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ค ำน ำ 

 
  ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น  

  เนื่องด้วยโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ในปัจจุบัน และบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งไม่สอดคล้อง 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น                    
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 “ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม                   
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้ตามบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

        
 
    เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
สำรบัญ 

 
 

เรื่อง                หน้ำ 
 
ส่วนที่  1   บันทึกหลักกำรและเหตุผล         1 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น       2 
  แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง              3 
                                          (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง) 
   

      ********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 1 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หนา้ ๑ | 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

------------------------------------------- 
เทศบาลต าบลวานรนิ วาส มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบ                     

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยได้จัดท าเป็นโครงการพัฒนาต่าง ๆ ขึ้นและบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 ไปแล้ว นั้น  

 เนื่องด้วยโครงการตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสยังไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน และบริบททางสังคม                 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้รายละเอียดในแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้เปลี่ยนไปด้วยที่มีความอีกทั้งการ
ประมาณการงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังต่ ากว่างบประมาณที่จะต้องด าเนินการจริง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 “ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้ตามบรรลุวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น” เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ให้มีสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวข้างต้น และสามารถใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณต่อไปได้นั้น  

 ในกรณีเปลี่ยนเป้าหมาย ปริมาณงาน และงบประมาณ ซึ่งเป็นการท าให้วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญของโครงการเปลี่ยนไปให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงและประกาศ                          
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 

 โดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 นี้ขึ้น เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนได้ทันท่วงที รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้และใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณต่อไป  



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
  



 

 

 
แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                                   หน้า 2 | 

แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
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 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - - - 3 10,142,000 3 10,142,000 

รวม - - - - - - - - 3 10,142,000 3 10,142,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 3 10,142,000 3 10,142,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** บัญชีสรุป ผ.01 เฉพาะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 



 
 

แบบ ผ.02 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

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 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                             หน้า 3 | 
 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม
ถนนราชกิจรังสรรค์ ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 1,593 
เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 
9,558 ตารางเมตร 

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,593 เมตร พื้นทีแ่อสฟัลท์
ติก ไม่น้อยกว่า 9,558 ตาราง
เมตร 

ถนนแอสฟัลท์ติกทับหน้าถนน 
คสล.เดิม ถนนราชกิจรังสรรค์ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,593.00 เมตร  
พื้นที่แอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 
9,558 ตารางเมตร 

- - 3,632,000 3,632,000 -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

- ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว       
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
*แผนพฒันาท้องถิน่  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเตมิครั้งที่ 3  
2563 หน้า 14               
ล าดับที ่10 

 

 - เปลี่ยนแปลงเป็น - 
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม 
ถนนราชกิจรังสรรค์   

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตทับหน้าถนน  คสล.เดิม ถนน
ราชกิจรังสรรค์  
- ช่วงที่ ๑ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.05 เมตร ยาว ๖๓6 เมตร  
- ช่วงที่ ๒ ขนาดกวา้ง ๙.๕๐ เมตร 
หนา ๐.05 เมตร ยาว ๘๘.๐๐ 
เมตร  
- ช่วงที่ ๓ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.05 เมตร ยาว ๓๘๖ เมตร  
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๕,๙๔๖  ตารางเมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๑๑๐.๐๐ เมตร 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนราชกิจ
รังสรรค์ 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตไม่น้อยกวา่ ๕,๙๔๖  ตาราง
เมตร โครงการยาว 
ไม่น้อยกวา่ ๑,๑๑๐.๐๐ เมตร                       

- - -คงเดิม- -คงเดิม- 2,045,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 1,110 
เมตร พื้นที่แอส
ฟัลท์ติก ไม่น้อย
กว่า 5,946 
ตารางเมตร 

-คงเดิม- กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

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 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                             หน้า 4 | 
 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2  โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน คสล.เดิม ถนน
บ ารุงเมือง ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาว          
ไม่น้อยกวา่ 1,593.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติก 
ไม่น้อยกวา่ ๙,๕๕8 
ตารางเมตร  

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า1,593.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 
๙,๕๕8 ตารางเมตร 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม ถนนบ ารุงเมือง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า1,593.00 
เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 
๙,๕๕8 ตารางเมตร 

- - 6,050,000 6,050,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน โดยมี
โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 
1,593.00 เมตร 
พื้นที่แอสฟัลท์ติก
ไม่น้อยกวา่  
๙,๕๕8 ตาราง
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
*แผนพฒันาท้องถิน่  
(พ.ศ.2561 -
2565)  เพิม่เตมิ
ครั้งที่ 3  2563 
หน้า 10 ล าดับที่ 6 

 

 - เปลี่ยนแปลงเป็น - 
2 โครงการก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน คสล.เดิม ถนนบ ารุง
เมือง   

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนนบ ารุง
เมือง  
- ช่วงที่ ๑ ขนาดกวา้ง 9.90 เมตร  
หนา ๐.05 เมตร ยาว 795 เมตร  
- ช่วงที่ ๒ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
หนา ๐.05 เมตร ยาว 434 เมตร  
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 10,474  ตารางเมตร โครงการ                       
ยาวไม่น้อยกว่า ๑,229.00 เมตร 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับหนา้
ถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนบ ารุงเมือง ผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 10,474  ตารางเมตร โครงการ 
ยาวไม่น้อยกว่า ๑,229.00 เมตร  
- จ านวน 2 ช่วง บ้านวานรนิวาส, 
บ้านหลักเมือง หมู่ที ่1,4 ต าบลวานร
นิวาส  

- คงเดิม - - คงเดิม - - คงเดิม - - คงเดิม - 3,600,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน โดยมี
โครงการยาวไม่
น้อยกว่า  
๑,229.00 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 10,474  
ตารางเมตร 

- คงเดิม - กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

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 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                             หน้า 5 | 
 

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) 

3 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบบาดาล ขนาดความจุ 
๑๐ ลบ.ม. โครงเหล็กระบบ
น ้าใต้ดิน 
 

เพื่อใช้ในการรดน ้าไม้ดอก  
ไม้ประดับ หรือถนนสีเขียว
เทศบาล 

สวนสาธารณะ
เทศบาลและสวน
ป่าเทศบาล 
 

- - 400,000 - 400,000 ทุกครัวเรือนมีน ้าประปา
ใช ้
 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 
 

กองช่าง 
** แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) 
หน้า 70  

ล าดับที่ 18 

 - เปลี่ยนแปลงเป็น - 
3 โครงการก่อสร้างประปา 

หอถังสูง                              
ก่อสร้างประปาหอถังสูง                             
ขนาด๑๐ ลบ.ม. แบบเลขที่  
๓๔๑๒๐๑๐ (ถังไฟเบอร์กลาส) 
ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จ้านวน ๔ ลกู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น ้า เพื่อใช้ในการรดน ้าไม้ดอกไม้
ประดับ หรือถนนสีเขยีวเทศบาล 
รวมทั งใช้อุปโภคบริโภคส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส(หลังใหม่) และประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง  

- สวนสาธารณะ
เทศบาล 
- สวนปา่เทศบาล 
- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
(หลังใหม่) 
- ประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง  

 

- - -คงเดิม- - 452,๐๐๐ ทุกครัวเรีอนมีน้ าประปา
ใช้และมีน้ าประปาใช้ใน
การรดน้ าบ ารุงรักษาไม้
ดอกไม้ประดับบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 
รวมทั งใช้อุปโภคบริโภค
ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส
(หลังใหม่) และ
ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง  

- คงเดิม - กองช่าง 




