  

-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
16 เงินอุดหนุนโรงเรียน

มัธยมวานรนิวาส
โครงการโรงเรยีน 
สีขาวปลอดยาเสพติด 

- เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิใน
โรงเรียน 

- โรงเรียนมัธยม
วานรนิวาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -นักเรียนทุกคน
ได้ร่วมการจดั
กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

- โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 
17 เงินอุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) โครงการ
ค่ายโรงเรียนสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 

- โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนทกุคนได้
เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

- โรงเรียน 
มีการจัดกิจกรรม 
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอวานร
นิวาส โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและ
จัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการอ าเภอวานร
นิวาส 

- เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตอ าเภอ
วานรนิวาส 
 
 

- ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนในเขต
อ าเภอวานร
นิวาส 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนได้ร่วมงาน
การจัดกิจกรรม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

- มีการจัดท า
โครงการ/
กิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ในระดับอ าเภอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

19 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 14 ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกดิ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ชุมชนทั้ง 14 
ชุมชน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 
14 ชุมชนเข้า
ร่วมการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ชุมชนทั้ง 14 
ชุมชน ได้รับการ
ฝึกอบรแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 



 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง 
 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะพึงพิงไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลือ
จาก อาสาสมัคร
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
 

- ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่เทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 
 
 

๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือร้อย
ละ ๘๐ 

- ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึงพิง
และญาตมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

- กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 
- คลินิกหมอ
ครอบครัว   
-รพ.วานรนิวาส 
(งบอุดหนุนจาก 
สปสช.) 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคติดต่อและ
งานอนามัยสิ่งแวด 
ล้อมและทัศนศึกษาดู
งาน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ให้
มีควารู้และ
สามารถปฏิบัติใน
ชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี  

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ และ 
อสม.  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 - อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพร้อยละ80  
- มีระบบควบคุม
โรคติดต่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- สามารถ
ควบคุม
โรคตดิต่อได้
ทันท่วงที 
- มีสิ่งแวดล้อม
ทีส่่งผลต่อการมี
สุขภาพที่ด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
 

- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหา
โรคเอดส์ และมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกัน  
- เพื่อให้สังคม
ยอมรับในการอยู่
ร่วมกันของผู้ติด
เชื้อ 

- กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 50 คน  
 
 

- - 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ - มีการฝึกอบรม
และ
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80  

- กลุ่มเป้าหมาย
มีความเข้าใจใน
การป้องกัน  
- ลดอัตราผู้ตดิ
เชื้อรายใหม่และ
ผู้ติดเชื้อได้รบั
การยอมรับจาก
สังคม  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

23 โครงการจดับริการ
ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ
ให้กับผู้อายุและผู้พิการ 
ประชาชนท่ัวไป  

เพื่อจัดบริการ
ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพให้กับ 
ผู้อายุและผู้พิการ 
และประชาชน
ทั่วไป ที่ 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส  

มีการให้บริการ
ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพให้กับ 
ผู้อายุและ 
ผู้พกิารและ
ประชาชนทั่วไป 
ทีศ่พอส.ทต.
วานรนิวาส 

- - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ มีการจัดบริการ
สัปดาหล์ะ 3 วัน  

ผู้อายุและผู้
พิการ 
ประชาชน 
ได้รับบริการที่
เหมาะสม  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร              หน้า 111 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการส่งเสริม
การออกก าลัง
กายส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อส่งเสริม
การออกก าลัง
ที่เหมาะสม
ให้กับผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่ง 
 

- ผู้สูงอาย ุ
มีกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง  
 
 

- - 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - ผู้สูงอาย ุ
มีการออกก าลัง
กาย สัปดาหล์ะ  
3 วัน   

- ผู้เข้าร่วมออก
ก าลังกายมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง   

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

รวม   24   โครงการ 1,407,000 1,707,000 1,823,000 1,823,000 1,823,000    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 112 | 

แบบ ผ. 02 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัหา
เครื่องออกก าลัง
กาย 

- เพื่อให้
ประชาชนออก
ก าลังกายสร้าง
สุขภาพ 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้ออกก าลังกาย
สร้างสุขภาพ 

- จัดหาเครื่องออก
ก าลังกายบริเวณ
สวนป่าและสวน
สวนสุขภาพ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - มีเครื่องออก
ก าลังกาย
ประชาชน 
มีสุขภาพท่ีด ี

- มีเครื่องออก
ก าลังกายส าหรับ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการ
ก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง 
สนามตะกร้อ 

- เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
เล่นกีฬา 

- ก่อสร้างปรับปรุง
สนามตะกร้อ 
ให้ได้มาตรฐาน 
- ก่อสร้างปรับปรุง
สนามกีฬาฟุตบอล 
ให้ได้มาตรฐาน 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - ลดการเกดิ
อุบัติเหตุหรือ
อันตราย
เนื่องจากสนาม
ตะกร้อตดิถนน 

- สนามตะกร้อมี
บริเวณโดยรอบ 
ที่เหมาะสม
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 113 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาต้าน 
ยาเสพตดิบรเิวณ 
อาคารส านักงาน  
หลังใหม ่

- เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกาย และ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

- สนามกีฬา
อเนกประสงค์ 
บริเวณส านักงาน
เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  
หลังใหม่ขนาด  
๒๐.๐๐ x ๕๒.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑ 
แห่ง 

1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 - - สนาม 
กีฬากลาง 
อเนกประสงค์  
จ านวน ๑ แห่ง 

- ประชาชน และ
พนักงานได้ใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 114 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ลานสุขภาพ 
(ชุมชนตลาดสด), 
ลานกีฬาในชุมชน,
ลานอเนก ประสงค์
,สนาม กีฬา(สนาม
กีฬากลาง สนาม
บาสเกตบอล 
สนามวอลเล่ย์บอล, 
สนามตะกร้อ
,สนามฟุตซอล 
ฯลฯ) 

- ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
ส าหรับ
ประชาชน 

- ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ลานสุขภาพ(ชุมชน
ตลาดสด),ลานกีฬา
ในชุมชน,ลาน
อเนกประสงค์
,สนามกีฬา (สนาม
กีฬากลางสนาม
บาสเกตบอลสนาม
วอลเล่ย์บอล 
สนามตะกร้อ, 
สนามฟุตซอล 
ฯลฯ) 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - 30๐,๐๐๐ - - ประชาชน 
มีสถานท่ี 
ในการออกก าลัง
กาย มีสุขภาพท่ี
ดีและหา่งไกล
จากยาเสพติด 

- มีสถานท่ีใน
การออกก าลัง
กายและมีอาณา
บริเวณโดยรอบ
ที่เหมาะสม
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 115 | 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ 
ผู้สูงอายุ คน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

- เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุและ
คนพิการมีอาชีพ
ที่เหมาะสมกับ
สภาพและ
สามารถ
พึ่งตนเองได ้

- ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่  
๖๐ ปีขึ้นไปและผู้พิการ
ที่อยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - กลุ่ม 
เป้าหมาย 
มีอาชีพ และ
สามารถ
ช่วยเหลือ 
ตนเองได ้

- ผู้สูงอายุ,  
คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 116 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ และ
ทัศนศึกษาดู
งาน 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ 
- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆให้กับผู้สูงอายุ เช่น 
สุขภาพ อาชีพ ฯลฯ 
-เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้น า 
ผู้บริหาร รร.ผู้สูงอายุ 
นักเรียนผู้สูงอายุ และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
อนามัย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ฯลฯ  

- ฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านต่างๆ เช่น 
สขุภาพอนามัย 
อาชีพ อารมณ์ 
สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 -เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้และคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอาย ุ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -จ านวน
นักเรียน
ผู้สูงอายุ 
ผู้บริหาร รร.
ผู้สูงอาย ุ
ผู้บริหาร 
และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง ท่ี
เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า ๕๐ 
คน 

-ผู้สูงอายุได้รับ
การฝึกอบรม
ความรู้ในด้าน
ต่างๆ  
-เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ และ
คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 117 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ
ฝึกอบรมทักษะ
ด้านกีฬา
ประเภทต่างๆ 

- เพื่อให้เยาวชน
และประชาชน มี
การออกก าลัง
กายและรักการ
เล่นกีฬา 
- เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 

- จัดฝึกอบรม
ทักษะด้านกีฬา
ประเภทต่างๆให้
เยาวชนและ
ประชาชนจ านวน 
๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - เยาวชนมี
ทักษะและรัก
การเล่นกีฬา
และมสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

- เยาวชนมีการ
ออกก าลังกาย
และห่างไกล
จาก 
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

8 โครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

- เพื่อให้เยาวชน
และประชาชน 
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 
- สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
ระหว่างชุมชน 

- จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนท่ัวไป
อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง  

70,000 70,000 90,000 90,000 90,000 -ประชาชนมี
ความรัก ความ
สามัคคี
ปรองดอง
ระหว่างกัน  

- สร้างความรู้
รักสามคัคีของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 118 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดัส่ง
การประกวดและ
การแข่งขันต่างๆ 

-เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากรใน
หน่วยงานรักการออก
ก าลังกาย อันเป็น
การส่งเสริมสสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
- เพื่อสรรสร้างความ
รักสมัครสมาน
สามัคคีภายในหน่วย
และระหว่างงาน 
- เพือพัฒนาความร้
ทักษะในด้านต่างๆ  

- จัดส่งพนักงานเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นอย่างน้อยปี
ละ  1 ครั้ง  
- จัดส่งพนักงานเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง  
- จัดส่งประชาชน
หรือเยาวชนเข้า
ประกวดแข่งขัน
ด้านสตา่งๆ  

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 - กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะในการเล่น
กีฬา หรือแข่งขัน
กีฬา และสร้าง
ความรักสามัคคี
ระหว่างกัน  

- ประชาชน 
คณะผู้บริหาร
ของ อปท. และ
บุคคลภายใน
ส่วนราชการ 
และหน่วยงาน
ท้องถิ่น ทุกคนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
- เกิดความรัก
สมัครสามาน
สามัคคี รักใคร่ 
ปรองดองกัน  

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 119 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์กีฬา
ชุมชน 

-ส่งเสรมิให้ประชาชนได้
ออกก าลังกาย 
- เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 
- เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

- จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาไว้ประจ า
ชุมชนให้ครบทั้ง 
14 ชุมชน 

70,000 70,000 - 80,000 - - ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
อกก าลังกาย  
- ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  

- มีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆใน
การออกก าลัง
กายที่เพียงพอ 
 

กองการศึกษา 

11 โครงการฝึกอบรม
กลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- เพื่อฝึกอบรมสตรีในเขต
เทศบาลให้ทราบถึง
บทบาทหน้าท่ี 
- เพื่อส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของสตรีในเขต
เทศบาล 

 - ฝึกอบรมกลุ่ม
สตรีและ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษา 
ดูงาน 

25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ - - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอน
และวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้

- กลุ่มสตรีเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตลอด 
จนปฏิบัติงานได้
อย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม 
- พัฒนางานด้าน
สตร ี

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 120 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ของเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

- เพื่อฝึกอบรม/
พัฒนาศักยภาพ
และวามสามารถ
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 
- จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเด็กและ
เยาวชน 
- ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 

- จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
- จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเด็กและ
เยาวชน  
- จัดกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน 
 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวตัถ ุ
ประสงค์ที่ตั้งไว ้

- เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสมี
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ีของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน 
- ขีด
ความสามารถ
และศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน
คณะกรรมการกลุ่ม
องค์กรต่างๆและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
 

- เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถของคณะ 
กรรมการ กลุ่ม  
องค์กรต่างๆ  ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่ม  องค์กรต่างๆ   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

- คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม 
องค์กรต่างๆ  
มีความสามัคคี  
มีทัศนคติ 
จิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  

กองการศึกษา 

14 โครงการประชุม      
เชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน
และเครือข่าย
ช่วยเหลือในการ
บริหารชุมชน 
 

- เพื่อช้ีแจงทบทวน
บทบาทหน้าท่ีสร้าง
ทัศนคติจิตส านึกท่ี
ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน
และเครือข่าย
ช่วยเหลือในการ
บริหารชุมชน 
จ านวน ๔ ครั้ง/ปี  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - การด าเนิน 
งานท่ีมีประสิทธิ 
ภาพและประสบ
ผลส าเร็จบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

- คณะกรรมการ 
ชุมชน ผู้น าชุมชน
และเครือข่าย
ช่วยเหลือในการ
บริหารชุมชน  
มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี 
สร้างทัศนคติ 
จิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
และคณะท างาน 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการผู้สูงอาย ุ

เพือ่ให้
คณะกรรมการ
บริหารและคณะ
ด าเนนิงานศูนย ์
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานและ 
มีทักษะในการ
ให้บริการแก่
ผู้สูงอายุ  
 

ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่คณะกรรมการ 
บริหารและ
คณะท างาน 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

- ๓๙,๗๐๐ ๓๙,๗๐๐ ๓๙,๗๐๐ ๓๙,๗๐๐ คณะกรรมการ
บริหารและคณะ 
ท างาน ศพอส.มี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การบริการที่ดี
ขึ้น 

- กองการศึกษา  
- ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 
 

16 โครงการจดัหา
เครื่องออกก าลัง
กาย เช่น 
จักรยานออก
ก าลังกาย ฟิตเนส 
ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ฯลฯ ออก
ก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย ศพอส.ฯ 
ได้แก่ ลู่วิ่งไฟฟ้า 
จักรยานออก าลัง
กายฟิตเนส ฯลฯ 
ที่ ศพอส.ฯ 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุ
สามารถออก
ก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

- กองการศึกษา  
- ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 
สร้างสุขให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

- ๑๔๑,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าเรียนใน
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
สร้างสุขภาพทั้ง
ด้านร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์และ
สังคม 

- กองการศึกษา  
- ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 
 

18 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน เช่น 
การแต่งกายชนเผา่ 
การแสดงพ้ืนบ้าน 
การปลูกพืช
สมุนไพร ฯลฯ 

การถ่ายทอด
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านของ
ผู้สูงอาย ุ

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ ำนวนผู้สูงอำยุ
ที่เข้ำเรียนใน
โรงเรียนผูสู้งอำยุ 

ผู้สูงอำยไุด้รับกำร
สร้ำงสุขภำพทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ อำรมณ์และ
สังคม 

- กองการศึกษา  
- ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ  

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรม
นันทนาการให้กับ
ผู้สูงอายุ ฯลฯ เช่น 
การขับร้อง เต้นร า 
ฯลฯ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
กาย สุขภาพใจดี  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนา 
การ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายใจดี  

- กองการศึกษา  
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

20 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและ 
ศาสนพิธี  

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้กจิกรรมทาง
ศาสนาและศาสน
พิธีต่างๆ  เช่น การ
สวดมนต์ ไหว้พระ 
นั่งสมาธิ ฯลฯ 

ทราบขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติกิจกรร
ทางศาสนาและ 
ศาสนพิธ ี

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจข้ันตอนพิธี
การทางศาสนา 

- กองการศึกษา  
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

21 โครงการถนน 
สายบุญ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท าบุญ
ตักบาตร 

ถนนสายบุญในการ
ท าบุญตักบาตร 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนท่ี
ร่วมกิจกรรม 

การท านุบ ารุง
ศาสนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 125 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำร 
ศพอส.ทต.วำนร
นิวำส  

เพื่อให้อำคำรมี
ควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรและ
ปลอดภัย  

ปรับปรุงอำคำร 
ศพอส. เช่น หลังคำ 
พื้นที่ใช้สอย ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อำคำรมีควำม
เหมำะสมและ
ปลอดภัย 

ผู้สูงอำยุมสีถำนท่ี
ท ำกิจกรรมอย่ำง
เหมำะสม 

- กองกำรศึกษำ  
- ศพอส.ทต.
วำนรนิวำส 

23 โครงกำรจ้ำงเหมำ
บริกำรคนสวน  

เพื่อดูแลสวนของ
ศูนย์กำรเรียน  
ทต.วำนรนิวำส  

คนสวน  
จ ำนวน ๑  คน 

- - ๘๗,๓๖๐ ๘๗,๓๖๐ ๘๗,๓๖๐ คนสวน จ ำนวน 
๑ คน  
 

ศูนย์กำรเรียนรูม้ี
ผู้ดูแลควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองกำรศึกษำ 

24 โครงการ 
จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาด 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต.วานร
นิวาส ,โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

ศพอส.ทต.วานร
นิวาสและโรงเรียน
ผู้สูงอายุมผีู้ดูแล
ความสะอาด
เรียบร้อย 

- - ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ความสะอาด
พร้อมให้บริการ 

พอส.ทต.วานร
นิวาสและ
โรงเรียนผูสู้งอายุ
สะอาดเรียบร้อย 
พร้อมให้บริการ 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 126 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 
 

โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา,
ผู้ปกครองและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- เพื่อประชุมอบรม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ท าความเข้าใจและ
ช้ีแจงนโยบาย
ทางการศึกษาของ
เทศบาล  
- เพื่อจัดทัศนศึกษาดู
งานศูนย์ฯ ที่มีการ
บริหารจดัการดีเด่น
อื่น 

คณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา,ผู้
ปกครอ   งและครู   

25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ - - กลุ่มเป้าหมาย
ทราบขั้นตอน
และวิธีการ
ด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้

- คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก, 
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา,
ผู้ปกครองและครู   
มีความรู้ในการ
ด าเนินงานด้าน
การศึกษาของ
เทศบาล 

- กองการศึกษา 
- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส 
- ศพด.ทต.
วานรนิวาส 

รวม   25  โครงการ 3,790,000 4,520,700 3,332,060 4,942,060 2,362,060    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่3 : การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผูด้้อยโอกาส  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
        3.5 แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 127 | 
 

แบบ ผ. 02 

 
 

    
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุรับเบีย้ 
ยังชีพ ตามช่วง
อาย ุที ่กสถ. 
ก าหนด 
 

- ผู้สูงอายุทุก
คนท่ี
ลงทะเบียน 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

- ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อนมี
ความเป็นอยู ่

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค์) 

2 เบี้ยความ
พิการ 

- คนพิการได้รบั
เงิน คนละ ๘๐๐ 
บาท/เดือน 

- คนพิการ  
ที่มีบัตร 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยความ
พิการทุกคน 

- คนพิการมี
ความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

- ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับเงินคนละ 
๕๐๐ บาท/เดือน 

- ผู้ป่วยเอดส์   
ที่ได้รับการ
รับรอง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

- ผู้ป่วยโรค
เอดส์มคีวาม 
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

รวม 3 โครงการ 6,990,000 6,990,000 6,990,000 6,990,000 6,990,000 - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 128 | 

แบบ ผ. 02 

 
  

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมรั้ว
รอบระบบโรง
คัดแยกขยะ  

เพื่อซ่อมแซมรั้ว
รอบระบบก าจัด
ขยะ ให้สามารถ
ป้องกันกลิ่นและ
แมลงวัน ไม่ให้
รบกวน 

ปรัปบรุงซ่อมแซมรั้ว
รอบระบบโรงคัด
แยกขยะ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รั้วรอบระบบ าจัด
ขยะทั้งสี่ด้าน  

ป้องกันแมลงวันจาก
ระบบก าจดัขยะไป
รบกวนชุมชนใกล้เคียง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการก าจดั
ขยะอัตราย
ตามหลัก
สุขาภิบาล 

เพื่อให้ขยะ
อันตรายได้รับการ
ก าจัดตามหลัก
สุขาภิบาล 

- ขยะอันตราย
จ านวนปีละ 2 ตัน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ขยะอันตรายไดร้ับ
การก าจัดตามหลัก
สุขาภิบาลปีละ 2 
ตัน 

ไม่มีการปนปื้อนของ
ขยะอันตรายจากการ
ก าจัดที่ไม่ถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 129 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัการ 
สิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แผนปฏิบัติ
การ LA 21 
ระดับท้องถิ่น 
(ส่งเสรมิพหุภาคี
เครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน) 
 

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน
มีการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมท่ี
ถูกหลักสุขาภิบาล 
ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญและ
มลภาวะที่กระทบ
ต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดอบรมผู้น า
ชุมชนแกนน า
กลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาล เพื่อ
สร้างจิตส านึกใน
การรักษาความ
สะอาดของ
บ้านเมืองและ
อนุรักษ์  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ทุกชุมชน 
มีการคัดแยกขยะ
น ามาฝากธนาคาร
ขยะทุกเดือน  
- มีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพและปุ๋ย
หมักใช้ในชุมชน 
- ระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล สามารถ
ก าจัดสิ่งปฏิกลูจาก
รถดูดส้วม 
ที่ให้บริการในเขต
เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครัวเรือนมีการคัด
แยกขยะ ปริมาณขยะ
ที่ไปสู่บ่อฝังกลบขยะ
ลดลง  
ไม่เกดิเหตรุ าคาญและ
มลภาวะที่กระทบต่อ
ประชาชน 
- ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
มีประสิทธิภาพไม่สร้าง
มลภาวะแลผลกระทบ
ตอ่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
- ได้ปุ๋ยอินทรีย์จาก
ระบบมาใช้ประโยชน์
ในงานสวนของ
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
วันสิ่งแวดล้อม
โลก “ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รัก
สิ่งแวดล้อม”  
 

- เพื่อรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม โดย
การลดใช้พลังงาน
น้ ามัน ไฟฟ้า 
น้ าประปา และมี
กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้  

- ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ท้ัง 14 
ชุมชน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ลด
การใช้พลังงานแล
ปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว  

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตะหนัก
เรื่องภาวะโลกร้อน 
และร่วมรณรงค์ลด
การใช้พลังงาน 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 จ้างเหมาฝังกลบ
ขยะของเทศบาล 
 

- เพื่อให้ระบบ
ก าจัดขยะของ
เทศบาล ไม่ก่อเหตุ
ร าคาญและส่งผล
กระทบต่อ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

- ฝังกลบขยะที่
ระบบก าจดัขยะ
ของเทศบาล 

1๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ฝังกลบขยะ
ทั้งหมดตามหลัก
สุขาภิบาล 
- ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ 

- ไม่มีเหตุร าคาญ 
และมลภาวะเป็นพิษ
แก่ประชาชนท่ัวไป 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดัซื้อ
เตาเผาขยะทั่วไป
และขยะติดเชื้อ 

- เพื่อให้ก าจัดขยะ
ให้หมดไม่เกิด
ปัญหาขยะล้นบ่อ
เนื่องจากมีพื้นท่ีฝัง
กลบจ ากัด 
 

- จัดซื้อ/ก่อสรา้ง
เตาเผาขยะที่
ระบบก าจดัขยะ
ของเทศบาล 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - มีเตาเผาขยะที่
ได้มาตรฐาน 
- สามารถก าจดั
ขยะทั่วไป 

- ไม่มีขยะหลงเหลือ 
- ลดพื้นท่ีฝังกลบ
ขยะ 
- น าเศษเถ้าไปท าปุ๋ย 
- ลดภาระค่าใช้จ่าย 
ฝังกลบ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการ
ปรับปรุง/พัฒนา
บ่อฝังกลบขยะ
ให้ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล 
(control  drum 
ranfill) 

- เพื่อให้ปรับปรุง
พัฒนา  
กระบวนการก าจัด
ขยะของเทศบาล
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
 
 

- ปรับปรุงบ่อฝัง
กลบขยะ  
จ านวน  ๑  บ่อ 
- ขุดบ่อฝังกลบ
ขยะ  
จ านวน  ๑ บ่อ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - บ่อขยะเดิม
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาให้ถูกตาม
หลักสุขาภิบาล 
- มีการขุดบ่อฝัง
กลบใหม ่

- ฝังกลบขยะตาม
หลักสุขาภิบาลไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ปลูก
ต้นไม้บริเวณ
ระบบก าจดัขยะ 

- เพื่อให้ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอก โรง
คัดแยกขยะ 
 
 

- ปลูกต้นไมร้อบ
รั้วระบบคักแยก
ขยะทั้งภายใน
และภายนอก
พื้นที่ไม่น้อยกว่า     
ตารางเมตร 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไมร้อบรัวโรง
คัดแยกขยะ 
- บ ารุงรักษา
ต้นไม้ใหเ้ติบโต 

- ท าให้มีพื้นท่ีกันชน
ระหว่างบ่อขยะกับ
พื้นที่ภายนอก 
- ลดปัญหาแมลงวัน
และกลิ่นรบกวนขยะ 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษา
ความสะอาดกวาด
ถนน  ตัดหญ้าไหล่
ทางในเขตเทศบาล  
เก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยก
ขยะท่ีโรงคัดแยก
ขยะเทศบาล 

- เพื่อจ้างแรงงานบุ
คลภายนอกมา
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เทศบาลไม่มี
พนักงานท่ีเพียงพอ  
ในการปฏิบิติงาน
รักษาความสะอาด ,
การเก็บขนขยะและ
การคัดแยกขยะและ
การก าจัดขยะของ
เทศบาล 

- มีพนักงานกวาด
ถนน  ตัดหญ้า ,
เก็บขนขยะจาก
ชุมชนท่ีเพียงพอ 
  ๒๖  คน 
- มีพนักงานคัด
แยกที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
๔  คน 

- ๒,๖๒๐,๘๐๐ ๒,๖๒๐,๘๐๐ ๒,๖๒๐,๘๐๐ ๒,๖๒๐,๘๐๐ - พนักงาน
สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- การปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามท่ี
ก าหนด 

- ในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสมี
ความสะอาด  ,ไม่มี
ขยะตกค้างในชุมชน   
-ขยะได้รับการคัดแยก
และน าไปก าจัดและใช้
ประโยชน์ 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
          4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจ้าง
เหมาบริการ
แรงงาน
บุคคลภายนอก
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด 

- เพื่อจ้าง
แรงงาน 
บุคลภายนอกมา
ปฏิบัติหน้าท่ีที่
รักษาความ
ปลอดภัยทีต่ลาด
สดเทศบาลฯ 
 

- มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย  
ที่ตลาดสด  
จ านวน ๑ คน 

๑๐๒,๒๐๐ ๑๐๒,๒๐๐ ๑๐๒,๒๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ - มีพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยและ
รักษาความ
เรียบร้อยใน
ตลาดสดที่
สามารถ
ปฏิบัติงานได ้

- ทรัพย์สินและชีวิต
ของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการใน
ตลาดสดมีความ
ปลอดภัย 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการปรับปรุง 
บ่อบ าบัดน้ าเสีย
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

- เพื่อปรับปรุง
บ่อบ าบัดน้ าเสีย
ให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

- บ่อบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อผึ่ง จ านวน 
3 บ่อ  

- - 300,000 - - - บ่อบ าบัดน้ า
เสียตามหลัก
สุขาภิบาล
จ านวน 3 บ่อ  

น้ าเสียไดร้ับการ
บ าบัดก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาติ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม   11  โครงการ 5,632,200 6,782,200 9,803,000 9,510,300 9,510,300    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
          4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1       โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบๆ บริเวณ
อาคาร ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 

- เพือ่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบๆอาคาร
ใหส้วยงาม 

- รอบอาคาร
ศพอส.ทต.วานรนิวาส 
 

- 500,000 500,000 - - - มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

- ภูมิทัศน์รอบๆ
บริเวณสวยงาม 
 

กองช่าง 

2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนป่าและ
สวนสาธารณะ 
ทต.วานรนิวาส 

- เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ที่สวยงาม 

- สวนป่า ทต.วานร
นิวาส 
- สวนสาธารณะ  
ทต.วานรนิวาส 

- - 200,000 200,000 200,000 - มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

- ภูมิทัศน์รอบๆ
สวนป่าบริเวณ
สวยงาม 

กองช่าง 

3 โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สระ
หลวง ทต.วานร
นิวาส  

- เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ที่สวยงาม 

- สระหลวง ทต.วานร
นิวาส 

- - - 200,000 - - เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ท่ีสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบๆบริเวณ
ให้สวยงาม 

กองช่าง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
          4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4      โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบๆศูนย์
การเรียนรู้  
ทต.วานรนิวาส 

- เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ท่ีสวยงาม 

- ศูนย์การเรียนรู้ 
ทต.วานรนิวาส 

- - - 300,000 300,000 - เพื่อมีสภาพแวดล้อม 
ท่ีสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบๆบริเวณ
ให้สวยงาม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์อาคารศูนย์ 
OTOP 

- เพื่อมีสภาพท่ี
สวยงาม 

- อาคารศูนย์ 
OTOP 

- 10,000 50,000 - - - เพื่อมีสภาพแวดล้อม 
ท่ีสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบๆบริเวณ
ให้สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

6 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบๆ  
ศาลเจ้าปู่หลักเมือง 

- เพื่อมีสภาพท่ี
สวยงามน่า
สักการะบูชา 

- ศาลเจ้าปู่หลัก
เมือง 

- - 20,000 20,000 - - เพื่อมี
สภาพแวดล้อม 
ที่สวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบๆ
บริเวณให้
สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

7 โครงการถนน               
สีเขียว 

- เพื่อปรับ 
ภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและ
ถนนสายต่างๆและ
ปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

- ปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและ
ถนนสายต่างๆ
และปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาล 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - มีสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี
ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ 

- มีสภาพ 
แวดล้อม  
ภูมิทัศน์ที่น่าอยู่
น่าอาศัย 
- บ้านเมือง
สวยงาม 
- ลดภาวะโลก
ร้อน 

กองช่าง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
          4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 136 | 
 

แบบ ผ. 02 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
บ ารุงรักษา, 
ปลูกพันธ์ุไม้,  
ตกแต่งต้นไม้
สวนสาธารณะ  
ที่สาธารณะอื่นๆ 

- เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
บ ารุงรักษา,ปลูก
พันธุ์ไม้ ตกแต่ง
ต้นไม้
สวนสาธารณะ
และที่สาธารณะ
อื่นๆ 

- จ่ายค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ(คนสวน)  
20 คน/ป ี

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,7๐๐,๐๐๐ ๑,7๐๐,๐๐๐ ๑,7๐๐,๐๐๐ - สนามกีฬากลาง 
-สวนสาธารณะ 
- เกาะกลางถนน 
- สวนป่ามีสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี
ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

- สนามกีฬา
กลางและสวน 
สาธารณะที่
สาธารณะอื่นๆ 
มีสภาพ แวดล้อม
ที่ดี สวยงาม 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

รวม  8   โครงการ 1,450,000 1,960,000 2,620,000 2,570,000 2,350,000    



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 137 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ให้มีความรู้
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานและน า
ความรู้ไปปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

- อบรมสัมมนา 
พนักงาน ลูกจ้าง 
พร้อมท้ังคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - บุคลากร 
ทุกคน ได้รับความรู้
และการเพิ่มพูน
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  
ร้อยละ ๘๐ 

- ข้าราชการการเมือง 
และพนักงานเทศบาล
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
และมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเกิดความรัก
และภักดีต่อองค์กร 
- ประชาชนได้รับ
บริการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการส่งเสริม
การบริหาร
กิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

- เพื่อจัดระบบการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ประชุมชี้แจงเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมิน LPA 

- จัดกิจกรรมภายใน
เทศบาลเพื่อให้
เข้าเกณฑ์การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี  
เตรียมพร้อมการ
ประเมิน 
- เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ผ่านการประเมิน
แต่ละด้านไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - บุคลากรทุกคน
ทราบและมีความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามหลกัธรร
มาภิบาล 
- LPA  ทุกด้าน
รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ และ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ ๓ 

- เทศบาลต าบลวานร
นิวาสมีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก าหนด
มาตรฐานการให้ 
บริการ 

- เพื่อก าหนด
มาตรฐานการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ในด้านต่างๆ  
- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- ก าหนด
มาตรฐานการ
ให้บริการแก่
ประชาชนในทุก
หน่วยงาน  
จ านวน  ๕ 
หน่วยงาน 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ - - - - บุคลากรทราบถึง
มาตรฐานการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

- แต่ละหน่วย งาน
มีมาตรฐานการ
ให้บริการแก่
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ 
- ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ 

ส านักปลดัเทศบาล 

4 โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสตูรตา่งๆ 

- เพื่อส่งบุคลากรของ
เทศบาลทั้งข้าราชการ
การเมือง ข้าราชการ
ประจ า ลูกจ้างประจ า 
ให้มีพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- คัดเลือก ส าหรับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา หรือ
จัดส่งฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ แก่
ข้าราชการ 
การเมือง 
ข้าราชการประจ า 
ลูกจ้างประจ า 

500,000 500,000 - - - - บุคลากรเทศบาล 
ได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

- ข้าราชการ
ประจ า 
ลูกจ้างประจ า  
ได้น าความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดัเทศบาล 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยาย
เขตพื้นท่ี
เทศบาล   

- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีการ
ให้บริการของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
- เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน 

- ขยายเขตพื้นท่ี
ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
ร่วมกับ  
อปท.อ่ืน  
- รองรับการ 
ควบรวม อปท. 

40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
มีความต้องการ
ขยายเขตจากการ
จัดท าประชามต ิ
- เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
มีพื้นท่ีในการ
ให้บริการและ
ด าเนินงาน 
มากขึ้น 
- ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- กองช่าง 

6 โครงการ 
วางผังเมืองรวม 

- เพื่อจัดวางระบบผัง
เมืองภายในเขต
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

- วางผังเมืองของ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
ร่วมกับโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดสกลนคร 

๘๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ - - - - พื้นที่ในเขต
เทศบาลได้รับการ
พัฒนาตามผังเมือง
ก าหนด 

- ระบบวางผังเมือง
ในเขตเทศบาลฯ  
มีประสิทธิภาพ 
- ท่ีดินในเขต
เทศบาลได้รับการ
พัฒนาตามผังเมือง
ก าหนด 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการ
ก่อสร้างหรือ
ติดตั้งป้าย
โฆษณาและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

- เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสให้มี
ประสิทธิภาพมากและ
มีความรวดเร็ว  
- เพื่อเป็นสถานท่ี
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ 

- ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็ก 
- ติดตั้งป้ายไฟว่ิง 
LED 
- จัดท าป้าย, แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล
,ป้ายประชาสัมพันธ์
อิงค์เจ็ท พิมพ์บน
ผ้าใบไวนิว ฯลฯ   

300,000 300,000 50,000 50,000 50,000 - ในเขตเทศบาล 
ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม 

- ประชาชน 
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 
และกาปฏบิัติ          
งานของ
เทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

8 
 

โครงจัดซื้อท่ีดิน
สร้างศาลา
ประชาคม
พร้อมก่อสร้าง
ศาลาประชาคม 

เพื่อจัดซ้ือท่ีดินส าหรับ
สร้างศาลาประชาคม
และสร้างศาลา
ประชาคมจ านวน 1 
หลัง เพื่อการจัดท า
กิจกรรมท่ีชุมชน
คลองเตย 

ที่ดินเพื่อสร้างศาลา
ประชาคมและสร้าง
ศาลาประชาคมที่
ชุมชนคลองเตย 

- 5๐๐,๐๐๐ - 5๐๐,๐๐๐ - - ที่ดิน จ านวน 1 
แปลง 
- ศาลาประชาคม
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมีจุด
ศูนย์กลางใน
การจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดัเทศบาล 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ 
จัดงานวันรัฐพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช 

- เพื่อเป็นการ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย ์
- เพื่อถวายเป็น
ราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่และ
พระบรม 
วงศานุวงศ์ 

- จัดกิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรต/ิเทิดพระเกยีรต ิ
ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
- จัดพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและจดุเทียนชัย
ถวายพระพร 

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 
  

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
จิตส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย ์

- ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงความ
จงรักภักด ี
- ประชาชนมี
จิตส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดัเทศบาล 

10 โครงการ 
รับเสด็จ 

- เพื่อเป็นการ
แสดงความ
จงรักภักด ี
แด่สถาบันพระ
มหา 
กษัตริย ์

- จัดกิจกรรมถวายการ
ต้อนรับแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว พระบรม
วงศานุวงศ์ ในการเสด็จ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ      
ณ จังหวัดสกลนคร 

150,000 150,000 300,000 300,000 300,000 - การรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์
เป็นไป 
อย่างสมพระเกียรต ิ
 

- ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล
ได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักด ี
 

ส านักปลดัเทศบาล 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ 
ติดตั้งเครื่อง
เสียงภายใน
ส านักงาน 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม 
ในองค์กร 
- ออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องเสียง
ภายในส านักงาน
จ านวน 1 ชุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - มีเครื่องเสียง
เพื่อใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ
และออกก าลัง
กาย 

- ทุกคนภายใน
องค์กรได้รับขา่วสาร
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 โครงการ 
เลือกตั้ง 

- เพื่อเตรียมความ
พร้อมกับการเลือกตั้ง
ในระดับท้องถิ่น 

- เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - - - - เทศบาลมีความ
พร้อมกับการ
เลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่นร้อยละ 
๘๐ 

- เทศบาล  
มีความพร้อมกับการ
เลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

13 โครงการจัดท า
ข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อประบปรุงแผนท่ี
ภาษีของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ข้อมูลแผนท่ีภาษีท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

- 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ - มีฐานข้อมูลทง
ด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและภาษี
ต่างครบถ้วน  
- สามารถจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมขึ้น  

สามารถใช้ข้อมูลแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในการ
จัดเก็บภาษีต่างๆใน
เขต ทต.วานรนิวาส 
ได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน เป็นธรรม
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 143 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
บริหารงานคลัง 

เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากร, ผู้สนใจและ
ผู้ที่สนใจและผูม้ี
หน้าท่ีช าระภาษี ผู้
เช่าท่ีวางขายสินค้า
และผูเ้ช่าสถานท่ี
ต่างๆของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

- บุคลากรมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
มีศักยภาพจดัเก็บ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ผู้ที่สนใจมีความรู้
มากขึ้น 
 

- 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  
- มีความรู้ในการ
จัดเก็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้เพ่ิม
มากขึ้น  
- ประชาชนท่ัวไป
และผู้ประกอบการ
ทราบถึงบทบาท
หน้าท่ีในการช าระ
ภาษีต่างๆ และ
ทราบกฎเกณฑ์ใน
การเช่าท่ีวางขาย
สินค้า  

กองคลัง 

 รวม   14   โครงการ 2,470,000 3,110,000 1,550,000 2,050,000 1,550,000  - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 144 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

- เพื่อลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- จัดเจ้าหน้าที่ออก
หน่วยให้บริการเฝ้า
ระวังเหตุช่วง
เทศกาลอย่างน้อย 
ปีละ ๒ ครั้ง 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ - ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ประชาชนมี
ความปลอดภายใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการ
ปรับปรุงงาน
วิศวกรรมจราจร 

- เพื่อปรับปรุง
งานวิศวกรรม
จราจรใหม้ี
คุณภาพ   

- งานวิศวกรรม
จราจรในเขต
เทศบาลฯ เช่น ติด
กระจกมมุถนน, 
ติดตั้งไฟกระพริบ 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - อุบัติเหตุด้าน
การจราจรลดลง 

- งานวิศวกรรม
จราจรใหม้ี
คุณภาพ 
- อุบัติเหตุลดลง/
ไม่เกดิขึ้น   

ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
การจราจร 

- เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
ระเบียบวินยั
และกฎจราจร 

- ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการจราจรแก่
เยาวชนและ
ประชาชน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การจราจร 

- ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
การจราจร 
- ลดอุบัติเหต ุ
การจราจร 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 145 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
เครื่องนับเวลา
สัญญาณจราจร 

- เพื่อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกและ
ปลอดภัย 
- เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัตเิหตุ
ด้านการจราจร
ภายในเขต
เทศบาล 

- ติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร
และตดิตั้งเครื่องนับ
เวลาถอยหลัง
สัญญาณไฟจราจร
ชนิด ๒ สี ตัวเลข  
๓ หลัก สีแดงและสี
เขียวจ านวน ๔ ชุด 
พร้อมตัวควบคุม
ระบบจ านวน ๑ ชุด 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - - อุบัติเหตุด้าน
การจราจรลดลง 

- อุบัติเหตุด้าน
การจราจรลดลง 

ส านักปลัดเทศบาล 

5 โครงการรักษา
ความปลอดภัย
ด้านการจราจร 

- เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การบริการด้าน
การจราจรให้แก่
ประชาชน 

- ค่าตอบแทนต ารวจ  
๒ นาย 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ - - - - ประชาชน 
มีความรูด้้าน
การจราจร 

- ประชาชน        
มีความรูด้้าน
การจราจร 
- ลดอุบัติเหตุ
การจราจร 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 146 | 

แบบ ผ. 02 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ 
ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน ์
วงจรปิดและซ่อม
บ ารุง 

- เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพ
ติดตลอดถึงการ
รักษาความ
ปลอดภัย ของ
บุคคล สถานท่ี
และการจราจร 

- ติดตั้งบริเวณสี่แยก 
ย่านชุมชนและจดุ
เสี่ยงในเขตเทศบาล 
- ซ่อมบ ารุงระบบ
เดิม 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชน 
มีความปลอด
ภายในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

- ประชาชน 
มีความปลอด
ภายในชีวิต
และ  
ทรัพย์สิน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการติดตั้ง 
ระบบ
กล้องโทรทัศน ์
วงจรปิดและซ่อม
บ ารุง 

- เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย ของ
บุคลากรและ
สถานท่ีราชการ 

- ติดตั้งรอบๆบริเวณ
ส านักงานเทศบาล 
(หลังใหม่) 
- ติดตั้งภายใน
บริเวณอาคาร
เทศบาล (หลังใหม่) 

- 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ - - - ส านักงาน 
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
(หลังใหม่) 
มีความ
ปลอดภัย 

- บุคลากร 
มีความปลอด
ภายในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
- สถานท่ี
ราชการ 
มีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 147 | 

แบบ ผ. 02 

 

 
  ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพ  
อปพร. ในงาน
ป้องกันระงับ
อัคคีภัยและทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
ฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัยรูปแบบ
ต่างๆ และสามารถ
ช่วยเหลือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้อง 

- ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จ านวน 
๕๐ คน/ป ี

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ - มีการป้องกัน 
ช่วยเหลือและ
ระงับสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้ที่ได้ ไปใช้
ในการป้องกันและ
ระงับสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

9 โครงการป้องกัน
และบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ด้านสาธารณภัย/
อุบัติภัย/อัคคีภัย 

สาธารณภัย  ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีจะเกิดขึ้น
แก่ประชาชนในชุมชน 
- ให้ความช่วยเหลือ 
กรณีเกิดสาธารณภัย 

ช่วยเหลือ
ประชาชน 
เขตเทศบาล 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
มีความ  
ปลอดภัยและ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงทีเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

- ประชาชนมีความ 
ปลอดภายในชีวิต
และ  ทรัพย์สินและ
ได้รับความช่วยเหลือ
ทันท่วงทีเมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ
ฝึกซ้อมการ
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและ 
ระงับสาธารณภัย 

- ฝึกอบรมการ
ป้องกันและ
ระงับภัย
สาธารณะแก่
เยาวชนและ
ประชาชน  
จ านวน ๑๐๐ 
คน/ป ี

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการ  
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
รวมถึงภัย
สาธารณะอื่นๆ 

- ผู้เข้ารับการ
อบรมน าความรู ้
ที่ได้ไปใช้ในการ  
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
รวมถึงภัย
สาธารณะอื่นๆ 

ส านักปลัดเทศบาล 

11 โครงการ 
ฝึกจัดตั้ง  
อปพร. 

- เพื่อฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย 
รูปแบบต่างๆ และสามารถ
ช่วยเหลือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้อง 

- ฝึกจัดตั้ง
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
จ านวนไม่น้อย
กว่า ๓๐ คน 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้ารับการฝึก
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการป้องกัน
และระงับภัย
สาธารณะ 

- ผู้เข้ารับการฝึก
น าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการป้องกัน
และระงับภัย
สาธารณะ 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจดัซื้อ
ชุดไฟสัญญาณ
จราจรชนิดตั้ง
พื้นถนน 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

- จัดซื้อชุดไฟสญัญาณ
จราจรชนิดตั้งพ้ืนถนน 
จ านวน  ๒  ชุด 

- - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ - ผู้มาใช้บริการ
มีความสะดวก
และปลอดภัย 

- มีความสะดวก
และปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- กองช่าง 
- ส านักปลัดเทศบาล 

13 โครงการติดตั้ง 
ซ่อมบ ารุง
เครื่องกระจาย
เสียงแบบไร้
สาย เครื่อง
เสียงพร้อม
อุปกรณ ์

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและ
ความรู้แก่
ประชาชน 

- ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมบ ารุงเครื่องกระจาย
เสียงแบบไร้สาย 

200,000 200,000 ๒0๐,๐๐๐ 
  

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ - ประชาชน
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของ
ทางราชการ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลรบัรู้
ข่าวสารและข้อมลู
ที่ทางราชการ
เผยแพร ่

- กองช่าง 
- ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้ง
เครื่องรับ
สัญญาณเสียงไร้
สายเพิ่มเติม 

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและ
ความรู้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งบรเิวณ  
1. ถนนนิราศทุกข์ 
(หน้าบ้านนางระเบียบ 
ฝ้ายขาว) 
2. ชุมชนหลักเมือง 
3. ชุมชน บ.ข.ส.  
4. ชุมชนสนามม้า  
4. ชุมชนสนามบิน 
(หน้าบ้านตาใบ) 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชน
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของ
ทางราชการ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลรับรู้
ข่าวสารและข้อมลู
ที่ทางราชการ
เผยแพร ่

ส านักปลัดเทศบาล 

15 โครงการจดัซื้อ
ตู้ป้อมยามสาย
ตรวจชุมชน 

เพื่อเป็นจุดรับ
แจ้งเหต ุ

จัดซื้อป้อมยามสาย
ตรวจ 
1. จุดโค้งบ้าน ด.ต. 
พิพัฒน์ฯ 
2. สามแยกโรงสี 
(พื้นท่ีของเทศบาล) 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ป้อมยามจดุ
ตรวจไว้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนมีจุดรับ
แจ้งเหต ุ
 

ส านักปลดัเทศบาล 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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แบบ ผ. 02 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร 

- เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตดุ้าน
จราจรภายใน
เขตเทศบาล  

 ติดตั้ง
ไฟสัญญาณ
จราจรบริเวณ 
สี่แยกโรงหนัง
เก่า (ถนนนิราศ
ทุกข์ตัดกับถนน
เรืองสวัสดิ์)  

- 1,500,000 1,500,000 - - อุบัติเหตดุ้าน
จราจรลด
น้อยลง 

อุบัติเหตดุ้านจราจร
ลดน้อยลง 

- กองช่าง 
- ส านักปลัดเทศบาล 

17 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
วานรนิวาส 

- เป็นศูนย์กลาง 
ในการรวบรวม
ข้อมูล 
สาธารณภัย 
 

 อปท.ทุกแห่ง
ในอ าเภอวานร
นิวาส ใช้
สถานท่ีศูนย์ฯ 
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ประชาชนใน
อ าเภอวานร
นิวาสได้รับการ
ช่วยเหลือ กรณี
เกิดภัยพิบตัิได้
ทันท่วงที 

อปท.ทุกแห่งใน
อ าเภอวานรนิวาส 
ใช้สถานท่ีศูนย์ฯ ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 152 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
และในอนาคต
จะเป็นก าลัง
ส าคัญของ
ท้องถิ่น 

 ฝึกอบรมการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
แก่นักเรียน 
จ านวน 300
คน/ป ี

70,๐๐๐ 70,๐๐๐ 70,๐๐๐ 70,๐๐๐ 70,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไปใช้
เมื่อเกิดเหตุการณ์
ได้ จ านวน 300 
คน 

ส านักปลดัเทศบาล 

19 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและการ
ฝึกซ้อมแผนการ
อพยพ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
แก่คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้าง 

ฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล และ
ลูกจ้าง
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไปใช้
เมื่อเกิดเหตุการณ์
ได ้

ส านักปลดัเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 153 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการ
ฝึกซ้อม
แผนการ
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย
(ภัยทางถนน) 

เพื่อฝึกซ้อมการ
ประสานงานการ
ป้องกันและระงับ
เหตุจากสาธารณ
ภัย ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ  
 

ฝึกซ้อมแผนในการป้องกันและ
ระงับเหตจุากสาธารณภัย 
ร่วมกันระหว่างจังหวัด 
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
อาสาสมัครมลูนิธิต่างๆ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยงาน 

- - 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ านวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมซ้อม
แผนฯ 

หน่วยงานท่ีร่วม
อมรมแผน
ป้องกันและ
ระงับเหตจุากสา
ธารณภัย 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 7 
หน่วยงาน 

ส านักปลดัเทศบาล 

21 โครงการ
ปรับปรุง
อาคารป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพื่อมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ปรับปรุงปฏิบัติการและห้องเก็บ
วัสดใุนอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

- - 5๐0,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ มีห้องปฏิบัติการ
ส าหรับจ้าหน้าท่ี
และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์งาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 154 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างความ 
ปรองดอง 
สมานฉันท์    
ของคนในชาติ 

- เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนเกี่ยวกับ
ความสามัคคี  
การรวมพลังเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน 

- สร้างความเข้าใจ
ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความ
รัก ความ
สามัคคี และ
อยู่ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข 

- เกิดความรัก 
ความสามัคคี 
ปรองดอง 
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

รวม   22  โครงการ 1,231,000 7,031,000 7,363,000 2,463,000 2,463,000    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
จัดท า
ประชาคมใน
เขตเทศบาล
และเทศบาล
เคลื่อนที ่

เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและเก็บ
รวบรวมข้อมลู
ต่างๆเพื่อน ามา
เป็นแนวทางแก้ไข
และวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

- จัดให้ประชาชน  จ านวน  
๑๔  ชุมชน  เสนอปัญหา
ความต้องการของชุมชน 
- จัดท าแผนชุมชน 
- จัดชี้แจงปัญหาและผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯ 
- จัดหน่วยบริการเคลื่อนท่ี
ในชุมชนต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชน  
มีส่วนร่วม  
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น    
 - ประชาชน 
มีความพึงพอใจใน
การบริการเทศบาล
เคลื่อนที ่

- ประชาชนเกิดความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจน มีส่วนร่วม 
เสนอความคิด แนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ
เทศบาลเคลื่อนท่ี 
(บริการเชิงรุก) 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการ
ประชาคม
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและเก็บ
รวบรวมข้อมลู
ต่างๆเพื่อน ามา
วางแผนการ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสท้ัง 14 
ชุมชน โดยก าหนดเป็น
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับชุมชนและระดับต าบล  
- ส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงเจ้าท่ีเทศบาลฯ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  

- เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการและปญัหา
จ าเป็นเร่งด่วน 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ
เทศบาลเคลื่อนที ่

- เพื่อออกพบปะประชาชนทุก
ชุมชน 
- สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล
และประชาชนในท้องถิ่น 
- รับทราบปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง 
- อ านวยความสะดวกในการ
บริการต่างๆ เช่น การตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น การรับช าระ
ภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต 
การให้ข้อมูลงานพาณิชย์  
ปรึกษาด้านกฎหมาย งาน
สวัสดิการและสังคม เป็นต้น 
- จัดกจิกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกบั
ชุมชน เช่น ท าความสะอาด
ถนน วัด โรงเรียน  เป็นต้น 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลทั้ง 
๑๔ ชุมชน   
 

- - 50,000 50,000 50,000 - ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
การใหบ้ริการของ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสระดับสูง 

- มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงาน 
บุคลากรของเทศบาล 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
- ทราบปญัหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
และวสามารถแก้ปญัหา
ได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 
- ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประชาชนมีความพึง
พอใจ  

ส านักปลัดเทศบาล 

รวม  3  โครงการ  50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.4 แผนงานพาณิชย์  
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 157 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้าง
เหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าโรงฆ่า
สัตว์เทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 
 

- เพื่อปรับปรุง
พัฒนาโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลใหไ้ด้
มาตรฐานผลติ
เนื้อสุกรที่สะอาด
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  
- เพื่อสร้าง
โอกาสทาง
การค้าให้แก่
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสุกร   
ให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- ปรับปรุงพัฒนาโรง 
ฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีกรมปศุสัตว์
ก าหนด 
- ก่อสร้างระบบบ าบัด 
น้ าเสียและระบบก าจัด
สิ่งปฏิกูล 
- จ้างเหมาบุคคลเป็น
พนักงานฆ่าช าแหละ 
๗ คน และตรวจโรค
สัตว์ ๑ คน ประจ าโรง
ฆ่าสัตว์  
- จัดอบรม
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสุกรเรื่อง
อาหารปลอดภัย 

698,880 698,880 698,880 784,880 784,880 - โรงฆ่าสตัว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมปศุสัตว ์
- ผู้ประกอบการ
ได้รับความรูจ้าก
ปศุสัตว์อ าเภอ/
จังหวัด 
 
 

- โรงฆ่าสตัว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ผู้ประกอบ 
การมีความรู้การ
จ าหน่ายซากสัตว์
ที่สะอาด 
ปลอดภัย 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
          5.4 แผนงานพาณิชย์  
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แบบ ผ. 02 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ 
จัดตั้งสถาน 
ธนานุบาล 

- เพื่อช่วยเหลือ
ประชาขนในเรื่อง
การกู้เงินนอก
ระบบ 
- เพื่อช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย 

- จัดตั้งสถาน 
ธนานุบาลในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสจ านวน  
๑ แห่ง 

- 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ - สถาน 
ธนานุบาลในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
จ านวน ๑ แห่ง 

- สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและ
ลดภาระหนีส้ิน
ขอประชาชนใน
เขตเทศบาลและ
บริเวณใกล้เคียง 

ส านักปลัดเทศบาล 

รวม  2  โครงการ 698,880 5,698,880 5,698,880 5,784,880 5,784,880    



 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ 
ขุดลอกคลอง/
ล าห้วย/
ก่อสร้างพนัง
กั้นตลิ่ง  

- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ ปรับ 
ปรุงล าห้วย
สาธารณะและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

๑.คลองสร้างเม็ก 
๒.คลองทางควาย 
๓.ล าห้วยสดีอกกาวฝั่ง
ตะวันออก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ 1,000,๐๐๐ - ป้องกันน้ า
ท่วมบ้านเรือน 
ประชาชน 
- ตลิ่งไม่ถูกกัด 
เซาะเสียหาย 

คลองล าห้วย 
ระบายน้ าได้
ดี 
 

กองช่าง 

2 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติค 
หรือทับผิว 
หน้าถนน 
คสล.เดิม 
 

- เพื่อให้เกิด
ความเรยีบร้อย
สวยงามและ
สะดวกต่อผู้ใช้
ถนนในการ
คมนาคม 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติคหรือลาดยางทับถนน 
คสล.เดิม  
๑.ถนนราชกิจรังสรรค์ 
เริ่มต้นพิกัดหน้าวัดไตรภูมิ 
ชุมชนวัดไตรภูมิ หมู่ท่ี 1 ถึง
ล าห้วยสีดอกกราว ชุมชน
หลักเมือง หมู่ท่ี 3 
2.ถนนบ ารุงเมือง เริ่มต้น
พิกัดคลองทางควย ชุมชนวัด
ไตรภูมิ หมู่ท่ี 1 ถึงล าห้วย
สีดอกกราว ชุมชนหลักเมือง 
หมู่ท่ี 3 

2,000000 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
สัญจรและมี
ความ
ปลอดภัย 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การคมนาคม   

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ 
ก่อสร้าง /
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ท่อเหลี่ยม 
คสล. 

- เพื่อระบายน้ า
ท่วมขังในบริเวณ
พื้นถนนให้ไหล
ลงสู่รางระบาย
น้ าไดส้ะดวก 

- ก่อสร้าง /ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ท่อเหลีย่ม คสล. 
- คลองสร้างเม็ก 
กว้าง ๑.๘๐ เมตร  ยาว 
๓๘๖ เมตร  
ลึกเฉลีย่ ๑.๕๐ เมตร  
- คลองเตย  
กว้าง ๑.๘๐ เมตร  
ยาว  ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 

1,000,๐๐๐ 14,000,๐๐๐ 14,000,๐๐๐ 14,000,๐๐๐ 14,000,๐๐๐ - น้ าในท่อ
ระบายน้ าไหล
สะดวก ไม่
ท่วมขัง 

- การระบาย
น้ าในท่อ
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

4 โครงการ
ก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลีย่ม 
 

- เพื่อใช้เป็นการ
สัญจรไป - มา 
ข้ามคลองทาง 
ควายและขน
ถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร 

- ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ
คลองทางควาย ขนาด 
๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๔.๐๐ 
เมตร  
จ านวน ๔ ช่อง 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - ขนาด ๒.๐๐ 
x ๒.๐๐ เมตร  
ยาว ๕ เมตร 
จ านวน ๔ ช่อง 

- ประชาชน 
ได้ใช้เป็นทาง
ข้ามคลองและ
ขนถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

รวม  4  โครงการ 4,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การจัดการศึกษา  และการเตรยีมควมพร้อมสู่อาเซียน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษา  และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
        3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าลู่
วิ่งยาง
สังเคราะห์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
และห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ก่อสร้างลู่วิ่งยาง
สังเคราะห์สนาม
กีฬาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

17,330,000 17,330,000 17,330,000 17,330,000 17,330,000 - วิ่งยาง
สังเคราะห์
สนามกีฬา
เทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 

- มีสถานท่ีใน
การออกก าลัง
กายมีความ
ปลอดภัยได้
มาตรฐานและ
เกิดความ
สวยงาม  

กองช่าง 
 

รวม 1  โครงการ 17,330,000 17,330,000 17,330,000 17,330,000 17,330,000    



 
 
 

 

ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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0  
ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

       งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม จ านวน ๑๐๐ ตัว - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลดัเทศบาล 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 

- - 1,400 1,400 1,400 ส านักปลดัเทศบาล 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บทีียู  
จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 
28,600 บาท  
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บทีีย ู
จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 
47,000 บาท  

- 400,000 400,000 - - ส านักปลดัเทศบาล 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 3 เครื่อง  

๑3๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

90,000 90,000 90,000 ส านักปลดัเทศบาล 

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์ (Ink Tank printer) 
จ านวน 3 เครื่อง  

- - 12,900 12,900 12,900 ส านักปลดัเทศบาล 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรบั
งานประมวลผล 

- - 22,000 22,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

7 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องโทรสาร แบบส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น  

- - 18,000 18,000 - ส านักปลดัเทศบาล 
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  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เครื่องบันทึกเสียง แบบชาร์จ
แบตเตอรีห่รือเปลี่ยนถ่าน 

- - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัเทศบาล 

9 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  - - 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัเทศบาล 

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมอุปกรณร์ะดับ SVGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens  

- - 33,700 33,700 - ส านักปลดัเทศบาล 
 

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมอุปกรณร์ะดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens  

- - 42,500 42,500 - ส านักปลดัเทศบาล 
 

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

จอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมมุไม่น้อยกว่า 
200 นิ้ว  

- - 45,500 45,500 - ส านักปลดัเทศบาล 

13 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

กล้องบันทึกวีดีโอและภาพน่ิง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 32 GB และมีช่องส าหรับ
ใส่ SD CARD หรือ Memory stick 
ระดับ Full HD ความละเอียดสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4.6 ล้านพิกเซล  

- - 40,000 40,000 - ส านักปลดัเทศบาล 
 

14 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง  

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือราคาเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิล้แคบ็ 

- - 900,000 900,000 - ส านักปลดัเทศบาล 
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  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
อื่นๆ 

เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลดัเทศบาล 

16 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

รถบรรทุกน้ า จ านวน ๑ คัน - - - - 3,500,000 ส านักปลดัเทศบาล 

17 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

รถดับเพลิง  จ านวน ๑ คัน - - - 4,000,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

18 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

วิทยุพกพา จ านวน 10 เครื่อง  - - 130,000 130,000 130,000 ส านักปลดัเทศบาล 

19 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดเสื้อ+กางเกง 3 ช้ัน FR Cotton 
เคลือบสารกันไฟ จ านวน 10 ชุด 

- - 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ส านักปลดัเทศบาล 

20 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ มีกระจงั
หน้า มาตรฐานสากล  
จ านวน 10 ใบ 

- - 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ ส านักปลดัเทศบาล 

21 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ พร้อม
ตู้เหล็ก จ านวน 50 ถัง 

- - 110,000 110,000 110,000 ส านักปลดัเทศบาล 

22 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับ
ม่านน้ าได้ 3 ระดับ ปิดได้ที่ตัว
หัวฉีด จ านวน 2 หวั 

- 
 
 

- 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ส านักปลดัเทศบาล 

23 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 2 เครื่อง - - 160,000 - - ส านักปลดัเทศบาล 

24 งานบริหาร 
งานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  ขนาด 16 
น้ิว จ านวน 3 ตัว ตัวละ 3,000 บาท 

- - 9,000 - - กองคลัง 
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  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 งานบริหาร 
งานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  
จ านวน 3 เครื่อง  
เครื่อง ละ 5,500 บาท 

- - 16,500 - - กองคลัง 

26 งานบริหาร 
งานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบท่ี 1 
(ตามแบบของ ICT) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

27 งานบริหารงาน
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank printer) 

4,300 4,300 8,600 4,300 4,300 กองคลัง 

28 งานบริหารงาน
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(ตามแบบ ICT) 

22,000 22,000 22,000 22,000 - กองคลัง 

29 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดนตรีและ

นาฏศิลป์  

1. กลองชุด  
2. กลองยาว 
3. ฉิ่ง 
4. ฉาบ 
อื่นๆ  

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

30 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
วิทยุและไฟฟ้า  

จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงพร้อมล าโพง 
 - เพาเวอร์มิกเซอร์ก าลังขับ 500 W 
x 2 ท่ี 8 โอม Bluetooth,MP3 , 
Effect 16 DSP บันทึกเสียงด้วยปุ่ม
ค าสั่ง MP 3 REC 
 - ตู้ล าโพง ps 15 แบบสองทาง 
พร้อมขาตั้งอย่างดี 1 คู่ 
 - สายล าโพง พร้อมแจ๊คต่อสปิกคอน 
หัว-ท้าย 

- - ๖๖,๗๐๐ - - - กองการศึกษา 
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 
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แบบ ผ. 03 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    (ต่อ) 
- ไมค์สายพร้อมสายยาว 20 เมตร 1 
ตัว 
 - ไมค์โพนไร้สาย 2 ตัว พร้อม
เครื่องรับสัญญาณ พร้อมกล่องบรรจุ
อย่างด ี
 - ตู้แล็คไม้ ผิวสีดา 3 ฝา สูง 10 U 
พร้อมล้อ 1 ตู้ 
 - ชุดชาร์จถ่าน 1 เครื่อง สามารถ
ชาร์จถ่านขนาด AA, AAA ได้ครั้งละ 
2-4 ก้อน มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 

      

31 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั 
XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

- 28,200 28,200 - 28,200 - กองการศึกษา 
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

32 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เก้าอี้พลาสติก (สีขาว)  
จ านวน 100 ตัว 

- 29,000 29,000 - - - กองการศึกษา 
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

33 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 
36,000 บีทียู จ านวน ๔ เครื่อง 

- - 300,000 - - - กองการศึกษา 
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 

34 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
วิทยุและไฟฟ้า  

เครื่องเสยีงพร้อมติดตั้ง ภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

- - - 200,000 200,000 - กองการศึกษา 
- ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส 
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แบบ ผ. 03 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง  

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
จ านวน 1 คัน  

- 50,000 50,000 - - - กองการศึกษา 
- ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส 

36 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับ
ใช้งานท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

- - 
 

22,000 
 

- 22,000 
 

- กองการศึกษา 
- ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส 

37 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับ
ใช้งานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วานรนิวาส 

- - 
 

22,000 
 

- 22,000 
 

- กองการศึกษา 
- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 

38 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ ส าหรับใช้งานท่ีโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

- - 4,300 - 4,300 - กองการศึกษา 
- ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส 

39 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) 
ส าหรับใช้งานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลวานรนิวาส 

- - 4,300 - 4,300 - กองการศึกษา 
- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 

40 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

- - 22,000 - 22,000 กองการศึกษา 
- ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส 

41 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรส์ าหรับประมวลผลแบบ
ที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 

- 100,000 30,000 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 03 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 100,000 4,300 - - กองการศึกษา 

43 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

- 100,000 22,000 - - กองการศึกษา 

44 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ - - กองการศึกษา 

45 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

รถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวตัต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)  

- - - 800,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

46 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

รถยนต์ดดูสิ่งปฏิกลู 6 ล้อ  
ขนาดความจุ 4,000 ลิตร 

- 2,250,000 2,250,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

47 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) 

- - 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

48 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

- 4,300 - 4,300 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

49 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่  
แบบข้อแข็ง จ านวน 4 เครื่องๆละ 
9,700 บาท 
 

- - 38,800 - 38,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 03 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อนและเครื่องท าน้ าเย็น 
ใช้งานท่ีโรงฆ่าสัตว ์

- 30,000 30,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

51 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องอัดก้อนขยะรไีซเคิล แบบไฮ
ดรอลิค  

- - 100,000 100,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

52 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เครื่องบดขยะ แบบใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ขนาด 5 แรงม้า 

- - - 90,000 90,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

53 แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จัดซื้อและติดตั้งระบบสายพานคดั
แยกขยะ  

- - 500,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

54 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ถังน้ า แบบพลาสติก  
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,5๐๐ 
ลิตร ใบละ 9,000 บาท  
- คุณสมบตัิตามมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 6 ใบ 

- - 55,800 55,800 - กองช่าง 

55 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน 
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว 
- ชนิดใช้เครื่องยนต์  
แบบมือถือ  
- เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 
แรงม้า 
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  
2 ด้าน จ านวน ๒ เครื่อง 
 

- - 22,000 22,000 - กองช่าง 
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แบบ ผ. 03 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าบาดาล  
(ปั้มน้ าบาดาลหรือป๊ัมซับ
เมอร์ส) 
- ขนาด 1.5 แรงมา้  
- มอเตอร์แบบ 1 เฟส 220 
โวลท ์
จ านวน ๔ เครื่อง 

- - 24,000 24,000 - กองช่าง 

57 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์) 
ตัดแต่งก่ิงไม้ใหญ่ โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
 - เป็นเลื่อยโซย่นต์ ตัดแต่งกิ่ง
ไม้  
- เลื่อยเครื่องยนต์แบบบารย์ึด
โซ ่ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว เครื่องยนต์
เบนซิน ๒ จังหวะขนาด ๐.๖ 
แรงม้า ประกอบพร้อมใช้งาน 
จ านวน ๑ ชุด 

- - - 10,000 - กองช่าง 

58 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

รถตักหน้าขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จ านวน ๑ คัน 

- - - 3,300,000 - กองช่าง 

59 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ รถตัดหญ้าแบบนั่งขับใช้น้ ามัน
ดีเซล จ านวน  ๑  คัน 

- 500,000 500,000 - - กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 03 

 

 
 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 แผนงาน
อุตสาหกรรมกรรม

และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี ๒  
จ านวน ๑ เครื่อง 

- ๓0,๐๐๐ 
 

30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

61 แผนงาน
อุตสาหกรรมกรรม

และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
จ านวน ๑ เครื่อง 

- - 15,000 - 15,000 กองช่าง 

รวม   61  รายการ 378,300 4,153,300 7,188,000 11,010,400 5,227,200  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,957,200  



 
 
 

 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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 แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)                 
พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึงของการติดตามและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

    
        ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์                   
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้ เข้มแข็ง                               
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

       ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

ส่วนท่ี 4  การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
(ต่อ) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

(ต่อ) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

  

        ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้ 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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        ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                             
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้ เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
        4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

             1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
       โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
       การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ได้ก าหนดโครงการที่จะ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)      
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

  

๒. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม 
ชุมชน  และการ
ท่องเที่ยว 

        

  

๓. การจดัการ
ศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

        
  

  
  

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
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(ต่อ) 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

4. การพัฒนาและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

5. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

        

  

รวม           

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 

ล าดับ
ที ่

 
รายการ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้  
(.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของเทศ
บัญญัติ/เงินสะสม 

       

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- เทศบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- เทศบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 
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2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล แบบรายงาน ๓ แบบ ตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้คือ 

แบบที่ ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร      

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส                           

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบท่ี ๓  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คือ 
แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือใน

การประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์และแผนแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละ
แบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

************************************ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
การวัดผลและการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 
-  

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 1565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม                      
หรือไตรมาสที่ 1 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวดัสกลนคร 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)        (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)        (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1……  ปีที่  2……  ปีที่  3…..  ปีที่  4…..  ปีที่ 5…..  รวม  
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
ฯลฯ....             

รวม             

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ใด 
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1……  ปีที่  2……  ปีที่  3…..  ปีที่  4…..  ปีที่ 5…..  รวม  
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
ฯลฯ....             

รวม             
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดี 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.             
2.              
ฯลฯ....             
รวม             

 

เกณฑ์การพิจารณา :  
  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อย
เพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ...........................  

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1       
2.         
3.        

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา : น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึ ง
สถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............................. 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
ฯลฯ....      

รวม      
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................

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

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จงัหวัดสกลนคร               หน้า 186 | 

 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้การประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  ................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี........................................ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   
   
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่.......................................... 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ 
(1) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 2. ประโยชน์ 
  1) เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
  2) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามผลประเมิน (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (Outcome and Impact) 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน) 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
    - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ 
      ได้ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
    - ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
      ภาพรวม 
    - ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20 – 30 ปี   (  ) 31 – 40 ปี 
   (  ) 41 – 50 ปี   (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
   (  ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 
 2. ประโยชน์ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
     ภาพรวม 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เปนแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการด าเนินงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นในแตละยุทธศาสตรโดยก าหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

************************************ 
สวนยุทธศาสตร……………………..…......................................................................................... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20 – 30 ปี   (  ) 31 – 40 ปี 
   (  ) 41 – 50 ปี   (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 
   (  ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................    
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้าน........................................................ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 2. ประโยชน์ 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์..............................................  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
     ภาพรวม 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 
         4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง                   
วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

๒) ปัญหาโรคระบาดที่ เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา  

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย                  
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จั ดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในชุมชน จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา

ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค                     
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก                              
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

๒) ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

๓) ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การถนน ร่องระบายน้ า 
ท่อระบายน้ าที่ต้องมีการการปรับปรุงแก้ไขไปตามสภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป  ยังมีเรื่องการบริหารจัดการขยะที่มี
ปริมาณมากขึ้นทุกวัน รวมทั้งส่งกลิ่นเหม็นร าคาญไปยังชุมชนใกล้เคียง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุที่มแีนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ   
  

 
 

 
 


