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ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น  แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีความ
ต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยัง
มิได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้ปรากฏไว้ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ               

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือจนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

     

   

      คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
        กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
               

หน้ำ 
ส่วนที่  ๑  หลักกำรและเหตุผล         ๑ 
   
ส่วนที่  ๒  บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    ๒ 
     เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (แบบ ผ๐๗)                    
ส่วนที่  ๓ รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)           ๓ 
     เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ (แบบ ผ๐๒)                    
 

 

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



๑ 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕61 - 2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  

 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   

 ตามท่ี เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564)  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม ๒๕59 ไปแล้ว  นั้น  

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - 
2564)  ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ  9 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 
ดังนั้นเทศบาลต าบลวานรนิวาส  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  นี้ขึ้น   เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ฉบับที่  1  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
 

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



ผ๐๗ 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร ผ๐๒ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศำสตร์  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ที่ ๓ กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
แนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุนชน 
๑ อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
 (๑๔ ชุมชนๆ ละ ๓ โครงกำร รวม ๔๒ 
โครงกำร) 
- ตำมแนวทำงหนังสือด่วนที่สุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๕/ว๒๓๐๘ ลงวันท่ี ๓๐ ตลุำคม 
๒๕๖๐ 

๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๔ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 

 รวม ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๐๐๐ ๔ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๑ 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๓ 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางท่ี ๓. การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 (๑๔ ชุมชนๆ ละ ๓ 
โครงการ รวม ๔๒ 
โครงการ) 
- ตามแนวทางหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ที่มท.
๐๘๑๐.๕ /ว๒๓๐๘ 
ลงวันท่ี ๓๐ ตลุาคม 
๒๕๖๐ 

เพื่ออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
(๑๔ ชุมชนๆ ละ 
๓ โครงการ รวม 
๔๒ โครงการ) 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

ทุกหมู่บ้านได้รับการ
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 (๑๔ ชุมชนๆ ละ ๓ 
โครงการ รวม ๔๒ 
โครงการ) 

- คณะกรรมการ
ชุมชนด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตาม
แนวทางท่ีก าหนด
ทุกชุมชน 
- ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ประโยชน์ด้าย
สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรม 
การชุมชน 

รวม จ านวน  ๔๒ โครงการ - - ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ - - - - 


