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ค ำน ำ 

 
ตามท่ีเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น  เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ที่วางไว้  
สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  เทศบาลต าบลวานรนิวาส                   
มีความต้องการและจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน                   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ       ใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   หน้า ๑ | 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------------------ 
 ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)               

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 นั้น  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มี                           
การเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องมี                 
การเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ  

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    

 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 นี้ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส
และนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสอนุมัติประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ในของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยเปิดเผย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชะชาชนในพื้นที่ต่อไป  



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชโีครงการพัฒนา 

 
  



 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4  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 

- - - - - - 37 14,724,000 29 11,793,000 64 26,517,000 

รวม - - - - - - 37 14,724,000 29 11,793,000 66 26,517,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 2 130,000 2 130,000 4 260,000 

รวม - - - - - - 2 130,000 2 130,000 4 260,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 
2.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - 1 816,000 1 816,000 2 1,632,000 

2.2 แผนงาน
การเกษตร 

- - - - - - 
- - 1 20,000 1 20,000 

รวม - - - - - - 1 816,000 2 836,000 3 1,652,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 40 15,670,000 33 12,759,000 71 28,429,000 

** สรุปรวมเฉพาะโครงการที่เพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

 

  

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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  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 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
4.1 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - 1 1,300,000,000 1 1,300,000,000 2 2,600,000,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 1,300,000,000 1 1,300,000,000 2 2,600,000,000 
 

 

** สรุปรวมเฉพาะโครงการที่เพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
 

แบบ ผ. 01 



 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 

 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

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) 

1 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันตก 
จากบ ารุงเมืองถึง
ถนนราชกิจรังสรรค์  
 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง 
1.90 - 2.70 เมตร ยาว 
203 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 420 
ตางรางเมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร สะดวก
ขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 1  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเปรมปรดีาด้านทิศ
ตะวันตก จากบ ารุงเมืองถึงถนน
ราชกิจรังสรรค์  

- ขยายถนนเปรมปรีดา
ด้านทิศตะวันตก จาก
บ ารุงเมืองถึงถนนราชกิจ
รังสรรค์  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 420 ตารางเมตร 

- - - 230,000 230,000 ถนน คลส. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 420 
ตารางเมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 5 | 
 

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) 

2 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันออก 
จากถนนบ ารุงเมือง 
ถึงถนนราชกิจ
รังสรรค์  
 
 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง  
1.90 - 2.60 เมตร  
ยาว 221  เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
473 ตางรางเมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 0.30 
เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิวจราจรที่
กว้างขึ้น สัญจรสะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 1  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเปรมปรดีาด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนบ ารุงเมือง  
ถึงถนนราชกิจรังสรรค ์

- ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเปรมปรีดา ด้าน
ทิศตะวันออก จาก
ถนนบ ารุงเมือง ถึง
ถนนราชกิจรังสรรค์  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 473 ตางราง
เมตร  
 

- - - 259,000 259,000 ถนน คลส. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 473 
ตารางเมตร  
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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

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 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนน
สนามบิน ถึงถนน
ซอยบ้านพักครู  
 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง 
2.30 - 3.40 เมตร ยาว 156  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 506 ตาง
รางเมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร 
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนน ค.ส.ล. ถนนเรืองศรี ด้าน
ทิศตะวันตก จากถนนสนามบิน  
ถึงถนนซอยบ้านพักครู  

- ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันตกจากถนน
สนามบิน ถึงถนนซอย
บ้านพักครู  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 506 ตารางเมตร 
 

- - - 277,000 - ถนน คลส. 
ขยายกว้างขึ้นได้
มาตรฐาน พื้นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 506 
ตารางเมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 7 | 
 

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) 

4.          โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนเรืองศรี ด้าน
ทิศตะวันออก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุงเมือง 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
3.00 - 3.50 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 742 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง 

- ขยายถนนกว้าง  3.00 - 
3.50 เมตร ยาว 240  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
742 ตารางเมตร เหล็ก
เสรมิ WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง 

-  - - 410,000 - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 742 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 8 | 
 

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) 

5 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนนิราศ
ทุกข์ด้านทิศตะวันออก 
จากถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุง  
 
 

-เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง  
1.60 - 3.30 เมตร ยาว  
238 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 583 
ตารางเมตร เหล็กเสรมิ WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรืองสวสัดิ์ 
ถึงถนนบ ารุง  

- ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุง  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 583 ตารางเมตร 
 
 

- - - 332,000 - ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 583 
ตารางเมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 9 | 
 

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) 

6 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนนิราศ
ทุกข์ด้านทิศตะวันตก 
จากถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุงเมือง   
 

-เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง  
1.28 - 2.76 เมตร ยาว 
238 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 430 
ตารางเมตร เหล็กเสรมิ WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4                
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุง
เมือง   

ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 430 ตารางเมตร 
  
 
 

- - - 240,000 - ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 430 
ตารางเมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 10 | 
 

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 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนสุขราษฎร์ ด้าน
ทิศตะวันตก จาก
ทางหลวง 2307  
ถึงถนนเรืองสวัสดิ์  
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
ค.ส.ล. กว้าง 1.80-3.10 
เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 429 
ตาราเมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 2                  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนสุขราษฎร์ ดา้นทิศ
ตะวันตก จากทางหลวง 
2307  ถึงถนนเรืองสวสัดิ์  
 

- ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง  
1.80-3.10 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 429 ตารา
เมตร เหล็กเสริมเหล็กเสรมิ 
WIRE MESH 0.10 x 0.30 
เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
429 ตารางเมตร  

- -  235,000 - ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้นได้
มาตรฐาน และมี
พื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 
429 ตาราง
เมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 11 | 
 

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) 

8 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนสุขราษฎร์ ด้าน
ทิศตะวันออก จาก
ทางหลวง 2307  
ถึงถนนเรืองสวัสดิ์  
 
 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง  2.30 - 3.40 
เมตร ยาว 252  เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 679 
ตางรางเมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร 
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนสุขราษฎร์ ดา้นทิศ
ตะวันออก จากทางหลวง 
2307  ถึงถนนเรืองสวสัดิ์   

- ขยายถนน ค.ส.ล. ถนนสุข
ราษฎร์ ดา้นทิศตะวันออก 
จากทางหลวง 2307  ถึง
ถนนเรืองสวัสดิ์  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
679 ตางรางเมตร 
 

- - - 395,000 - ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้นได้
มาตรฐาน และมี
พื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 
679 ตร.ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 12 | 
 

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           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนซอยบ้านพัก
ครู ด้านทิศใต้ 
จากถนนเรืองศรี
ถึงถนนศรีโพนมือง 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง 
2.50 - 3.05 เมตร ยาว 
198 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า 
513.00 ตารางเมตร เหล็ก
เสรมิ WIRE MESH  
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ซอยบ้านพักครู ด้านทิศใต้ 
จากถนนเรืองศรีถึงถนนศรี
โพนมือง 

- ถนน ค.ส.ล.เหล็กเสริม
เหล็ก ไม่มไีหล่ทาง ซอย
บ้านพักครู                   
ด้านทิศใต้ จากถนนเรืองศรี
ถึงถนนศรีโพนมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
513 ตารางเมตร   
 
 

-  - - 281,000 ๒๘๑,000 ถนน ค.ส.ล.ได้
มาตรฐาน ปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 513
ตารางเมตร   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 13 | 
 

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) 

10 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนซอยเดื่อ 10 
(เพ็ญจันทร์)  
ด้านทิศใต้จากทาง
หลวง 222 ถึง  
sta 0+126 
 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง  
2.85 - 3.85 เมตร ยาว 
126 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 399 
ตางรางเมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนซอยเดื่อ 10 (เพญ็
จันทร์) ด้านทิศใต้จากทาง
หลวง 222 ถึง  
sta 0+126 

- ขยายถนน ค.ส.ล.ถนน
ซอยเดื่อ 10 (เพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศใต้จากทางหลวง 
222 ถึง sta 0+126  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  
399 ตารางเมตร 
 

- - - 218,000 ๒๑๘,000 ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น  
ได้มาตรฐาน  
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า  
399 ตาราง
เมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

11 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนซอยเดื่อ 10 
(เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
ใต้จากทางหลวง
หมายเลข 222 ถึง 
sta 0+132 (ถนน
นิราศทุกข์) 
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง  
2.50 - 4.90 เมตร ยาว260  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 841 
ตารางเมตร เหล็กเสรมิ WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนน ค.ส.ล. ถนนซอยเดื่อ 
10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศใต้
จาก sta 0+132   
ถึงถนนนิราศทุกข ์ 

- ขยายถนน ค.ส.ล. ถนน
ซอยเดื่อ 10 (เพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศใต้จาก sta 
0+132  ถึงถนนนิราศ
ทุกข ์
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
841 ตารางเมตร 
 

- - - 460,000 460,000 ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น  
ได้มาตรฐาน 
และม ี 
พื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 
841 ตาราง
เมตร 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

12 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  
ถนนซอยเดื่อ 10               
(เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือ จากทางหลวง 
222 ถึง sta0+126  
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง 4.00 - 4.70 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 504 ตารางเมตร 
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนซอยเดี่อ 10 (เพญ็
จันทร์) ด้านทิศเหนือ                    
จากทางหลวง 222 ถึง 
sta0+126    

- ขยายถนน ถนนซอยเดื่อ 
10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือจากทางหลวง 222 
ถึง sta0+126  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
504 ตารางเมตร 

- - - 275,000 275,000 ถนน ค.ส.ล.
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน  
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 504 
ตารางเมตร  

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

13 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนซอย
เดื่อ 10 (เพ็ญจันทร์)  
ด้านทิศเหนือ จาก  
sta 0+132 ถึงถนน
นิราศทุกข์                       
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน
กว้าง  2.40 - 4.84 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,004 ตารางเมตร 
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนน ค.ส.ล. ถนนซอยเดื่อ 
10 (เพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เหนือ จากsta 0+132 ถึง
ถนนนิราศทุกข์      

- ขยายถนนกว้าง ซอย
เดื่อ 10 (เพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเหนือจากsta 
0+132 ถึงถนนนิราศ
ทุกข์     
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,004 ตาราง
เมตร 
 
 

- - - 549,000 549,000 ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
พื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 
1,004 ตาราง
เมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

14 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนเปรมปรีดาดา้น
ทิศตะวันตก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์   
ถึงถนนบ ารุงเมือง  
 
 

-เพื่อก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. 
ปริมาณงาน ขยายถนนกว้าง  
1.85 - 7.70 เมตร ยาว 238  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ค.
ส.ล. ไม่น้อยกว่า 622 ตางราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร 
สะดวกขึ้น 

- ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนเปรมปรีดาดา้นทิศ
ตะวันตก จากถนนเรือง
สวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 622 ตารางเมตร 
 

- - - 340,000 340,000 ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 622 
ตารางเมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 18 | 
 

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) 

15 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเปรมปรีดาดา้น
ทิศตะวันออก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุงเมือง  

- เพื่อก่อสร้างขยายถนนกว้าง  
1.85 - 2.90 เมตร ยาว 
238 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 477 
ตารางเมตร เหล็กเสรมิเหล็ก
เสรมิ WIRE MESH  
0.10 x 0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร สะดวก
ขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 1                
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเปรมปรดีาด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรืองสวสัดิ์  
ถึงถนนบ ารุงเมือง               

- ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนเปรมปรีดาดา้นทิศ
ตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์  ถึงถนน
บ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง 
- พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 477 ตารางเมตร 

- - - 261,000 261,000 ถนน ค.ส.ล.  
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 477 
ตารางเมตร  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 19 | 
 

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) 

16 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนศรโีพน
เมืองด้านทิศตะวันออก 
จากถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุงเมือง  
 

-เพื่อขยายถนนกว้าง 2.50 - 
3.10 เมตร ยาว 242 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 631 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร 
- ไม่มีไหล่ทาง  
- เพื่อปรับปรุงถนนให้มีผิว
จราจรที่กว้างขึ้น สญัจร 
สะดวกขึ้น 
- สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ที่ 3  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- ถนนศรีโพนเมืองด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนเรืองสวสัดิ์ 
ถึงถนนบ ารุงเมือง  

- ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนศรีโพนเมืองด้าน
ทิศตะวันออก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุงเมือง  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- พื้นที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 631 
ตารางเมตร 
 
 

- -  346,000 346,000 ถนน ค.ส.ล. 
ขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน 
และมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 631 
ตารางเมตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 20 | 
 

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) 

17           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนโพนบก- 
ป่าหลาย ดา้นทิศ
ตะวันตก จากแยก
ทางหลวง 2307 
ถึงเปรมปรดีา 
ซอย 8   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล.  กว้าง 0.50 - 2.40 
เมตร ยาว 198  เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนโพนบก-ป่าหลาย ดา้น
ทิศตะวันตก จากแยกทาง
หลวง 2307 ถึงเปรมปรีดา 
ซอย 8    

ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง 
0.50 - 2.40 เมตร ยาว 
198  เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 252 ตารางเมตร 
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนโพนบก-ป่าหลาย ดา้น
ทิศตะวันตก จากแยกทาง
หลวง 2307 ถึงเปรมปรีดา 
ซอย 8    

-  - - 137,000 137,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 252 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 21 | 
 

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) 

18           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
แยกทางหลวง 
2307 ถึงถนน
โพนบก-ป่าหลาย  
ซอย 2   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล.  ขยายถนนกว้าง  
0.20-2.55 เมตร ยาว 
198  เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 269 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนโพนบก-ป่าหลาย ดา้น
ทิศตะวันตก จากแยกทาง
หลวง 2307 ถึงเปรมปรีดา 
ซอย 8    
 

- ขยายถนน คลส.  
กว้าง  0.20-2.55 เมตร 
ยาว 198  เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 269 
ตารางเมตร  เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 0.30 
เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนโพนบก-ป่าหลาย ดา้น
ทิศตะวันตก จากแยกทาง
หลวง 2307  ถึงเปรมปรดีา 
ซอย 8    

-  - - 147,000 147,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 269 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 22 | 
 

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) 

19           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนบ ารุงเมือง 
ด้านทิศเหนือ จาก
ถนนเรืองศรี ถึงล า
ห้วยสีดอกกาว 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
2.15 - 2.90 เมตร ยาว 
257 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 656 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนบ ารุงเมือง ด้านทิศ
เหนือ จากถนนเรืองศรี ถึง
ล าห้วยสีดอกกาว 
 

- ขยายถนนกว้าง  2.15 - 
2.90 เมตร ยาว 257 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
656 ตารางเมตร  
 เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3
ถนนบ ารุงเมือง ด้านทิศ
เหนือ จากถนนเรืองศรี  
ถึงล าห้วยสดีอกกาว 

-  - - 358,000 358,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 656 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 23 | 
 

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) 

20           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนบ ารุงเมือง 
ด้านทิศเหนือ  
จากแยกทางหลวง 
222 ถึง 
ถนนเรืองศร ี

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง 
1.85 - 2.80 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 384 ตารางเมตร 
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนบ ารุงเมือง ด้าน 
ทิศเหนือ จากแยกทางหลวง 
222 ถึงถนนเรืองศรี    
 

- ขยายถนนกว้าง 1.85 - 
2.80 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
384 ตารางเมตร  
 เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3
ถนนบ ารุงเมือง ด้าน 
ทิศเหนือ จากแยกทางหลวง 
222 ถึงถนนเรืองศรี    

-  - - 218,000 218,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 384 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 24 | 
 

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) 

21           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนบ ารุงเมือง 
ด้านทิศใต้ จาก
แยกถนนเรืองศรี
ถึงล าห้วยสดีอก
กาว   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง 
2.70 - 3.5 เมตร ยาว 
257 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 701 ตารางเมตร 
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนบ ารุงเมือง ด้านทิศใต้
จากแยกถนนเรืองศรีถึงล า
ห้วยสีดอกกาว   
 

- ขยายถนนกว้าง 2.70 - 
3.5 เมตร ยาว 257 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 701 
ตารางเมตร เหล็กเสรมิ 
WIRE MESH 0.10 x 0.30 
เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3
ถนนบ ารุงเมือง ด้านทิศใต้
จากแยกถนนเรืองศรีถึงล า
ห้วยสีดอกกาว   
 

-  - - 384,000 384,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 701 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 25 | 
 

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) 

22          โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนบ ารุงเมือง 
ด้านทิศใต้ จาก
แยกทางหลวง 
222 ถึงถนนเรือง
ศรี   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง 
2.20 - 3.4 เมตร ยาว 
165 เมตร. หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 445 ตารางเมตร     
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนบ ารุงเมือง ด้านทิศใต้ 
จากแยกทางหลวง 222 ถึง
ถนนเรืองศรี        
 

- ขยายถนนกว้าง 2.20 - 
3.4 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 445 
ตารางเมตร  
 เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3
ถนนบ ารุงเมือง ด้านทิศใต้ 
จากแยกทางหลวง 222 ถึง
ถนนเรืองศรี     

-  - - 251,000 251,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 445 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 26 | 
 

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) 

23           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนน
เปรมปรีดา  
ซอย 8 ถึงถนน
เกษมศรี   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
1.00-2.30 เมตร ยาว 
323 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 565 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนโพนบก-ป่าหลาย              
ด้านทิศตะวันตก จากถนน
เปรมปรีดา ซอย 8 ถึงถนน
เกษมศรี   

- ขยายถนนกว้าง  1.00-
2.30 เมตร ยาว 323 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
565 ตารางเมตร  
 เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16
ถนนโพนบก-ป่าหลาย                
ด้านทิศตะวันตก จากถนน
เปรมปรีดา ซอย 8 ถึงถนน
เกษมศรี     

-  - - 309,000 309,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 565 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

24           โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
ถนนโพนบก –ป่า
หลาย ซอย 2 ถึง 
sta 0+549   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
1.50-2.90 เมตร ยาว 
344 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 834 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนโพนบก-ป่าหลาย ดา้น
ทิศตะวันออก จากถนนโพน
บก –ป่าหลาย ซอย 2 

- ขยายถนนกว้าง  1.50-
2.90 เมตร ยาว 344 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
834  ตารางเมตร เหล็ก
เสรมิ WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16
ถนนโพนบก-ป่าหลาย ดา้น
ทิศตะวันออก จากถนนโพน
บก – ป่าหลาย ซอย 2     

-  - - 309,000 309,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 834 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

25          โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.  
ถนนเรืองศรี ด้าน
ทิศตะวันออก จาก
ถนนบ ารุงเมือง ถึง
ถนนราชกิจ
รังสรรค ์

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
3.00 - 3.90 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
247 ตารางเมตร  
เหล็กเสรมิ WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนบ ารุง
เมือง ถึงถนนราชกิจรังสรรค ์

- ขยายถนนกว้าง  3.00 - 
3.90 ม. ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที ่
 ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 247 
ตารางเมตร  เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 0.30 
เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนบ ารุง
เมือง ถึงถนนราชกิจรังสรรค ์    

-  - - 135,000 135,000 ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และ
มีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 247 
ตารางเมตร 

ประชาชน
คมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวก  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

26          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 
ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันออก 
จากทางหลวง 
2307  
ถึงถนนเปรมปรดีา
ซอย 8              
 

- เพื่อก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.                
19 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก 
จ านวน 38 ฝา  ท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 Ø 
0.60 เมตร จ านวน 174 
ท่อน ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 204.00 เมตร  
- เพื่อระบายน้ าท่วมขังออก
จากชุมชน 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเปรมปรดีา ด้านทิศ
ตะวันออก จากทางหลวง 
2307 ถึงถนนเปรมปรดีา 
ซอย 8              

- ท่อระบายน้ าบริเวณถนน
เปรมปรีดา ด้าน 
ทิศตะวันออก จากทางหลวง 
2307 ถึงถนนเปรมปรดีา
ซอย 8              
- มีความยาวโครงการ         
ไม่น้อยกว่า 204.00 เมตร  
 

- - - 631,000 - ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.ที่ได้
มาตรฐาน 
มีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 204.00 
เมตร 

- ระบาย
น้ าฝน/น้ าเสีย
จากชุมชน ให้
ไหลไดส้ะดวก 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

27           โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนเรือง
ศรี ด้านทิศตะวันตก 
จากถนนซอย
บ้านพักครู ถึงถนน
เรืองสวัสดิ์              
 

- เพื่อก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.                
10 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก 
จ านวน 20 ฝา  ท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 
เมตร จ านวน 88 ท่อน ความ
ยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
100.60 เมตร  
- เพื่อระบายน้ าท่วมขังออกจาก
ชุมชน 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเรืองศรี ด้านทิศตะวันตก 
จากถนนซอยบ้านพักครูถึงถนน
เรืองสวัสดิ์      
 

- ท่อระบายน้ าบริเวณ
ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนนซอย
บ้านพักครู ถึงถนนเรือง
สวัสดิ์     
- มีความยาวโครงการ         
ไม่น้อยกว่า 100.60 
เมตร  
 

- - - 327,000 - ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.ที่ได้
มาตรฐาน 
มีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 100.60 
เมตร 

- ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดวก 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

28 
 

โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. 
คลองสร้างเม็ก            

- เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
ค.ส.ล. 2 ช่อง ๆ ละ  
1.20 x 1.20 เมตร  
งานตัวท่อ ยาว 23.50 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ซอยสร้างเม็ก 

- ท่อเหลี่ยม  
ค.ส.ล. 2 ช่อง ๆ ละ  
1.20 x 1.20 เมตร  
งานตัวท่อ ยาว 23.50 
เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ซอยสร้างเม็ก 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

407,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ท่อเหลี่ยม  
ค.ส.ล. ได้
มาตรฐาน และมี
งานตัวท่อ ยาว 
23.50 เมตร 

ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งข้ึน  
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

29 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. ถนนเรือง
สวัสดิ์ ซอย 17  
(ซอยหมอสูตร) 
  

-เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดภายใน 0.25x0.30 เมตร 
หนา 0.10 -0.11.5 เมตร  
ฝาปิด เหล็ก ความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ถนนเรืองสวัสดิ์ ซอย 17 (ซอย
หมอสูตร)  

ขนาดรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดภายใน 0.25x0.30 
เมตร หนา 0.10 -
0.11.5 เมตร ฝาปดิเหล็ก 
ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 50 เมตร 

-  - - 215,000 - รางระบายน้ า 
คสล. ได้
มาตรฐาน  
และมีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 50 เมตร 

ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งข้ึน  
 

- กองช่าง 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
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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) 

30      โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนเปรมปรีดา 
ด้านทิศตะวันตก 
จากทางหลวง 
2307 ถึง ถนน
เปรมปรีดา ซอย 6  
 

- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.  
15 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก 
จ านวน 30 ฝา ท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3  
Ø 0.60 เมตร จ านวน 
140 ท่อน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า  
160 เมตร 
- เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 
13 เทศบาลต าบลวานร 
- ถนนเปรมปรดีา ด้านทิศ
ตะวันตก จากทางหลวง 
2307  ถึงถนนเปรม
ปรีดาซอย 6  

- ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน
เปรมปรีดา ด้านทิศตะวันตก 
จากทางหลวง 2307 ถึงถนน
เปรมปรีดาซอย 6  
- มีความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 160 เมตร 
 
 
 

- - - 500,000 500,000 มีท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ที่ได้
มาตรฐาน 
และมีความ
ยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 
160 เมตร 

- ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดวก 
 

กองช่าง 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

31          โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเปลี่ยน
ฝารางระบายน้ า
ข้างตลาดสด
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส ด้าน
ทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก  

- เปลี่ยนฝารางระบายน้ าจาก
ฝาคอนกรีตเป็นฝาตะแกรง
เหล็กบริเวณด้านข้างตลาดสด
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ดา้น
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  
- ฝาปิดเหล็กขนาด 60 
เซนติเมตร ยาว 1.00 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
180 เมตร  
- เพือ่ระบายน้ าได้สะดวก
ยิ่งข้ึน และง่ายต่อการท าความ
สะอาดร่องระบายน้ า 

ฝารางระบายน้ าฝาตะแกรง
เหล็ก บรเิวณด้านข้างตลาด
สดเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ด้านทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก  
- ฝาปิดเหล็กขนาด 60 
เซนติเมตร ยาว 1.00 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 180 เมตร  
 
 

-  - - - 749,000 ฝารางระบายน้ า
เสรมิเหล็กได้
มาตรฐาน  
และมีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 180 เมตร 

ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
ง่ายต่อการท า
ความสะอาด  
 

- กองช่าง 
- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

32            โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปตัวยู 
ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากทาง
หลวง 2307   
ถึงถนนเปรมปรดีา 
ซอย 8 
  

-เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปตัวยู ขนาดราง
ระบายน้ ากว้างภายใน 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ฝาปดิ 
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
198 เมตร 
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย ด้าน
ทิศตะวันตก จากทางหลวง 
2307  ถึงถนนเปรมปรดีา 
ซอย 8 

ขนาดรางระบายน้ ากว้าง
ภายใน 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด  
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 198 เมตร   

-  - - 748,000 748,000 ฝารางระบาย
น้ าเสรมิเหล็ก
ได้มาตรฐาน  
และมีความ
ยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 
198 เมตร 

ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งข้ึน  
 

- กองช่าง 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

33           โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปตัวยู 
ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
ทางหลวง 2307  
ถึงถนนโพนบก-ป่า
หลาย ซอย 2 

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้างภายใน 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  
- ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 198 เมตร   

- รางระบายน้ าขนาด กว้าง
ภายใน 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า  
198 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย 
ด้านทิศตะวันตก จากทาง
หลวง 2307  ถึงถนนเปรม
ปรีดา ซอย 8 

-  - - 748,000 748,000 มีรางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน และ
มีความยาว
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า  
198 เมตร 
 

- สามารถ 
ระบายน้ าไดด้ี 
- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ  

กองช่าง 
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    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

34          โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป
ตัวยู ถนนโพนบก-
ป่าหลาย ดา้นทิศ
ตะวันออก จากถนน
โพนบก-ป่าหลาย 
ซอย 2 ถึงแยกถนน
เกษมศร ี

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ฝาปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร  
- ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 344 เมตร   
หมู่ที่ 16 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศตะวันออก 
จากถนนโพนบก-ป่าหลาย 
ซอย 2 ถึงแยกถนนเกษมศร ี

รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด
กว้างภายใน 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด  
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  
- ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 344 เมตร   
- หมู่ที่ 16 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย 
ด้านทิศตะวันออก จากถนน
โพนบก-ป่าหลาย ซอย 2  
ถึงแยกถนนเกษมศร ี

-  - - 1,299,000  1,299,000  มีรางระบายน้ า
รูปตัวยูท่ีได้
มาตรฐาน และมี
ความยาว
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า  
344 เมตร 
 

- สามารถ 
ระบายน้ าไดด้ี 
- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

35          โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปตัวยู 
ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนน
เปรมปรีดา ซอย 
๘ ถึงแยกถนน
เกษมศร ี
  

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ฝาปดิ 
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
325 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย ด้าน
ทิศตะวันตก จากถนนเปรม
ปรีดา ซอย ๘ ถึงแยกถนน
เกษมศร ี

รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด
กว้างภายใน 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด  
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 325 เมตร   
 

-  - - 1,193,000 1,193,000 รางระบายน้ ารูป
ตัวยูที่ไดม้าตรฐาน
และมีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 325 เมตร   

- สามารถ 
ระบายน้ าไดด้ี 
- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

36          โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า  
ซอยบ้านพักครู 
ด้านทิศใต้ จาก
ถนนเรืองศรี ถึง
ถนนศรีโพนเมือง  

- เพื่อก่อสรา้งบ่อพัก ค.ส.ล. 18 
บ่อ พร้อมฝาปดิเหล็ก จ านวน36 
ฝา ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.  
ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 
175 ท่อน ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 198 เมตร  
- เพื่อระบายน้ าออกจากชุมชน 
และแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ซอยบ้านพักครู ดา้นทิศใต้ จาก
ถนนเรืองศรี ถึงถนนศรีโพนเมือง  

- ท่อระบายน้ า แบบบ่อพัก 
ค.ส.ล. ซอยบ้านพักครดู้าน
ทิศใต้ จากถนนเรืองศรีถึง
ถนนศรีโพนเมือง  
- มคีวามยาวโครงการ                  
ไม่น้อยกว่า 198 เมตร 
 
 
 

-  - - 614,000 614,000 ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.ที่ได้
มาตรฐาน 
มีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 198 เมตร 

- ระบายน้ า 
จากชุมชนได้
สะดวก น้ าไม่
ท่วมขัง 
 
 

กองช่าง 
 



 
                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
    เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่  ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
   ข. ยุทธศาสตร์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสหลนคร ที่  ๒ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว   
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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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) 

37 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ า
สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- เพื่อก่อปรับปรุงห้องน้ าขนาด 
6.00 x 10.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร 
 
 

ห้องน้ าขนาด 6.00 x 
10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส
บริเวณดา้นข้างสนามกีฬา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

247,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ห้องน้ า
สาธารณะได้
มาตรฐาน 
 
 
 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ห้องน้ า
สาธารณะที่มี
ความสะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
38 โครงการก่อสร้าง

โรงจอดรถ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

-เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถส านักงาน
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ขนาด 
6.00 x 35.00 เมตร  
ขนาด 6 ช่อง จ านวน 12 คัน  
(1 ช่อง จอดได้ 2 คัน) 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

โรงจอดรถขนาด 6.00 x 
35.00 เมตร ขนาด 6 
ช่อง จ านวน 12 คัน  
(1 ช่อง จอดได้ 2 คัน) 

-  - - 439,000 439,000 โรงจอดรถที่
ไดม้าตรฐาน
ขนาด 6 ช่อง  
สมารถจอดรถ
ได้ 12 คัน  
(1 ช่อง จอด
ได้ 2 คัน)  
 

ประชาชนทีม่า
ใช้บริการ 
มีที่จอดรถที่
สะดวก
ปลอดภัย  

- กองช่าง 

รวม    14,724,000 11,793,000    



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 :  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                     หน้า 40 | 
 

แบบ ผ. 02 

  
2. ใ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  
 

- เพื่อติดตั้งผนังกระจก
อลูมิเนียมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ขนาด 2.03 X 
3.75 เมตร 
 

- ผนังกระจกอลูมิเนียม 
ขนาด 2.03 X 3.75 
เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 
 

- - - 30,000 30,000 ผนังกระจก
อลูมิเนียม มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน  
 
 

เหมาะสมกับการใช้
งาน และเกิดความ
สวยงาม 

- กองการศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  
- กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  
 

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส โดยการ 
ปูกระเบื้องห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน 272.35 ตาราง
เมตร  

- พื้นห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาสท่ีปูด้วย
กระเบื้องท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 272.35 ตาราง
เมตร 
 

- - - 100,000 100,000 มีพ้ืนห้องเรียน 
ท่ีสวยงาม  
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 272.35 
ตารางเมตร 

ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
สะอาด สวยงาม และ  

- กองการศึกษา 
- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส  
- กองช่าง 

รวมจ านวน 2 โครงการ - - - 130,000 130,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 
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แบบ ผ. 02 

 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน      2. ใ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนเปรม
ปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ 
ถึงแยกถนนราช
กิจรังสรรค์ 
  
 

- เพื่อก่อสร้างและติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างขนาดเสา
สูง 7 เมตร จ านวน 17 
ต้น ระยะทางประมาณ 
450 เมตร  
- เพื่อเกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไป - มา 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 1 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงแยก
ถนนราชกิจรังสรรค์ 

- ไฟฟ้าส่องสว่างขนาดเสา
สูง 7 เมตร จ านวน 17 
ต้น ระยะทางประมาณ 
450 เมตร ถนนเปรม
ปรีดาจากแยกถนนเรือง
สวัสด์ิ ถึงแยกถนนราชกิจ
รังสรรค์  
 
 

- - - 816,000 816,000 ปริมาณจ านวน
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 
 
 

ประชาชนเกิดความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการสัญจร ไป - มา 

กองช่าง 
(อุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อขยายเขต) 

รวมจ านวน 1 โครงการ - - - 816,000 816,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 
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แบบ ผ. 02 

 4.2 แผนงานการเกษตร 

      2. ให้ 
รองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงใน แบบ ผ.02 หรือน าโครงการที่เพิ่มเติมมาใส่ในแบบ ผ.0 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

จัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
และจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น”  
ซึ่งมีท้ังทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพทรัพยากร
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาต าบลเพื่อสนอง
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

จัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
และจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น” ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาต าบล 

- - - - 20,000 ด าเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
(อพ.สธ.)  

เพื่อเป็นฐาน
ทรัพยากรในการ
พึ่งตนเอง                        
สู่เศรษฐกิจ
พอเพียงเกิด
ประโยชน์แก่
ชุมชน 
 

กองช่าง 

รวมจ านวน 1 โครงการ - - - - 20,000    



 
 

แบบ ผ.02/1 
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุยั่งยืน 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02/1 

.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และก าหนดให้แผนพัฒองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงใน แบบ ผ.02 หรือน าโครงการที่เพิ่มเติมมาใส่ในแบบ ผ.0 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบครบ
วงจร (แปรรูปขยะ
เป็นพลังงานไฟฟ้า)  

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในการ
ก าจัดขยะท่ีถูกต้อง  
- เพื่อให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นไปได้และ
ผลกระทบ 
- เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจรและ
มีการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 

- โรงงานก าจัดขยะมูล
ฝอย และผลิตไฟฟ้าได้
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์  
1 แห่ง 
- มีการก าจัดขยะมูล
ฝอยในกลุ่ม Cluter  
ท่ี 5 สกลนครด้วย
วิธีการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้า 
 

- - - 1,300,000,000 1,300,000,000 1.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเข้าใจร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
2.รายงานผล
การศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ 
ผลกระทบ ตามหลัก
วิชาการ 
3.โรงงานก าจัดขยะ
มูลฝอย และผลิต
ไฟฟ้าได้ไม่เกิน 10 
เมกะวัตต์ 1 แห่ง  
 
 

1.สามารถลบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
กลุ่ม cluster ท่ี 5 ได้
อย่างครบวงจรและ
ยั่งยืน  
2.สามารถก าจัดขยะ
มูลฝอยในกลุ่ม 
cluster ท่ี 5 ไดถู้ก
หลักสุขาภิบาล เกิด
ประโยชน์ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
- อปท.ในกลุ่ม  
cluster ท่ี 5 
** เอกชนลงทุน 
100 % 
 
 
 
 

รวมจ านวน 1 โครงการ - - - 1,300,000,000 1,300,000,000    



 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ ์

 
 



                     

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 03 

 

ที ่แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม ส าหรับผู้ประชุม 12 ที่น่ัง  
เพื่อการให้บริการข้อมูล ส าหรับประชาชน 
หรือผู้มาติดต่อให้เกิดความพึงพอใจประชา 
โต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า  
กว้าง 60 เซนติเมตร x ยาว 150 เซนติเมตร 
x สูง 75 เซนติเมตร จ านวน   ตวั 
- โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนาดไม่นอ้ยกว่า ยาว
150เซนติเมตร x สูง75 เซนติเมตร  
จ านวน 2 ตัว 

- - - 18,000 -  
ส านักปลดัเทศบาล 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด - - - 8, 00 - ส านักปลดัเทศบาล 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดรับแขก ส าหรับ 5 ท่ีน่ัง ราคาชุดละ 
15,000 บาท จ านวน   ชุด ชุดรับแขก ส าหรับ 
5 ท่ีน่ัง 1 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้น่ังยาว ส าหรับ 
3 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ตัว,เก้าอี้แยกนั่งเดียว จ านวน 2 
ตัว พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว 

- - - 60,000 60,000 ส านักปลดัเทศบาล 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส าหรับ ที่น่ัง (แบบเหล็ก) 
ชุดละ 5,000 บาท จ านวน 13 ชุด  

- - - 65,000 - ส านักปลดัเทศบาล 



                     

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 03 

 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิเพดาน จ านวน 6 ชุด  
 ราคาชุดละ 2,500 บาท 

- - - 15,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

6 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวน 9,500 บาท 

- - - - 9,500 ส านักปลดัเทศบาล 

7 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  
จ านวน 1 คัน ราคาคันละ 5 ,700 บาท 

- - - - 5 ,700 ส านักปลดัเทศบาล 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2, 00 ซซีี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง 
เทท้าย 

- - - 950,000 950,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม   

9 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน 
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย  
1) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
2,400 ซีซีหรือ ก าลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวตัต์แบบเปิดข้างเทท้าย  
1) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ
ควบคุมได้จากห้องโดยสาร  

- - - 950,000 950,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน

ครับ 

เครื่องตัดหญ้าแบบน่ังขับ 
 1) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า 
 2) รัศมีตดัหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  0 น้ิว 
 3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญา้ 

- - - - 170,000 กองช่าง 

11 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน

ครับ 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 3 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 10,900 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เป็นเครื่องตัดหญา้แบบสะพาย  
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.  แรงม้า  
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
 ) พร้อมใบมีด 

- - - - 32,700 กองช่าง 

12 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน 
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทีย ู
จ านวน   เครื่อง ราคาเครื่องละ 39,700 บาท  
ส าหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวานรนิวาส  

- - - 158,800 - - กองการศึกษา 
- ศพด.ทต.วานฺ
นิวาส 

13 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน 
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 2 ,000 บีทีย ู
จ านวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท  
ส าหรับติดตั้งโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

- - - - 2  ,800 - กองการศึกษา 
- รร.อ.บท.วานร
นิวาส 

รวม 13 รายการ - - - 2,225,200 2,471,700  




